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CARTAS D O .. S L.E I TORES 
EMO~ 

Foi com imenso prazer que recebi de S~o 
Paulo, através de meu irmão, a revista n.º 2 de 
Ciência Hoje. Sou formado em licenciatura 
plena em Ciências Biológicas, pela Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras, da lB'niversi
dade de São ~aulo, no campus dç 
Preto, onde tnâ'.õalharam os Drs. Ma 
cha e Silva e Estevam W. Kerr, qu em 
parte do Conselho desta revista. 

Fui formado pela turma de 81. Fui contra
tado pela ICOMI (Indústria e Comércio de 
Minérios) do grupo Caemi. Vim para o Norte 
há um ano, onde trabalho atualmente. Já tra
balhei em. B~Jétp do Pará. 

Aqui ex i;ição de profess 
cias. É um o gratificante, u qe 
a empresa me oferece todas as cond!ç.~es de 
trabalho. Temos laboratório, sala dê áudio
visual etc. Assim, o curso é prático e teórico. 
Porém, quanto a informações, estamos ( eu 
estou) isolados. Não tem livrarias, museus, 
universidades aqui em Macapá. Recebô;livr;os 

irmªo que é médicô ·"são 
todos os ad 

celente J. , olha de São 
Quando reêebi a revista ~-º 2 de 1 iência 

Hoje, fiquej emocionado. O trabalho de vo
cês é sem precedentes na história cfa ciência 
no Brasil. Quero receber todos os números 
de Ciência Hoje. Necessito deles para man
ter-me informado. O serviço de C 
aqui funcio uito bem. · Podem @ 

revistas t eu pagarei se,ia 
as despesas;d~ correio. Por favor, con eom 
o apoio e cofupreensão de vocês. Tenho al
guns colegas aqui, muito interessados em as
sinar esta revista. Aguardam próximos conta
tos. (. .. ). 
Joaquim Ozório M. de Souza Pinto 
Vila .Amal;p (AP) 

co ES 
Quero apontar um engano no n.º 2: na notí

cia sobre vacina contra a leishmaniose, está 
escrito que os flebótomos são mosquitos. 
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Embora par; ,;:não são. Os.mqsqµitbs são 
culicídeos, osvflebótomos, psicodídeos (são 
parentes daquelas "mosquinhas" peludas 
que ficam nos banheiros, se não me traem as 
lembranças dás aulas do Costa Lima). 
J. Reis 
São Paulo (SP) 

N(M) . 

DICIONÃI{(~ 
AURELle 

'? 

i i\. 

Mestre Buarque de Holanda (Novo,.Picio
nário Aurélio) explica que o nome do ele
mento de número atômico 24 é um substan
tivo masculino dimórfico, pois possui duas 
grafias diferentes, a saber, cromo e sua forma 
paralela crônüo. O ilustre lexicógrafq.coloca 
a explica er.~ete na palavç~ 
assim, é ó ele prefere esta~. 
fica. Os r es de Ciência Hoje tatp , m 
optaram pela grafia cromo, que apa'recç no 
número 2 da revista, em dois artigos diferen
tes, num total de 3 vezes (pgs. 4, 51 e 55). 

Porém, a União Internacional de Química 
Pura e Aplicada (IOPAC) recomenda que os 
nomes doswele entos químicos, salvo algu
mas rara -:- es consagradas W'2.<U••·•• u.:,,J, 

ium em latifu o!:11-AAN,--io 

em portug ....... sim.:. a grafia corréta"pata o 
elemento químico de símbolo Cr é crômio, e 
não cromo, cotno bem ensina Werner G. 
Krauled~t na sua obra Notação e nomencla
tura de química inorgânica (E. Blüchner, 
São Paulo, 19701 pg. 24). 

deve-se reser;var o .. uso,da 
forma c;r · usivatnente par; · car 
uma gravura ª 'c;pr~s e da forma êrôn;ii para 
indicar o nome do elemento químico. Es
pero que doravante Ciênâa Hoje não utilize 
mais a grafia cromo para indicar o elêmento 
químico, pois para divulgar a ciência correta
mente, comõ é o propósito desta revista, é 
necessário o não.se desobedeçam9sprin
cípios de tura de cada ár~fl, .. Q,.itrJi
cular da c;i 
Joaquim / .. Campos 
Araraquara (SP) 

SUGESTÕES 
,. pêro parabeniz~~J'gs l?ór 
·sta, está cada vez tnelhor e 

espero que n Ôdifiquem sua atual linha 
editorial. ( ... ) Sugiro algumas idéias para fu
turas publicações: 1--publicação de uma se
ção para informações gerais ligadas à ciência; 

2 -- entrev· com os maiores nomes do 
mundo científico; 3-- biografias éle cientistas 
famosos. 
ValterAoki 
São Paulo (SP) 

• As duasprimeiras sugestões correspon
dem aprÓximadamente às pequenas notí
cias, em especial ''É bom saber", e ao 'Perfil". 
Esta últi1rff ~fç~o também apresenta z:ma sú
mula dos Jatos mais importantes ligaélos à 
vida de cientistas brasileiros contemporâ
neos. 

Li sua revista. Fiquei encantado pela apre
sentação e pela gr;afia. Todavia, des·ejando 
colaborar no aperfeiçoamento de sua obra, 
pioneira em possa terra, (. .. ) sugiro que seja 
criado o háqJt~.i1a escala para os animais, ob
jetos e coisas para os quais o leitor não tenha, 
vulgarmente, utn elemento de comparação, 
para avaliar o tamanho normal da gravura im
pressa. Quais seriam as dimensões reais das 
gravuras apresentadas nas páginas 41 e 64 do 
n.º 2? (. .. ) Não pretendo ser inovador; o fato é 
que tenho lido livros( ... ) que trazem ao lado 
da gravura a escala correspondente. Deste 
modo, sua talvez fosse a pionêira; den
tre as publicaçoes brasileiras, a ensinar à nos
sa gente detalhes tão úteis em uma publica
ção tão esmerada como a su::t. 
José Hugo Rodrigues 
Niterói (IU) 

O artigo ~qp;e plantas medicinais1 no Q-? 3 
de Ciência Hoje, foi bem-vindo. Espero que, 
a pedido meu e do leitor Carlos A. Flores Jr., 
possa ter continuidade, pois o assunto não se 
esgotou. 

Gostaria, agora, de sugerir a publicação de 
àrtigo(s) sobre a alimentação humana, este, 
sein dúvida, tema muito mais polêmico e su
jeito, ultimamente, a visões e explicações de
turpadas, s:ct,ilâs, que só fazem confundir e 
até alienaro ;leitor incauto. Afinal, q?: ali
mentação é mais apropriada para o ser hu
mano contemporâneo? Devemos incentivar 
o vegetarianismo? E as ditas incompatibilida
des alimentares? O adulto deve beber leite? 
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CA .RTAS DOS LEITORES 
· Precisamos ou não de fibras?QÚé ali-
mentos podemos explorar para a turas 
gerações? Muitas perguntas carecem de res
posta. Pode parecer ridículo formular tais 
perguntas num país onde boa parte da po
pulação mal tem o que comer. Mas é preciso, 
mais cedo ou mais tarde, criar entre nós uma 
consciência alimentar:-- e acreditq e Çiên
âa Hoje possa dar contribuição 
pouco importando que se dirija nte 
à elite que lê. Aliás, a conscientização deve 
partir de cima. Enfim, é preciso, antes de 
tudo, trazer um pouco de luz ao caos rei
nante, através de uma abordagem lúdéla, pre
cisa e imparcial - numa palavra: científica. 
José Carlos Barbosa 
Rio de Janeiro . (IV) 

Gostaria de demonstrar o meu 
benizando-os pela excelente publica o que 
estão fazendo chegar as nossas mãos. Sou es
tudante e aproveitei a reportagem sobre a tra
gédia de Cubat~o no n.º 1 e a reportagem so
bre o "barbeiro" e a doença de Chagas no nú
mero 2 para pesquisás escolares. 

· Gostaria também, se não foss 
mais, de sugerir que public~sé r
tagem sobre·o projeto Apolo ameri ,o, que 
fez o homem pisar na Lua. Também po
deriam publicar uma matéria sobre.o atual 
programa espacial americano e suas aspira
ções, baseadas no Columbia. 

Os senhores provavelmente acharão que 
as minhas sugestões são antinaci 
mas ao contrário; vendo a qua 
nheiro que ôs americanôs gasta 
vão gastaç em alucinados projeto 
sileiros compreenderão porque o"Brasil não · 
deve e nem pode fazer o mesmo. 
Marcos Vi.nícius C. Guttmann 
Rio de Janeiro (RJ) 

Inicialmepte, pêrmitam-m~ u te 
elogio à sua muito bem el.:tbora evista. 
Como todo estudante secundário, freqüente-

restrito rio me pusesse hôs 
a um enten ento mais profun s arti-
gos sobre às ciências sociais não apreciei 
muito, não por serem mal elaborados; muito 
pelo contrário, achei a organização dos fatos 
um ponto positivo nos mesmos, mas uma re
vista científica, devido ao seu espaçó:muito 
restrito deve ter, preferencialmêr'Íte, arti-
gos relat" · ê9cias naturais 
méntos'l ,ciência. Espéro 
op1111ao sej alguma valia para uma futura 
modificação em seu esquema. 
Maurício Arantes de Andrade 
São Paulo (SP) 

• A abrangência editorial de Ciência Hoje 
resultou de y,ma opção feita com base em 
aprofun discussões, que mos 
importâ a ... um projeto de .. 
cientifica o nosso, de todas cías, 
desde as exatàs às humanas. É prec4,o tam
bém não esquecer que a revista é da respon
sabilidade da SBPC, que abriga no seu in
terior toda a gama de atividades cientificas 
desenvolvidas em nosso país. O ecletismo de
verá propor · nar maior aproxima -
tercâm ··· áreas aparem 
distànt muitas vezes 

inidade. 

Nestas alturas, já nem é preciso elogiar 
mais a revista Ciência Hoje; outros já o fi
zeram por mim em números anteriores. E 
pelo número ele cartas enviadas à revista, fico 
feliz,em sab ue,há muitos brasileiros in

êhcias. Gostei mu· 
of. Simão Mathias, re. as 

origens da 1c:o-Química brasileira, e faço 
uma sugestão aos cientistas brasileiros, que 
estudam ou mesmo fizeram parte da introdu
ção de qualquer segmento científico no nos
so país, que usem as páginas desta revista 
para nos relat r como tais ramos da ciência 
foram in os no Brasil, por 
dificulda ntradas, o êxito Ptr ' l;.lf•pc,j<;:'] .. •• 

mais da história da ciên-
cia. Seria ótimo se começássemos con:i a his
tória da matemática no Brasil. Faz tempo que 
procuro algo sobre isso e até hoje minhas 
buscas foram infrutíferas. 
José Luiz da Costa 
São Pau ~) 

mente sinto-me carente de fontes para escla- -
recer minhas dúvidas ( ... ). Ciência Hoje foi CUBATAO 
uma excelente iniciativa para a divulgaç:lo da 
ciência atual, já que o nosso principal veículo Pela grande procura que houve pelo meio 
de informações, a televisão, está restri estudantil a de Santos, motiva 
tícias locais e momentâneas e a d tigq sôb ~o, da revista C. ·(;!, 

teis, ou seja, não passa çie um comér ficou rapi te esgotado o 1. lo, 
bem elaborado para iludir o povo. meses dê j o-agosto, não havendô"J?ossi-

Quanto a seus artigos, os que mais apreciei bilidade• de adquiri-lo. ( ... ) 
foram os referentes à astronomia, se bem que · José Antonio Maria Beiler 
devido à linguagem um pouco além de meu Santos (SP) 

janeiro/ fevereiro 1983 

umerosos pedidos semelhan
tes em relaçao aos do'is primeiros números. 
Ainda, possuímos alguns poucos exemplares, 
à disposição dos interessados, que devem 
procurar diretamente nossa secretaria. 

MON~< OU MURIQUI? 
Venho, em nome do Ce11tro para Cqnserva
ção da Natureza de Minas Gerais, cumpri
mentá-los pelos excelentes artigos publica
dos nos dois primeiros números de Ciência 
Hoje, em especial a reportagem sobre os pro
blemas ambientais de Cubatão e o belíssimo 
artigo de,J\delmar Coimbra Filho sobre nos

eaçados de extinçãq\Q~ con
servacioni ineiros têm grande adp1Jra
ção pelo 'tràgàlho que vem sendo realizado 
pelo Dr. Coimbra Filho para conservação dos 
primatas brasileiros, dos quais é, sem dúvida, 
um dos maiores conhecedores. 

Assim, não foi surpresa pára nós verificar o 
alto nível de seu artigo em Ciência Hoje, no 
qual, a uma linguagem precisa e ao mesmo 
tempo acessível, associou-se o extraordi
nário bo to das ilustrações. Entretanto, 

tigo um ponto com o ÇÍ)llal não 
estamos d órdo. Trata-se do nome po
pular atribuído ao macaco Brachyteles arach
noides, que aparece no artigo apenas como 
muriqui. Estamos inconformados de que, 
corµ exceção do sul da Bahia, onde ainda se 
usa muriqui, a denominação mais comum 
para este acaco é mono, ou mono

ém Rudolph vqn Ihering, no 
nimais do Brasil, àfi~ma que 

este aninía , ém das denominações indíge
nas muriqui, buriqui ou muriquina é mais co
mumente denominado pelo povo de f11:0no. 
Nós achamos que, em se tratando de nome 
popular, a opinião do povo é ma·is impor
tante que a do cientista. Assim, teria sido me
Íhor o ef11pf:,~go do nome mono a~~.da que 
acompan · a denominação .men9s co-
nhecida m i. Aliás, no caso de outros. pri-
matas o autor emprega freqüentemente mais 
de um nome popular como, por exemplo, 
bugio, guariba e barbado para as espécies do 
gênero Alouatta. 
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CARTAS DOS LEITORES 
Alguns membros de nossa entidade estão 

empenhados em uma campanha de cons
cientização popular sobre a importância de 
se proteger o mono. Além de palestras e en
trevistas nos jornais e na televisão, estão 
sendo passados filmes nas escolas e distribuí
das camisas e decalques. Assim, o mono car
voeiro é hoje bastante conhecido dos minei
ros que, entretanto, terão dificuldade em en
contrá-lo no belíssimo artigo de Coimbra Fi
lho onde, lamentavelmente, está disfarçado 
de muriqui. Mas porque tanta celeuma em 
torno do nome de um simples macaco? Bem, 
trata-se do maior e mais importante primata 
das Américas, do qual só restará o nome se 
não for urgentemente protegido. 
Hugo Eiras Furquim W:erneck 
Presidente - Centro para a Conserva
ção da Natureza em Minas Gerais- Belo 
Horizonte (MG) 

• Adelmar Coimbra Filho responde: Pre
firo o ntJme muriqui a mono porque, além 
de especifico para B. arachnoides, é priori
tário, utilizado que era pelos indígenas 
desde nossos primórdios e que niio deixa dú
vidas quanto ao símio que identifica. Já o 
termo mono, tanto em português como em 
espanhol, significa de modo indeterminado 
qualquer mqcaco. Por outro lado, sempre 
que possível, particularmente prefiro utilizar 
nos meus escritos nomes de origem indígena 
a designações européias posteriores. Quanto 
à citação de vários nomes comuns para os 
Alouatta, note-se que suas espécies são di
ferentes e ocupam regiões zoogeográficas di
versas. Por outro lado, o nome muriqui en-
contra-se estampado nas camisetas desenha
das pelo Fundo Mundial de Vida Selvagem, 
com a concordância de conservacionistas 
mineiros. 

APOIO 
Sirvo-me desta para responder afirmativa

mente à solicitação por vós enviada, no sen
tido de contribuir para que essa iniciativa se 
consolide e ganhe sua independência econó
mica. Parece-me de grande valia, como pes
quisador, como profissional, e antes de mais 
nada, como cidadão, que haja um veículo que 
sirva de elo de ligação entre a comunidade 

4 

científica nacional e o grande público. Ob
servo ser esta uma tendência gerada pelo 
próprio desenvolvimento da ciência e pela 
pressão exercida pela sociedade sobre a co
m unidade científica para que ela divulgue, 
discuta os resultados dos esforços de pesqui
sa que são empreendidos em um determi
nado momento. Parece-me, ainda, um modo 
de prestar contas à sociedade dos investi
mentos e das prioridades de pesquisa que 
são definidas pela comunidade científica e 
pelas agências de financiamento da pesquisa. 

Enfim, um passo no sentido de criar instru
mentos que materializem o desenvolvimento 
da reflexão sobre o papel social da ciência e 
dos cientistas. Congratulo-me com .. esta ini
ciativa e coloco-me à disposição no sentido 
de divulgá-la~ 
Hélio Roberto Deliberador 
São Paulo (SP) 

Venho por meio desta parabenizar a todos 
que fazem o sucesso desta magnífica 
obra.( ... ) Sendo estudante, em breve pres
tarei o vestibular;( ... ) esta fabulosa obra está 
sendo de grande valia à complementação dos 
meus estudos. Esta não é uma revista, mas 
sim uma obra de valor educacional e cultural 
inigualável. Lendo o 3." número, venho me 
solidarizar com o leitor Marcos Gomes Eleu
tério e reiterar o pedido de uma capa dura 
reunindo vários volumes desta já consagrada 
obra.( ... ) 
Marcelo Alberto de Carvalho Moysés 
Niterói OU) 

Ciência Hoje é uma oportuna e preciosa 
colaboração à divulgação científica no Brasil. 
O respaldo da Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência, entidade de inestimá
veis serviços prestados à causa da ciência em 
nosso país, e os Conselhos Editorial e Cientí
fico da revista - nos quais, para nossa honra, 
incluem-se vários dos colaboradores das nos
sas enciclopédias Barsa e Mirador - já são 
uma garantia completa do alto nível dessa pu
blicação. ( ... ) Nesta oportunidade, congra
tulamo-nos com a SBPC pela iniciativa do lan
çamento de Ciência Hoje e formulamos vo
tos para seu aperfeiçoamento e sucesso, cer
tos de que ela constituirá em futuro próximo 
um elemento chave na divulgação científica 
em nosso país. 
Luis Carlos de Silva Albuquerque 

Encyclopaedia Britannica do Brasil 
São Paulo (SP) 

É com imensa satisfação que tenho em 
mãos um exemplar de vossa revista. Inicial
mente devo parabenizá-los pela alta quali
dade de Ciência Hoje, em conteúdo e apre
sentação gráfica. Os artigos estão redigidos 
numa linguagem acessível e a diversificação 
dos assuntos permite a todo leitor apreciar a 
vossa edição. 

Ciência Hoje contribuirá grandiosamente 
para uma melhor compreensão da realidade 
científica brasileira. Este trabalho de divulga
ção é de suma importância, visto que os cien
tistas e pesquisadores brasileiros recebem 
muito pouco apoio em termos econômicos e 
de divulgação de seus trabalhos. É necessário 
que haja um processo de conscientização da 
importância que têm o trabalho e a pesquisa 
científica para um perfeito desenvolvimento 
cultural. A vossa edição vem preencher um 
espaço que há muito existe em nosso país: 
mudar a mentalidade da população em rela
ção à ciência. 

Sou estudante secundário e faço curso pre
paratório para vestibular de medicina. Sem
pre apreciei a pesquisa e tão logo inicie os es
tudos universitários pretendo me dedicar a 
ela. 

Congratulo-me com a SBPC e com o seu 
objetivo de contribuir nobremente com o de
senvolvimento científico e tecnológico 
brasileiro.( ... ) 
Aleixo José R. Guerreiro 
Curitiba (PR) 

• -----~--~ 
APOCALIPSE 

A propósito do artigo sobre a catástrofe nu
clear, Ciência Hoje oportunamente chama a 
atenção dos leitores para a possibilidade cada 
vez menos remota deste horror inimaginá
vel. Tomei consciência dos vários efeitos de 
um conflito nuclear no livro The Fate of the 
Earth O. Schell), e deduzi que somente o cla
mor de milhões de vozes poderá afastar-nos 
da beira do abismo nuclear que seria perfei
tamente capaz de pôr fim à vida na Terra. 
Ciência Hoje cumprirá o papel de veicular os 
perigos e a insegurança em que vivemos 
atualmente, sem ser acusada de apocalíptica 
ou sensacionalista; com toda a sinceridade, 
espero que vocês mantenham o alto nível al
cançado no n." 1, promovendo o conheci
mento da nossa realidade, das nossas condi
ções sociais e tecnológicas e coexercendo o 
papel da ciência neste vasto país, de amplíssi
mas possibilidades e de um futuro que de
penderá da nossa criação e do nosso tra
balho. 
Almerio Amorim Castro 
Ouro B.ranco (MG) 
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A o L E I T o R 
Caro leitor: 

. Que surpresa lhe reservamos para 1983! Novas cores, novo desenho. Ousadia e vontade de aper
feiçoar o que já estava bem. Não se preocupe, porém, quanto às diretrizes editoriais, que conti
nuam as mesmas: divulgar a ciência produzida no país e difundir dados capazes de informar a 
discussão de questões científicas de amplo interesse social. 

Tripanossomos, anéis planetários, mendigos, Manguinhos e parques nacionais são tratados 
neste número, juntamente com uma lúcida e didática explicação de para que serve a pesquisa 
científica. Parece óbvio, mas nem sempre o óbvio encontra eco nos corredores ministeriais. 

O que nos reservará 1983? Observando nossa trajetória, recém-iniciada, já percebemos que além de 
permanecer coerentes com nossas propostas básicas, deveremos responder a novos desafios que co
meçam a se apresentar para todos os amigos da ciência. 

Um exemplo desses desafios é imediatamente sugerido pela questão do Parque Nacional do 
Araguaia. O projeto de construção de uma estrada que deverá atravessá-lo foi aprovado contrari
ando uma rigorosa legislação a respeito, tendo prevalecido os "motivos de força maior" Pelo que 
sabemos, esses motivos não têm origem no Congresso, no legislativo estadual ou em razões cientí
ficas aceitáveis pela opinião pública nacional. 

Como? Por quê? Por que Cubatão? Por que Angra? Como defender o bom senso? 
Teria sido possível evitar esse estado de.coisas? Acreditamos que sim. O que se constata sempre é 

uma gritante falta de informações detalhadas e precisas sobre os vários aspectos dessas questões, e é 
nesse sentido que Ciência Hoje vem procurando trabalhar. 

Por outro lado, observa-se que as decisões costumam ser apresentadas como fatos consumados, 
em caráter fatal e irrecorrível. Os técnicos brasileiros, as sociedades científicas e profissionais, os 
parlamentares, têm apres~ntado repetidas propostas e soluções alternativas, sistematicameqte 
ignoradas pelas autoridades. 

Nesses últimos tempos, é evidente o aumento do descr.~dito que a opinião pública dedica às 
soluções propostas pela tecnocracia estatal para os múltiplos problemas com que se debate o país. 
Por exemplo: insiste-se no programa nuclear quando sobra energia e o conserto do defeito de 
fabricação de Angra continua sem solução clara- ainda não se sabe quem pagará mais esta conta. 
Ao lamentável estado em que se encontra a educação são dedicados apenas exercícios de retórica, 
e para a grave crise da universidade a resp~~ta é a constHu!~:~? 1.e mais uma .. c9missão do Conselho 
Federal de Educação, cujo prestígio junto àcomunidade acaã~mica não é lá muito elevado. E o que 
dizer da economia ou da saúde? 

Preocupa-nos muito a possibilidade de que os desacertos da tecnocracia venham a comprometer a 
confiança do público em nossos técnicos e cientistas. Afirmar a confiança em nossa inteligência é uma 
das metas com que Ciência Hoje se consid.~ra comprometida. · 

Convém lembrar, aliás,xque as recente~::+eleições defi~~fª!:1 novos comp[Qn;}issos entre a ~pcie
dade e seus governantes. Velhas e novas questões, sociais, APlíticas e económicas, deverão receber 
novas reSJlOStas. Os legislativos e executivos estaduais, o Congresso e as associações representati
vas da sociedade civil terão certamente uma participação crescente e direta nas decisões que afe
tam os interesses mais amplos do Jlaís. 

Temos certeza de que as associações científicas, as universidades, os cientistas e técnicos bra
sileiros têm a necessária competência e estão prontos a col~porar para qrn:~ ªs decisões doravante 
tomadas sejam as mais adequadas aos irít~resses de toda: 2uisociedade brasU~ira. 

. Os editores 
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E nsino, pesquisa e produção fecham 
um círculo. A produção de vacinas e 

medicamentos atende à população, a 
pesquisa permite o avanço do conheci
mento e o aprimoramento do que se 
pode oferecer ao público, e o ensino 
prepara oficiais de saúde pública pron
tos a aplicar, em todo o país, o conheci
mento produzido na Fundação Oswaldo 
Cruz. 

A combinação de ensino, pesquisa e 
desenvolvimento tecnológico voltado 
para a fabricação de produtos foi apon
táda como a garantia básica do funciona
mento eficiente da instituição por seus 
três vice-presidentes, cada um deles pri
oritariamente voltado para um desses se
tores. Eduardo Peixoto, vice-presidente 
de desenvolvimento tecnológico, fala no 
"falso dilema" entre pesquisa básica e 
aplicada, já que, em ciência, pratica
mente tudo o que se aplica, tudo o que 
se torna tecnologia, foi inicialmente co
nhecimento puro. "Quem estudava um 
dia as possibilidades matemáticas da for
mação de novas cores a partir das cores 
básicas" - afirma - "não sabia que es
tava dando origem, por exemplo, à tele
visão colorida." 

José Rodrigues Coura, vice-presidente 
de pesquisa, vê em Manguinhos o papel 
de "matriz". O dr. Coura tem sob sua 
direção 12 departamentos e mais cen
tros de pesquisa em Recife, Salvador e 
Belo Horizonte. Sua área absorve mais 
ou menos 2/3 do orçamento da funda
ção, e abriga 150 pesquisadores que con
duzem mais de 250 projetos de pesquisa. 

''para desenvolver tecnologia, é pre
ciso haver uma base de pesquisa. Do 
contrário, tudo será importado, e o que 
se chama de 'transferência de tecnolo
gia' costuma ser a venda, aos países me
nos desenvolvidos, do que está ultrapas
sado para os centros mais avançados. 
Ou seja: até para comprar, para saber 
selecionar e adaptar a tecnologia, preci
sa,-se de uma base de pesquisa. Hoje, na 
parte de doenças parasitárias, o Brasil é 
líder. Antigamente, íamos fazer pós-gra
duação em Londres. '' 
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O próprio dr. Coura, autor do comen- . 
tário, fez curso de pós-graduação na In
glaterra em doenças tropicais. Com a 
valorização da pesquisa (''em matéria de 
salários, nós hoje nos equivalemos às 
melhores universidades do país"), Cou
ra quer principalmente que Manguinhos 
retome a tradição de "mãe" de gerações 
de pesquisadores, o que se cria com o 
que chama de "chefes de escola": pes
quisadores como o próprio Oswaldo 
Cruz, Carlos Chagas ou Adolfo Lutz, para 
citar alguns dos grandes formadores da 
casa. ''Manter esse espírito pode ser mais 
importante para uma instituição do que 
dinheiro': observa o vice-presidente de 
pesquisa. 

''Quando eu era estudante, falava-se 
de Manguinhos como de um templo", 
recorda o diretor da Escola Nacional de 
Saúde Pública (ENSP) e vice-presidente 
de recursos humanos; Ernâni Braga. Fas
cinado ele também pela aura que envol
via o Instituto Oswaldo Cruz, lá o dr. Er
nâni foi aluno de uma das primeiras tur
mas de pós-graduação em sanitarismo, 
nos idos de 1940. Este curso de saúde 
pública não durou mais do que quatro 
ou cinco anos, mas foi com as idéias aí 
adquiridas que, em meados de 1950, 
como funcionário do Ministério da Saú
de, o dr. Ernâni participou da fundação 
da Escola Nacional de Saúde Pública, cri
ada como órgão autônomo do minis
tério e finalmente, já na década de 1970, 
integrada à Fundação Oswaldo Cruz. 

Ç 
uanto a uma filosofia que norteie a 
ação em sáude pública, o vice-pre

s nte de recursos humanos da Fiocruz 
afirma que não há mais o que discutir: ''É 
responsabilidade do Estado melhorar as 
condições de vida e de saúde do povo. " 
Este é, segundo ele, um consenso uni
versal, firmado pelos países do mundo 
em reunião realizada em 1978 na cidade 
de Alma-Ata, na União Soviética. A decla
ração de Alma-Ata foi encampada pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS), 
da qual faz parte o Brasil, e é com vistas ao 

compromisso de acesso à saúde para to
dos no ano 2000 que o dr. Ernâni dirige a 
Escola Nacional de Saúde Pública. 

"Cabe a nós sermos o instrumento 
central de todo o processo que deve levar 
o país a dispor, no momento oportuno, 
de um sistema nacional de saúde. Cabe 
preparar o pessoal-chave necessário 
para o desenvolvimento e a implanta
ção desse processo e, de outro lado, 
atuar diretamente na execução de estu
dos e de todo o tipo de pesquisa que ve
nha a oferecer ao poder público subsí
dios para este sistema de saúde. " 

O programa internacional de Treina-· 
menta em Pesquisas em Doenças 

Tropicais (Tropical Disease Research -
IDR, como é conhecido) vem aplicando 
metade de seu orçamento no Brasil, e 
desses recursos uma soma da ordem de 
cem milhões de dólares por ano vai para 
o Departamento de Biologia Molecular 
da Fundação Oswaldo Cruz, que funcio
na como o laboratório de treinamento 
avançado em biologia parasitária da 
OMS para a América do Sul. O chefe do 
departamento, Carlos Morei, vê Mangui
nhos como "uma instituição agora em 
recuperação, depois de um declínio em 
que, coroando um processo de longo 
prazo sem renovação de quadros nem 
de idéias, o arbítrio veio funcionar 
como a gota d'água da decadência." 

A fase das perseguições políticas aos 
pesquisadores é relatada pelo professor 
Herman Lentem seu livro O massacre de 
Manguinhos, onde ele mostra os aconte
cimentos que culminaram com o afasta
mento e a cassação de dez cientistas por 
ato do então presidente da República, 
Emílio Garrastazu Médici, em 1970. Mais 
do que os punidos, o acontecido ''atin
giu o Instituto Oswaldo Cruz, atingiu 
profundamente o país", como diz o pro
fessor Lent, que depois de dedicar 39 
anos de sua vida ao instituto se viu obri
gado a ir trabalhar na Venezuela e nos 
Estados Unidos. Hoje na Universidade 
Santa Úrsula, o fessorLent reconhece 
que, para ManguJ hos, já estão longe os 





dias em que um diretor, no caso Rocha 
Lagoa, declarava a seus pesquisadores 
que seus planos para o instituto se basea
vam "na orientação do Pentágono ( .. . ) 
que possuía diretivas para todo e qual
quer caso que se apresente, em qualquer 
parte do mundo" como conta O massa
cre de Manguinhos. 

Lent critica, entretanto, a excessiva de
pendência da fundação ao Ministério da 
Saúde, de onde vem seu orçamento fixo. 
Segundo afirma, esta dependência é ca
paz de tolher a pesquisa, em favor do 
atendimento à política de saúde do mi
nistério. 

Morei acha que a vinculação tão direta 
com o Ministério da Saúde é ruim princi
palmente por não haver um "mecanis
mo-tampão" entre o ministério e a Fun
dação Oswaldo Cruz, atuando por exem
plo na nomeação de presidentes e vi
ce-presidentes e na escolha dos inte
grantes do conselho técnico-científico 
da casa. Ele não pode sugerir, entretanto, 
qual seria este mecanismo, e ante a pos
sibilidade de se realizarem eleições 
diretas, com o voto da comunidade de 
pesquisadores, observa que "em ciência, 
o democratismo nem sempre funciona" . 

e orno toda e qualquer situação, a vin
culação ao governo apresenta vanta

gens e desvantagens. Uma das principais 
desvantagens é que a instituição fica con
dicionada a uma política geral do go-

verno que neste momento impede, por 
exemplo, a contratação de novos qua
dros. Não se pode nem mesmo fazer 
contratações com salário pago por fon
tes não-orçamentárias, já que novos em
pregos geram "despesas indiretas", as 
obrigações trabalhistas. 

Morei, que no Departamento de Bio
logia Molecular se dedica a decifrar a es
trutura genética do Trypanosoma cruzi: 
o agente do mal de Chagas (ver, neste 
número de Ciência Hoje, "O retrato de 
um invasor"), considera que, neste mo
mento, é "um privilégio" trabalhar na 
Fiocruz, embora reconheça que a insti
tuição ainda não está "madura". De qual
quer forma, seu trabalho se inscreve no 
novo e sofisticado campo da engenharia 
genética, que integra tecnologia e ciên
cia e que, daqui para o futuro, só tende a 
se desenvolver. 

Não há dúvida de que o trabalho de 
um laboratório como o de Morei é "de 
ponta" (mesmo do ponto de vista inter
nacional). Ao mesmo tempo, deve trazer 
respostas que ajudarão a compreender 
melhor a atuação do tripanossomo, pro-

N 
:, 

u 
º blema de indiscutível importância para --o 

~ um país onde existem ainda hoje, se- 0 
gundo dados oficiais, dez milhões de ·~ 
chagásicos. ~ 

.t Para desenvolver pesquisa de ponta :i 

?A no Brasil, Morei assinala que é premente :i 

~ 
o fator tempo. Assim, considera que é B 

.i2 mais útil importar, por exemplo, bac-

As datas 
1900 

25 de maio - Criação do Instituto 
Soroterápico Federal, tendo à 
frente o barão de Pedro Afonso 
e como um de seus colabora
dores Oswaldo Cruz, que re
gressara pouco antes de estudos 
no Instituto Pasteur, de Paris. 

dos, o Brasil foi o único país lati
no-americano convidado a par
ticipar do XIV Congresso Inter
nacional de Demografia e Higie
ne, realizado em Berlim, onde 
qp pesquisadores de l',1angui
n h os recebem medalha de 
ouro. 

ção a ele se reúne mais tarde , 
fundindo~se em uma única insti
tuição em 1970. 

1969 
- 1.0 de outubro -A Fundação Ensino 

Especializado em Saúde Pública 
passa a chamar-se Fundação de 
Recursos Humanos para a 
Saúde. 
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1903 
- Dirigindo o Instituto Soroterápico 

desde o ano anterior, Oswaldo 
Cruz é nomeado também dire

' tor da Saúde Pública, no Rio de 
Janeiro. Sua dupla função foi de
cisiva na condução de grandes 
campanhas de saneamento na 
cidade, estendidas ao interior 
do país por expedições orgáni
zadas pelos pesquisadores do 
instituto. 

1907 
-O Instituto Soroterápico Federal pas

sa a chamar-se Instituto de Pa
tologia Experimental de Man
guinhôs, e torna-se também es
cola de medicina experimental. 
Graças aos estudos. aí realiza-

1909 
-19 de março-=- O Instituto de Patolo

gia Experimental de Mangui
nhos passa a chamar-se Instituto 
Oswaldo Cruz, com inteira auto
nomia para conduzir pesquisas 
técnico-científicas. N9 ano se
guinte, começam a ser publica
das as Memórias do Instituto Os
waldo Cruz, reunindo os prin
cipais trabalhos produzidos na 
casa. 

1966 
-7 de junho - É criada a Fundação 

Ensino Especializado em Saúde 
Pública. Assim, passa a regime 
de fundação a escola que havia 
sido criada em meados dos anos 
50 para a formação de pessoal 
de alto nível em saúde pública. 
Instalada em terreno vizinho ao 
Instituto Oswaldo Cruz, a funda-

1970 
-22 de maio - A Fundação de Recur

sos Humanos para a Saúde é 
transformada em Fundação Ins
tituto Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
englobando a escola de saúde 
pública e o Instituto Oswaldo 
Cruz. É a partir de 1970 que a 
instituição assume seu caráter 
atual, com três compromissos: 
formar e aperfeiçoar profissio
nais para o campo da saúde pú
blica; elaborar e fabricar produ
tos biológicos, profiláticos e 
medicamentos necessários aos 
programas da própria fundação 
e do. Ministério da Saúde, e rea
lizar pesquisas científicas em 
medicina experimental, biolo
gia e patologia. São incorpora
dos à área de pesquisa da Fio
cruz os centros de pesquisa Re-

né Rachou ( em Belo Horizon
te), Gonçalo Moniz (em Salva
dor), Ageu Magalhães (em Reci
fe), e o Instituto Evandro Cha
gas, de Belém, posteriormente 
desmembrado da fundação. 
Ainda em 1970, o Instituto Fer
nandes Figueira, no Rio, dedi
cado à pesquisa na área mater
no-infantil, passa a integra r a 
Fidcruz. 

1974 
-13 de novembro -A Fundação Insti

tuto Oswaldo Cruz passa a cha
mar -se Fundação Oswaldc 
Cruz. 

1980 
- Voltam a ser publi cadas regular

mente as Memórias do Instituto 
Oswaldo Cruz. 

1981 
2 de fevereiro - É homologado o 

tombamento, pe lo Património 
Histórico, do conjunto arquite-· 
tónico formado pelo prédio 
central da fundaç~o, o Pavilhão 
da Peste (de 1903, em estilo eli
sabetano ), e a cavalariça cons
truída para animais inoculados 
(de 1904, em estilo Tudor). 
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térias que permitam o avanço de um de
terminado trabalho, do que interromper 
o trabalho para poder produzi-las. "O 
pessoal lá fora já estáfazendo o interes
sante da coisa, e não há mai-; tempo a 
perder." 

Q uando se trata da relação entre 
cientistas, tudo bem: o fluxo de in

formações corre. Mas, na área da biotec
nologia, existem evidentes interesses co
merciais envolvidos, e "às vezes somos 
surpreendidos com a sonegação de in
formações", diz Morei, que por sua vez 
também já se viu na situação de reter in
formações sobre seu trabalho: ''Estáua
mos em cantata com pesquisadores de 
uma companhia européia, e depois dé 
seis meses de correspondência ficou cla
ro que o interesse deles na doença de 
Chagas era imediatista e financeiro . 
Queriam usar nosso know-howfazendo 
de nós mão-de-obra barata, sem a remu
neração dez•ida. '' 

O fato de um laboratório como o de 
biologia molecular já ter obtido informa
ções valiosas - inclusive em termos co
merciais - indica que a Fiocruz começa 
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novamente a alcançar um alto nível de 
desempenho, depois de um período de 
decl ínio que se iniciou nos anos 40 e 
perdurou até a década de 1970, quando a 
instituição recomeçou a crescer. Este 
crescimento vem continuando, e hoje já 
se pode dizer, como Morei, que "Man
guinhos está muito d~f erente de cinco 
anos atrás". Há que se ter, entretanto, a 
consciência de que a natureza deste 
crescimento é lenta e depende da conti
nuação de um processo , aponta ainda 
Morei. 

A origem de Manguinhos, é bom lem
brar, deveu-se a uma necessidade 

imediata do Estado , a de controlar a 
peste. Esta maneira de criar instituições 
científicas é uma constante no Brasil, 
conforme con'Clui Regina Lúcia de 
Moraes Morei, mulher do chefe do De
partamento de Biologia Molecular, em 
seu livro Ciência e Estado, a política 
cientifica no Brd!il. 

Instituições como o Instituto Soro
terápico Federal (Manguinhos de 1900) 
"não eram fruto de uma política deli
berada para promover os estudos cientí-

ficos no país; surgem como resposta a 
necessidades específicas definidas pela 
conjuntura político-económica do início 
da República. ( ... ) De outro lado, a cria
ção delas se enquadra no projeto moder
nizador que marca a consolidação do re
gime republicano", diz o trabalho de Re
gina Morei. 

O caos representado pelo fechamento 
dos portos e entradas da cidade em con
seq ü ê n c ia de uma epidemia como a 
peste bubônica suscitou o nascimento 
do Instituto Soroterápico Federal, que 
logo se tornaria um dos maiores centros 
internacionais em medicina tropical, 
reunindo um conjunto de excelentes 
pesquisadores. 

Fabricante de vacinas e produtor de 
conhecimento teórico , o Instituto Os
waldo Cruz ( nome que assumiu em 
1907), viu-se fortalecido ainda em sua 
atuação direta junto à população com a 
nomeação de Oswaldo Cruz, em 1903, 
para a direção do Departamento de Saú
de Pública. Ocorreram então as grandes 
campanhas de saúde pública e vacinação 
em massa, enfrentando inclusive no Rio 
de Janeiro a revolta de setores diversos 
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A memória 
de Manguinhqs 

L ogo no início da colonização, os 
brancos introduziram no I3rasil o 

sarampo e a febre amarela. Os negros ca
tivos trouxeram com eles a varíola. Estes 
males "vitimarám os 'âborígihes às 
centenas", como nos ensina o primeiro 
painel do tpuseu4da Fun~ação qswaldo 
Cruz, criada no início do século XX com 
um objetivo imediato: combater a peste 
bubônica que então assolava o Rio de Ja~ 
neiro. 

Desde então, ª história de ~angui
nhos se confunde com aâa saúae públi
ca no Brasil, a ponto de confundir-se 
também, por exetpplo, çpm a ªbertui;;~ 
das estradas de ferro no país. Nas frentes 
de trabalho, prolongavam-se as campa
nhas sanitárias;da cidade, >e estas 
''expedições'' colhiam ainda material de 
trabalho para º j> pes9,~isado~~s. 
gundo o organizador do 'museu:éla Fun-
dação Oswaldo Cruz, Luís Fernando Fer
na11des Ribeiro, +1'Oswaldo Cruz com,,. 
preendia a necessidade de expandir por 
todo o país a ação san½adora que de
senvolvia à partir do instituto". < 

Carlos Chagas esteve à frente da pri
mejra campanha>êontra 9 impa\ydiSfilO 
no Brasil, em Itatinga, trabalhando para a 
Companhia Docas de Santos. Graças a 
seu desempenhó;> a empresa põãe 
cluir obras hidrelétricas suspensas de
vido à mal~ria. EmMinas.;,Qerais., 110 cur
so da campanha contra a malária nas re
giões até onde a Estrada de Ferro Central 
do .. Brasil estendia suas linhas, fõirdescp,,
berta a doença de Chagas ( ver "Eles 
transmítetp a doença Chagª?' ', em 
Ciência Hoje n.º 2). 

Em 1910, a serviço da Madeira
Mamoré Railway Compfjny, Oswaldo 
Cruz foi para o Amazonas em companhia 
de Belisário Pena, com a missãqjde ins
p'ecionar os serviços de cômbate às 

tadp;;pela S.9f Pª~~ia, olr:;do co~\ sim
patiá pelos trabalfiadores e idolatrado 
por seu subalterno, o jovem médico ir
landês Finrtegan. D4rante uma begedei
ra, um engenheiro da estrada de ferro 
res ... ~Ivé colpta~. aFinne~an qu;;em é 
Lovelace: apenas alguém que se aprovei-
tou de Oswaldo Cruz, apropriando-se in
devigament~ da glória. 

'-É o que você ouviu. Oswaldo Cruz, 
um médic0tbrasileiro. Ele ésteve aqui em 
1909 e publicou no ano passado o seu 
rela,?rio, ~l!rese~tando f Oncl~ões e 
oferecendo sugestões. Algumas dessas 
sugestões foram aceitas e realmente me
lhorq,ram t:ls condições sanitáriàs 
aqui( . .). 

--:--: •você <:f1ãO gq~ta 
vetat e. . 

do Lo-

- Eu adoro Lovelace. É um grande 
carngrada."v+ 

- Então, por que tirar os méritos 
dele? 

'
3 Você )'iíão esta me erltenden'âo. Eu 

demias locais. No romance Mad Maria, estou enaltecendo Lovelace. Só um 
que trata da consti:;ução cla ferr9;via qu~ gra'f1de vi ista q~rno el~;;se apq51.aria 
avança pela selva a qualquer preço, o do trabalh do médico brasileiro da ma
amazonense Márcio de Souza dá uma neira brilhante como ele se apossou. 
versão romanceada cla ,construção da 
Madeira-Mamoré sob as orclens dos in- Também se diz que Oswaldo Cruz foi 
gleses. muito ~fm pa~o, em,:,libras ~?terli-

Mad Maria conta a morte por malária' nas, pela Maâeira-Mamoré Railway Com
e outras cloenças tropicais de milhares pany. De testemunho concreto deste tra
de trabalhaâores de muitas nacionalidaj balho, o museu dafundação exibe uma 
eles - chineses, alemães, africanos, bar- foto de Oswaldo Cruz com Lovelace. 
badianos e indianos. A estrada só conse- O trabalho realizado no instituto ou 
gue prosseguir graças áó trabalho bri= por pesquisadores .do instituto foi farta
lhante do dr. Lovelace, médico contra- mente documentado desde sua funda-
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ção. ~ próB~!º Os~;ildo Crnz cuidou de 
contratar os serviços do fotógrafo J. 
Pinto, também colaborador da revista 
Careta. Ainda .. hoje, r;estam praticamente 
intocados seis arquivos de negativos em 
vidrn1 deixados por J. Pinto. Entre as 
poucas fotosMcopiadas, há testemunhos 
variados das atividades do instituto, 
desde ... a luta contra a febre amarela no 
Pará até as baías dos cavalos usados para 
a fabricação de vacinas. 

Fóram fotqgrafadàs todas as fases da 
construção do prédio, assim como se 
conservou o primeiro esboço da facha
do do edifício, feito pelo próprio Os
waldo Cruz em uma folha de papel pau
tado. Ele imaginou alguma coisa como 
um castelo inglês, com duas torres la
terais e uma central, sem esquecer nem 
mesmo utriâ1bandeibnha no alto da tor
re central. Tomando este desenho por 
bas½, ·rÜ arqyiteto ,português Luís de 
MoraesJúnior projetou o prédio central, 
incorporando elementos da arquitetura 
mourisca do castelo âe Alhambra, na Es
panha, do Observatório Meteorológico 
de Mqnt Souris, na J::rança, e da Sinagoga 
Centrál âe Nova York. O conjunto arqui
tetônico de Manguinhos foi tombado 
pelo.ePatrimêmio Histórico em 1981. 

A memóría da instituição, e de suas li
gações com a história da saúde pública 
no Brasil, está âepositada no museu da 
fundação, que tem um acervo de duas 
mil peças. O museu funciona no prédio 
central, e está aberto ao público em dias 
de semana. Visitas de turmas escolares 
podem ser marcadas através do setor de 
relações públicas da Fiocruz. 
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da população, como os militares positi
vistas, que se opunham à obrigatorie
dade da vacinação contra a varíola, tor
nada compulsória em 1904 por Rodri- ' 
gues Alves (ver "Vacinas", em Ciência 
Hoje n." 3). 

E esta ligação histórica das instituições 
científicas com o Estado, longe de de
clinar, tende a perdurar, segundo o diag
nóstico de Nancy Stepan em Génese e 
evolução da ciência brasileira: "A his
tória das ciências no Brasil até hoje su
gere realmente que qualquer apoio fu
turo para um instituto de pesquisa virá 
do governo e será dado por motivos 
utilitários ou nacionalistas." 

A fim de aplícar o que se sabe de me
dicina tropical às populações de 

todo o país, como fez Oswaldo Cruz ao 
interiorizar as campanhas de saúde pú
blica, a Fundação Oswaldo Cruz, cuja 
atual estruturação data de meados dos 
anos 70, faz questão de atuar a nível na
cional. 

A diretoria de pesquisa tem centros 
em outras cidades do país, voltados prin
cipalmente para o estudo de problemas 
locais, além do Instituto Fernandes Fi
gueira, no Rio, voltado para o atendi
mento à população materno-infantil 
(mulheres férteis mais crianças até a pu
berdade), que representa cerca de 70% 
da população do país, segundo o dr. Er
nâni Braga. 

A ENSP, por sua vez, mantém os cha
mados "cursos regionalizados" em qua
se todos os estados do país, ministrando, 
em convênio com entidades locais, cur
sos de saúde pública ou especialização 
em planejamento, epidemiologia e 
odontologia social, além de realizar es
tudos, também em convênio com entida
des locais. 

A Diretoria de Desenvolvimento Tec
nológico engloba a produção de medi
camentos (Far-Manguinhos), de vacinas 
(Bio-Manguinhos), o Instituto Nacional 
de Controle de Qualidade em Saúde 
(INCQS) e o Instituto de Qualidade em 
Medicamentos, este último sediado em 
São Paulo. Hoje, o setor de desenvolvi
mento tecnológico de Manguinhos fabri
ca vacinas contra o sarampo, a poliomie
lite, a meningite, a febre amarela, o tifo e, 
em caráter experimental, o herpes, com 
êxito na cura de 50% dos casos até agora. 
Na área de medicamentos, acaba de con
seguir a síntese de três produtos quími
cos, um para tratamento da lepra, um an
ticonvulsivo e um anestésico, para supri
mento do mercado brasileiro. 

janeiro/ fevereiro 1983 

O controle de qualidade das vacinas, como a anti-rábica, exige a prévia ino
culação de ratos, para não pôr em risco os pacientes. 

"São sínteses simples", diz Eduardo 
Peixoto, "mas é preciso que alguém faça 
aquilo que deixou de ser objeto de in
teresse científico. Não há sentido em fi
carmos na dependência do exterior, 
principalmente em coisas simples. " Os 
produtos têm sido vendidos à Cerne 
( Central de Medicamentos) por um pre
ço ligeiramente superior ao da produ
ção, investindo-se a receita obtida no 
aperfeiçoamento do processo. E já que, 
justamente, entende-se como aperfei
çoamento a integração entre ensino, 
pesquisa e tecnologia, os recursos finan
ceiros gerados pela área tecnológica são 
investidos na fundação como um todo. 

e riado em 1981, o INCQS tem ares
ponsabilidade de controlar tudo 

aquilo que pode afetar a saúde do consu
midor, de cosméticos a alimentos, pas
sando por vacinas. Foi trabalho de cinco 
dias de equipe do INCQS que atuou no 
caso da contaminação de alimentos no 
Mercado São Sebastião, no Rio, pelo 
pentaclorofenol, o "pó da China", identi
ficando alimentos e área contaminados e 
orientando o trabalho da Comlurb na 
limpeza da área. Hoje, o INCQS procura 
uma aproximação com as associações de 
moradores, levando a elas os esclareci
mentos que julgam necessários e rece
bendo delas informações quanto aos 
problemas que enfrentam. Este tipo de 
relacionamento com a comunidade só 
existe por enquanto no Rio, através das 
associações de moradores, e deverá am
pliar-se sem precipitação, "conhecendo 
o tamanho do passo'', nas palavras de 
Eduardo Peixoto. 

O INCQS absorveu as funções do an
tigo Laboratório Central de Controle de 
Drogas, Medicamentos e Alimentos 

(LCCDMA). O primeiro passo foi a trans
ferência do LCCDMA para a esfera de 
competência da área tecnológica de 
Manguinhos. Como estavam em más 
condições as instalações desse labora
tório, situado no centro do Rio deJanei
ro, a direção da Fundação Oswaldo Cruz 
decidiu transferir essas atividades para 
seu campus, construindo inclusive um 
novo prédio. Assim, a partir de 1981, pas
sou a existir o INCQS, que atuou em be
nefício do consumidor, desde sua cria
ção, em casos amplamente noticiados, 
além da questão envolvendo o "pó da 
China". 

Quando o governo holandês impôs 
condições para a importação de carne 
fresca, era o INCQS o único laboratório 
brasileiro em condições de promover a 
análise requerida, e sua intervenção pos
sibilitou que se efetuassem transações 
no valor de cerca de três bilhões de dóla
res anuais. 

Também foi o INCQS que detectou a 
contaminação das vacinas iugoslavas 
contra a poliomielite e que, identifi
cando em 25 horas a presença da neuro
toxina botulínica numa embalagem in
dustrial de patê, chegou a salvar a vida de 
um menino e impedir a intoxicação de 
inúmeras outras pessoas. 

_O] __ 
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Marx e os 
populistas 
Dilemas do Socialismo; a contro
vêrcia entre Marx, Engels e os po
pulistas russos, Rubem César 
Fernandes (org.) Editora Paz e 
Terra, 1982. 

Otávio G. Velho 
Departamento Antropologia, Museu Nacional, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Em sua concisa e . excelente 
apresentação do livro, Fernahdo 
Henrique Cardoso considera-o 
''um .exemplo da maturidade in
telectual brasileira''. Creio que 
essa caracterização deve ser inter
pret3:da como mais uiva afirmação 
da generosidade de seu autor, ex- , 
pressando um desejo de que o tra
balho intelectual entre nós cami
nhe na direção desse amadureci
mento; esse desejo, o livro ajuda a 
transformar em esperança. ' 

Na verdade, no que diz respeito 
à situação presente, talvez valesse 
a pena explorar a hipótese contrá
ria. Ou seja, de que de fato se tra
ta, por enquanto, de uma exceção. 
Exceção essa nutrida não só pelas 
qualidades de seu autor, mas tam
bém por uma trajetória realizada 
em boa parte longe de nós e que 
transparece tanto em uma biblio
grafia pouco accessível quanto na 
valorização de uma atitude in
telectual em que "cabeça fria e 
coração quente'' estão admiravel
mente combinados. 

No que diz respeito especifica
mente ao tema tratado, surpreende 
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a distância entre o tratamento sério 
(e agradável) que lhe é dado e 
certa banalidade infelizmente cor
rente, onde têm aparecido exem
plos espantosos de falta de infor
mação ( como a confusão entre os 
chamados populistas russos e os 
neopopulistas), de entendimento 
inadequado da posição dos vários 
protagonistas do debate ( como na 
surpreendente afirmação recente 
de que para Lênin o campesinato 
russo do final -por suposto- do 
século XIX baseava-se na proprie
dade comunitária e queria perma
necer defensivamente alheio e re
sistindo ao capitalismo) e em pos
turas que oscilam da descontex- , 
tualização das questões a um hi
per-historicismo radical, que con
sidera não haver nada de velho sob 
o sol. 

Não só a organização da antolo
gia, mas também a excelente in
trodução de 63 páginas e as infor
mativas e bem elaboradas notas de 
Rubem César possuem a virtude 
de, por serem relativamente 
"completas", minimizarem ( é de 
se esperar) os mal-entendidos que 
por vezes acometem textos mais 
curtos. Por detrás da clareza, alia
da à profundidade e ao conheci
mento, transparecem na introdu
ção e nas notas a paciência, a mo
déstia, a maturidade ( como bem 
caracterizou Fernando Henrique) 
e-por que não?- a afetividade 
·de um mestre, no melhor e mais 
simples sentido da palavra. 

Ao mesmo tempo -- e aqui 
também o livro consegue transfor
mar desejo em.esperança- ofere
ce um exemplo claríssimo, didá
tico mesmo, do que significa tratar 
objetivamente de temas políticos. 
E de tal maneira que mesmo o 
mais empeder.nido defensor da 
colocação imediata da atividade 
intelectual a serviço de causas 
políticas pode ter esta convicção 
abalada, uma vez que perceba o 
quanto a démarche de Rubem Cé
sar abre de possibilidades. Nesse 
sentido, é uma aula, extrema
mente oportuna, do que possa ser 
a atividade de um cientista social. 

Faz parte de uma certa "incul
tura'' subdesenvolvida a apropria
ção do pensamento ou de segmen
tos de pensamento de <Um autor 
desligados dos debates que lhes 
deram sentido. Assim, o trabalho 
de Rubem César ajuda a compre
ender o significado de determina
dos textos de Marx e Engels toma
dos canônicos com o tempo, res
gatando-os da ''transformação das 
idéias de um autor em uma doutri
na que ordena o pensamento de 
um grupo institucionalmente or
ganizado". 

Ao mesmo tempo. ajuda tam
bém a recuperar o lado ''reprimi
do'' do debate, o lado dos ''venci
dos". Seguidamente, tende-se a 
formar opinião sobre esse lado de 
segunda mão. Ora, independente
mente da qualidade dos textos me
diadores, trata-se sempre de textos 
interessados no debate, filtrando a 

informação e focalizando-a se
gundo perspectivas que restrin
gem outras utilizações. 

Ter oportunidade de conhe
cê-los em primeira mão (no caso, 
gente como Bakunin, Danielson, 
Lavrov, Mikhailovski, Tkatchov) 
abre a possibilidade, pelo menos, 
de passar de uma lógica de oposi
ções, absolutas, a uma das di
ferenças, relativas. E a nos permi
tir uma posição de exterioridade, 
como coloca Rubem César, que 
não exclui a compreensão. Esta, 
se não é imediatamente conforta
dora, deixa no entanto a oportuni
dade (para quem assim a encara) 
de permitir deixar de abdicar de 
um juízo próprio. 

Na verdade, reconstitui-se um 
drama. E de certa maneira, um 
drama que ainda é nosso. Pois, 
como diz Rubem César: "Não 
acredito que a história se repita, ao 
menos no sentido corriqueiro da 
expressão, mas não fujo ao senti
mento de que continuamos na 
mesma história ... '' 

O drama sendo o mesmo, os 
elementos no entanto são constan
temente reintegrados de maneiras . 
diversas. O fundamental é que en
trem em cena, independentemente 
de quem os protagoniza, dos sujei
tos fixos do senso comum. E, por 
isso, surgem as variantes, e a sen
sação de permanente novidade. 

Rubem César mostra muito 
bem como o próprio debate entre 
os narodniki e os marxistas em 
parte refletia e especificava outro 
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debate, europeu, entre o conserva
dorismo e o racionalismo liberal 
(sem falar da discussão entre esla
vófilos e ocidentalistas na própria 
Rússia). E como os elementos 
fundamentais da discussão se re
produziam nos debates "inter
nos'', não só dos narodniki como 
dos próprios marxistas. Quanto a 
esse último ponto, vale lembrar 
não só o debate dos anos 20, expo
nenciado em termos teóricos por 
Preobrazhenski e Bukharin, como 
também as questões gerais sobre a 
"peculiaridade russa", encarna
das paradoxalmente com o tempo 
pelos bolcheviques ( em oposição 
aos mencheviques), por Lênin es
pecificamente discutindo a ques
tão da "via prussiana" e pelo pró
prio Trotski, à primeira vista um 
''ocidentalista'' , mas que buscava 
uma fórmula expressa na concep
ção dos "privilégios do atraso" e 
do ''desenvolvimento desigual e 
combinado'' - que conciliasse os 
dois pólos. 

Isso sem falar da maneira pela 
qual essas questões informam a 
sociologia (Rubem César lembra 
Tõnnies) e os debates mais recen
tes sobre o subdesenvolvimento, 
sobretudo a partir de Gershen
kron. 

Na verdade, em termos mais 
amplos poder-se-ia até pensar em 
questões que extravazam arcos 
restritos do espectro político e, 
mesmo, superam qualquer defini
ção de cultura estritamente subs-. 
tantiva, podendo ser colocadas em 
torno de eixos definidores de qua
dros de pensamento, tais como: 
totalidade versus partes e, o que 
por vezes relativiza o primeiro 
par, centro versus periferia. 

Assim pensado, o quadro se 
abre e a nossa posição em relação 
a essas questões se recoloca de 
forma duplamente pertinente: en
ql!~nto parte dessa ''totalidade'' 
(que assim se vê) e enquanto peri
feria referida a esse centro. Não é 
à toa que até nos Estados Unidos 
as questões hoje se recolocam, 
reacendendo-se o velho debate no 
que diz respeito ao campesinato 
em torno dos partidários da '' eco
nomia moral'' e os da ''economia 
política''. 

Entre nós dá-se o mesmo. A 
ponto de até a noção de po
pulismo, tal como decorre da tra
dição norte e latino-americana, 
que Rubem César cuidadosamente 
distingue da noção derivada dos 
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narodniki, merecer ser repensada. 
E isso em termos de uma mesma 
macroproblemática que diga res
peito aos limites estreitos em cir
cunstâncias ''subdesenvolvidas'' 
da "sociedade civil" do libera
lismo e à constituição, então, de 
um "espaço de marginalidade". 
Colocam-se, então, problemas de 
estruturação (entre nós,ia famosa 
"integração"), que podem ser 
pensados em termos menos (man
tendo o refencial do Estado) ou 
mais (subvertendo-o) radicais; de 
qualquer maneira, porém, aquilo 
que aparece como o oposto é visto 
como um reverso que se pode atin
gir e/ou de que se pode r~tornar, 
não só em termos lógicos, mas no 
própri_o bojo dos eventos. 

O tratamento que Rubem César 
dá ao seu tema pode enganar na 
sua "simplicidade". Na verdade, 
trata-se de simplicidade atingida 
às custas da resolução de intrinca
das questões, não apenas substan
ttyas, mas também metodológicas 
e epistemológicas. Quanto a essas 
últimas, o trabalho é de tal manei
ra bem elaborado, também nesse 
sentido, que mereceria uma refle
xão detida sobre como, longe de 
separar a atividade de pesquisa das 
que&tões ''filosóficas' ', .. é exata
mente no contato duro com a 
''realidade'' que estas se devem 
colocar, fugindo da ingenuidade 
empirista mas, ao mesmo tempo, 
da do raciocínio abstrato e cir
cular. 

\ 

Assim, vale a pena como estí-
mulo ao leitor terminar com as 
palavras com que Rubem César 
encei;ra a sua introdução, dando 
uma ''dica'' sobre como enfrentar 
na prática a famosa questão da 
"totalidade", em geral tão mais 
presente acriticamente quanto me
nos explicitada: '' Nesta oscilação 
entre diferentes situações episte
!Pológicas, uma pesquis~ sobre a 
:R#f~istência da controv~fi,Í~ entre 

,tÔlarxismo e populismo,deveria, 
umà vez detalhada, prdôuzir li
ções valiosas; mas dificilmente ela 
resolveria os dilemas tratados em 
uma síntese satisfatória. Mais pro
vavelmente ela abdicaria de falar 
em síntese, preferindo mover-se 
entre a parciali~ade das soluções 
pqssíveis que se apre 
livfes da ambição Çilusã _ , con-
trolar o reino das possibfüpàdes''. 

Em sendo "epistemológica", a 
colocação é também, a meu ver, 
defmidora do "espírito" desse ex
celente trabalho. 

Dinâmica da população: teoria, 
métodos e técnicas de análise. Or
ganizado por Jair L. Ferreira San
tos, Maria Stella Ferreira Levy e 
Tamás Szmreczányi. São Paulo, 
T. A. Queiroz, 1980, 362 p. 

José Albertino R. Rodrigues 
Universidade Federal de São Carlos 

A demografia como disciplina 
científica é relativamente nova, 
pois datam do século XVIII as pri
meiras aplicações da matemática 
aos estudos populacionais (com 
W. PettyeJ. Graunt). Sóem 1855 
Achille Guillard bati:zou a nova 
disciplina com o nome de demo
grafia. 

No Brasil, além dos inevitáveis 
estudos pioneiros, como os do mé
dico Castro Barretto, só começa
mos a avançar nesse terreno com a 
criação do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) e 
dos institutos de aposentadoria e 
pensões, na década de 30. Nessa 
época, além de se retomar a série 
de recenseamentos interrompida 
pela Revolução de · 1930, promo"" 
veu-se a vinda de especialistas es
trangeiros e a ~Qnstituição dos pri
meiros grupo~tde especialistas na
cionais - o que, diga~se de passa
gem, foi feito fora das recém
criadas universidades. 

Foi só na década de 60, porém, 
que se começou a dar alguns pas
sos mais seguros nos estudos po
pulacionais ½ .. já então dentro da 
universidad~;r49 tenfando-se su
perar o grandt rfracasso que foi o 
Censo de 1960. A criação do Cen
tro de Estudos de Dinâmica Po
pulacional (Cedip) em 1966, junto 
à Faculdade de Saúde Pública da 
Universidade de São Paulo (USP), 

foi um marco, infelizmente logo 
abalado com o afastamento com
pulsório de seus principais ele
mentos (Elza Berquó e Paul Sin
ger), que se reagruparam mais 
tarde no Centro Brasileiro de 
Análise e Planejamento (Cebrap), 
crjaôo logo após as cassaçp~s (\en
tro das universidades, e no Progra
ma de Estudos em Demografia e 
Urbanismo (Prodeur), na década 
de 1970, no âmbito da Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo da 
USP. A década de 70 assistiu 
ainda à recuperação dos levanta
mentos censitários, sob melhor · 
dii;eção do IBGE, e o desen;volvi
mento de numerosas pesquisas, 
além da fundação da Associação 
Brasileira de Estudos Populacio
nais (ABEP), que muito contribuí
ram para a consolidação dos estu
dos demográficos entre nós. 

A tônica dos estudos demográfi
cos empreendidos foi a da ínµlti
disciplinaridade, o que permitiu 
que essa disciplina - a demogra
fia - deixasse de ser apenas uma 
aplicação da estatística às popula
ções. Especialistas vindos da área 
médica se juntaram a geneticistas, 
estatísticos, economistas e soció
logps, e tomaram a pôpt1:Jação 

-~~.mo foco de seus estud-0s";: que 
passaram a iluminar um campo 
mais amplo. A tônica foi produ
tiva, e um de seus frutos mais sig
nificativos consistiu na publicação 
do livro Dinâmica da populaçãq, 
organizado por fair L. Ferreira, 
Ma,;ria Ste11a Ferreira Leyy e Ta-

-~ zmreczányi, e publica gor 
. Queiroz em 1980. ssa 

obra, passamos a contar cqm um 
repositório de formulações teóri
cas e análises empíricas, enquanto 
as orientações sistemáticas que 
contém fa~em com que ela assuma 
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m"l "\º' - ·,taw a apreseÍ',ltação da ptOÍfS'6ora 
Elza Berquó traça um rápiclo pa
norama dos estudos populacionais 
entre nós, que se completa com o 
projeto do Cedip e a listagem das 
publicações de seus pesquisa
dores, em anexo. 

A delimitação do cam 
:(ia, feita por Neide atar-

ra e '<=ândido Procópió F. *ãe Ca-
. margo permite, por um lado, dis

tinguir a análise demográfica (in
ter-relação das variáveis demográ
ficas) dos estudos de população 

' (relação entre mudanças na po
pulação e outras variáveis) 

, , ,, S\'itfg®Iâdê/, 'permite co 

5 fmt'ft-0v"imentos popul ais 
coajo processos histórico-sociais 
que envolvem não apenas contin-

as qualidades que se podem es-. gentes populacionais, mas tam
perar de um bom manual. bém os determinantes sociais e 

econômicos que comandam a re
produção do sistema social esta

Nesse sentido., demos um passo 
importante nos meios acadêmicos, 
pois•passamo,t a dispor de estudos 
básicos que sêúgualam às tradu
ções de bons manuais estrangei
ros, como fizera o professor João 
Lyra Madeira pouco tempo antes 
de morrer com os Elementos de de
mo grafia de Alfred Sauvy (Rio, 
Zahar, 1979). Outras disciplinas 
das ciências humanas e sociais de
veriam seguii;fóS mesmos passos, 
demonstrando nossa maturidade 
na área. 

A obra se compõe de 17 capí
tulos, escritos por 15 autores que 
colaboram adequadamente para 
abordar cinco grandes temas: a de
mografia como campo de conheci
mento; a análise demográfica e 
suas técnicas; à explicação social 
dos fenómenos demográficos; po
pulação e desenvolvimento econó
mico, e aplicações do conheci
mento demográfico. 
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ca e análise sãó proporetonados 
por Elza S. Berquó, Maria Stella 
Ferreira Levy e Jair L. F. Santos, 
com demonstrações de como bus
car os dados nas fontes que propor
cionam nossas estatísticas vitais. 
Tais demonstrações se c reti-
zam na análise substanci or: 
talltlàde e da fecundidad~ ; bem 
como na aplicação de seus coefi
cientes e suas padronizações, com 
vistas a se projetar as tendências e 
fixar os contingentes populacio
nais do futuro. Tomando-se assim 
duas hipóteses de níveis possíveis 
de fecundidade, o Brasil poderá 
~ ir, no ano 2000, d ;'3 a 
?! ., milhões de habit sti-
mativas do Anuário estatístico de 
1981 do IBGE, que usa o método 
hiperbólico aplicado a áreas me
nores, posteriormente agregadas, 

chegam a prever · 222 milhões no 
fim do século, já'in~orporando os 
resultados do Censo de 1980. Dis
crepâncias como essas não devem 
causar espanto - embora devam 
ser corrigidas periodicamente, de 
vez que o método utilizado pelo 
IBGE pode induzir a um erro de 
até 76%. 

'Na verdad { fenômenos de-
mográficos riiio podêin ser tratados 
friamente como números, e uma 
das ênfases encontradas no livro 
em questão é que a disciplina, no 
seu sentido mais amplo e em con
traposição à demografia pura, é 
antes uma ci~ncia social que mera 
estatística ªJ?l~ (lª' ·felícia R. Ma
deira, M. Coiéta de Oliveira, 
MarialrenedeQ. F. Szmreczányi, 
Diana Qya Sawyer, Cecília H. 
Renner e Neide L. Patarra tomam 
quatro fenômenos populacionais 
para mostrar como explicá-los sob 
uma perspectiva social: .nupciali
dade, fecundidâde 1_ mortalidade e 
migrações. 

Aqui, o p~pbforria assume tam
bém um significado político, pois 
são fenómenos que permitem a in
tervenção do Estado e de outras 
forças sociais interessadas em in
fluenciar as decjsões da família, 
no seu pr?~essq rep~Qdutivo e na 

.,, busca de n:leÍb:orês "condições de 
vida. A parlir <ffl:t\~mplo do trata
mento da fecundidade, pode-se 
acompanhar os principais modelos 
dos estudos populacionais, e en
tender como os elementos do pró
prio grupo que colaborou na con
fecção do livro · se situam teorica
mente, na d~c;ada de 70, ante a 
"divulgação :,,,, · ental da abor-

dagem histórÍco- Jrutural''. Seus 
princípios básicos privilegiam a 
'' dinâmica do modo de produção 
historicamente dominante na so
ciedade'' e a situam no contexto 
histórico da mesma sociedade. As 
orientações teóricas sobrepassam, 
na terceira pru:te"~o livro, as análi
ses empíricas, o que permite equi
librar os yários"tí;atamentos dados 
ao tema. Temos assim uma de
monstração didática de como os 
problemas surgidos na elaboração 
de uma obra dessa' amplitude po
dem ter soluções alternativas, que 
não a tornam excessivamente 
volumosa e , nem superli-
êial e rapi superável pelo 
aparecimento de dados novos. 

Uma orientação semelhante 
presidiu a elaboração da quarta 
parte do livro, em que Tamás 

SzlJ,lfeczányi se associa a Paul Sin
geuya Guaraci A. Alves de Souza 
para analisarem as relações entre 
população e desenvolvimento eco-

nómico. O debate entre os clássi
cos da economia política é reto
mado em suas implicações demo
gráficas. Mais especificamente, 
sã '1'1• tomadas as contribuições de 
P Singer, em sua tese dê 
Jhrre-docêncja de 1968, a propó
sito dos mecanismos que acionam 
o processo de desenvolvimento 
dos países subdesenvolvidos, atra
vés da industrialização via substi
tuição de importações. Tais meca
niSJl;lOS são explicados pelo mo
dele tríplice dos setores do mer
cacl~ '"extemo (SME), do mercado 
intir'1no (SMI) e de subsistência 

, (SS), e de suas respectivas trans
formações e integrações, em que o 
SMI passa a '' abranger um cres
cente número de atividades econô
micas''. 

· vro se encerra com três capí
tu l!ei voltados para,as possi.: 
bili .2.1des de aplicações do conhe
cimento demográfico, permitem 
que Cândido Procópio F. de Ca
margo, Guaraci A. Alves de Sou
za, Tamás Szmreczányi; Adarosa 
Preciosi e João Yunes levantem 
problemas para reflexões posterio-

estudos específicos sobre o 
uás variações. A já men

eio a perspectiva 'histórico-es
trutural retoma o envolvimento da 
sociedade e do Estado com os fe
nômenos populacionais, seja atra
vés do planejamento sócio-econô
micqglobal, seja através do plane
j~~nto educacional voltado, por 
ex plo, para a orientação e a for~ 
m da força de trabalho, e en
fim no planejamento da saúde pú
blica. 

Ainda que algumas partes do li
vro devam ser atualizadas, na me
dida em que se completa a divulga
ção do Censo Demográfico de 
19 ,,outros registros sjstemãti-

.,Estado e do movi~ento "~fü 
pop., ação, o livro temgarantida 
umâboa dose de permanência, 
atenâendo pois a sua função básica 
para nossos estudantes e estudio
sos de questões demográficas. Ele 
permitç que se tenha uma boa no
ção 1ffo estado do conhecimento da 
de rafia entre nós, fomecencJo 
ôs êntos necessários parl 1irn,;-
puls1onar essa disciplina, que con
tribui de forma decisiva para a 
consolidação de outras áreas das 
ciências biológicas e sociais. 
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fig. 2 e 3. À esquerda, detalhe,do anel F de Saturno, fotografado pela Voyager 1. Podem-se ver claramente as com
ponentes filiformes do anel. A direita, a imagem dos satélites "pastores" S13 e S14, situados um de cada lado do 
anel, visto na foto como uma linha muito tênue. As cores nao são reais. 

O planeta Saturno, com seus anéis, é 
um dos mais belos objetos celes7 

tes. Os dois anéis mais brilhantes, A e B, 
podem ser vistos mesmo através de um 
pequeno telescópio, separados por uma 
regfão escura com cerca de quatro mil 
quilômetros de largura, a divisão de Cas
sini. Para dentro do anel B há o anel C, 
também chamado "anel de crepe" em 
razão da sua grande transparência. Esses 
anéis são provavelmente constituídos 
por muita poeira e partículas de gelo, 
com dimensões que vão do milímetro ao 
metro ( algumas podem chegar a dez me
tros). O gelo dos anéis apresenta-se li
geiramente avermelhado, devido a mo
dificações em sua estrutura cristalina, a 
inclusões de moléculas de metano ou 
amônia ou ainda a sua contaminação 
com impurezas de origem interplane
tária. Por outro lado, essa matéria não se 
distribui de maneira igual nos vários 
anéis. As partículas do anel C e da divisão 
de Cassini são mais escuras, e têm uma 
tonalidade mais azulada. 

Os anéis de Saturno são bastante del
gados. As estimativas de sua espessura 
conduzem a valores de no máximo um 
quilômetro, mas a nitidez dos bordos 
dos anéis e algumas observações recen
tes indicam que a espessura do anel A 
deve ser de apenas 100 a 150 metros. A 
massa total dos anéis é da ordem de cem 
quatrilhões de toneladas, isto é, um 
milésimo da massa da Lua. 
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Mais recentemente, astrônomos fran
ceses anunciaram a existência do anel D, 
mais próximo de Saturno. Com efeito, 
como foi demonstrado pelo físico escocês 
Maxwell no século passado, a estrutura 
em forma de anel é instável. As colisões 
das partículas de matéria que constituem 
os anéis devem fazer com que ele se 
torne cada vez mais amplo e .delgado. O 
limite interno seria então a própria su
perfície do planeta, sobre a qual cairia 
uma chuva constante de matéria oriunda 
dos anéis. A sonda Voyager 1, que pas
sou a 124.000km do planeta em 12 de 
novembro de 1980, confirmou a existên
cia de matéria nessa região, mas o anel é 
muito ténue e não poderia ter sido de
tectado a partir da Terra. 

O anel F, um anel quase filiforme 
com apenas cerca de 10km de lar

gura, tem-se constituído em objeto de 
particular interesse científico. Quando 
de sua descoberta, em uma imagem 
transmitida pela sonda espacial Pioneer 
11 em 1." de setembro de 1979, obser
vou-se a existência de alguns "pelotes". 
Mas a grande surpresa foram as imagens 
transmitidas pela sonda Voyager 1, nas 
quais o anel revelou ser constituído de 
umas poucas componentes filiformes, 
duas das quais apresentavam dobras e 
condensações que davam ao conjunto o 
aspecto de dois ramos trançados ( o que 
não apareceu nas imagens transmitidas 

nove meses mais tarde pela sonda Voya
ger 2). As fotografias da Voyager 1 mos
travam também os satélites "pastores" 
S13 e S14, com dimensões que ultrapas
sam 100km de diâmetro. Situados um de 
cada lado do anel, desempenham talvez 
um papel importante no seu confina
mento, isto é, na determinação de seus 
limites. 

A figura 1 mostra esses anéis e os sa
télites internos de Saturno. Nesse dese
nho, os anéis estão representados com a 
máxima abertura com que são vistos da 
Terra. Como o plano dos anéis está incli
nado 28 graus sobre o plano do movi
mento de Saturno ao redor do Sol, posi
ções em que os anéis aparecem abertos 
como na figura se alternam com posi
ções em que os anéis se apresentam to
talmente fechados, pois são vistos da 
Terra de perfil. Isto ocorre duas vezes 
em cada revolução, a. intervalos alterna
dos de 13 anos e nove meses e 15 anos e 
nove meses. 

Muito finos nessas ocasiões, os anéis 
se tornam quase invisíveis ao observa
dor terrestre, facilitando a observação da 
matéria existente em sua proximidade. 
Numa das últimas vezes em que isto 
ocorreu, no final de 1966, importantes 
descobertas foram feitas. Além dos sa
télites Jano e Epitemeu, descobriu-se a 
existência de um anel extremamente té
nue estendendo-se além da órbita de Mi
mas, denominado anel E. Observações 
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ygens (1655). 

A variação na posição dos anéis e as defi
ciências dos primeiros telescópios conftm
diram Galileu, o primeiro observador a avis
tar da Terra os anéis de Saturno (1610). Gali
leu anunciou inicialmente que Saturno tinha 
uma forma tríplice (Altissimum planetam ter
geminum obseroavi). Mas em 1612, encon
trando-se o Sol no plano dos anéis, estes não 
mais foram vistos por Galileu.Já em 1616, es
tando os anéis mais abertos, Galileu descre
veu o que viu como tendo a forma de duas al
ças. A figura ao lado reproduz desenhos da 
época, em que as mais variadas formas são 
atribuídas a Saturno e àquilo que alguns cha
maram laterones. As observações só foram 
corretamente interpretadas em 1655 por 
Christian Huygens, que descobriu a existência 
de um anel envolvendo Saturno. 

5. Fontana (1646) 

6. Riccioli ( 1648) 
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fig. 4. Nesta foto, são visíveis as raias do anel B de Saturno, que aparecem 
como manchas escuras alongadas orientadas radiarmente (retângufo). 

mais acuradas realizadas por ocasião da 
última passagem da Terra pelo plano dos 
anéis, em março de 1980, permitiram ver 
que esse anel começa abruptamente, 
perto da órbita de Mimas, a 186.000km 
do centro do planeta, atinge seu máximo 
na vizinhança da órbita de Encélado, a 
238.000km do centro do planeta, e esten
de-se tenuemente para além, ultrapas
sando as órbitas de Tétis e Dione e quase 
chegando à órbita de Réia, a 527.000km 
do centro do planeta. O diâmetro ex
terno desse anel é assim mais do que oi
to vezes maior que o diâmetro do pla
neta. A distribuição da matéria no anel 
sugere fortemente sua associação com 
Encélado, de onde talvez tenha sido eje
tada a matéria que o constitui. O anel E é 
bem mais largo que os anéis interiores, 
atingindo vários milhares de quilôme
tros, mas sua massa total deve ser in
ferior a um milhão de toneladas. 
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Um último anel, o anel G, interme
diário entre os anéis F e E, com raio 

de 170.000km, foi descoberto indireta
mente ao se observar sua sombra proje
tada sobre o satélite Epimeteu. Posteri
ormente, foi observado quando da pas
sagem da segunda Voyager. 

A observação terrestre já mostrava 
que os anéis de Saturno possuem uma 
estrutura relativamente complexa. Além 
da divisão de Cassini, eram conhecidas 
uma fina lacuna com 350km de largura, a 
divisão de Encke ( ou fenda Keeler ), pró
xima do bordo do anel A, e uma divisão 
separando os anéis B e C, pouco nítida 
mas visível quando a luz refletida pelo 
planeta é transmitida através do anel. As 
melhores observações mostravam tam
bém a existência de estruturas concên
tricas nos anéis A e B. Contudo, nem as 
mais perfeitas observações permitiram 
antever uma fração sequer da morfolo-

gia que as imagens transmitidas pela 
sonda espacial Voyager 1 revelaram. 
Com um aumento seis mil vezes maior 
que o melhor possível para o observa
dor terrestre, as imagens mostraram que 
os três anéis "clássicos", A, B, e C, são de 
fato compostos de mais de mil finos 
anéis. A divisão de Cassini não é vazia, e 
contém um sistema de anéis limitado 
nos bordos por duas largas fendas. Um 
dos anéis filiformes que constituem o 
anel C é nitidamente elíptico, e sua lar
gura não é a mesma nos vértices opostos. 
O bordo externo do anel A é nítido, e um 
pequeno satélite de 60km de diâmetro 
(Atlas) foi descoberto orbitando a ape
nas 800km dele. 

Um dos fenômenos mais enigmáticos 
observados nas imagens das Voyager são 
as raias, estruturas alongadas de forma 
ligeiramente triangular orientadas ra
dialmente, que ocorrem na parte mais 
externa do anel B, com pontas chegando 
aos bordos do anel. Estas estruturas de
veriam, em condições normais, acompa
nhar o movimento dos anéis, deforman
do-se porque as seções mais internas 
têm movimento angular mais veloz que 
as seções mais externas. Entretanto, isto 
não é observado. A análise de seqüências 
de imagens mostra que as raias movi
mentam-se com velocidade igual à velo
cidade de rotação do planeta. Esta corro
tação indica que as partículas que as for
mam sofrem uma espécie de "bloqueio" 
por parte do campo magnético de Sa
turno. As raias . parecem formar-se es
poradicamente na região em que a som
bra de Saturno se projeta sobre o anel, 
dissipando-se antes de dar uma volta 
completa ao redor do planeta. As carac
terísticas da luz refletida pelas partículas 
que constituem as raias - que se apre
sentam claras quando refletem uma ilu
minação frontal e escuras quando refle
tem luz vinda de trás - indicam que es
sas partículas são pequenas, com dimen
sões da ordem de milésimos de milíme
tro (micrômetros). 

e orno resultado destas descobertas, 
a sonda espacial Voyàger 2, que 

chegou a Saturno nove meses e meio de
pois da Voyager 1, foi reprogramada de 
modo a oferecer oportunidades para 
descobertas adicionais. A fim de estudar 
a estrutura dos anéis, foram programa
dos dois experimentos nos quais a sonda 
observa a luz de uma estrela brilhante 
através dos anéis. Com o movimento da 
sonda, seus sensores vêem a estrela 
quando ela fica atrás de uma fenda, e dei
xam de vê-la quando um anel se inter
põe entre a estrela e a sonda. 
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fig. 6 e 7. Acima, ramo principal do anel F de Saturno. Pode-se notar que é 
composto de vários elementos. Abaixo, representação da divisão de 
Encke. Perto do bordo interno da divisão, pode-se observar uma ondula
ção na distribuição da matéria do anel A. No centro da divisão, vêem-se 
múltiplos anéis. As cores não são reais. 
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No dia 25 de agosto de 1981, a sonqa 
Voyager 2 observou a ocultação da estre
la delta Scorpii pelos anéis D, C, B, A e F, 
permitindo o estudo da estrutura desses 
anéis com um detalhamento da ordem 
de algumas centenas de metros. Para a 
melhor visualização dos resultados obti
dos, os dados foram utilizados para 
gerar, usando um computador e um 
tubo de TV a cores, imagens de como 
seriam vistos os anéis por um observa
dor situado nas proximidades. As cores 
não são reais. 

A figura 6 mostra o ramo principal do 
anel F, de 40km de largura. Vê-se que ele 
se compõe de pelo menos dez elemen
tos individuais. A informação oriunda 
das ocultações corresponde apenas a um 
corte dos anéis, e não permite concluir 
nada sobre um eventual trançamento de 
anéis ou sobre a natureza dos "empelo
tamentos" observados ao longo do anel 
F. 

A figura 7 é uma representação da di
visão de Encke. Observa-se uma ondula
ção na distribuição da matéria do anel A, 
próximo ao bordo interno da divisão de 
Encke (na zona amarela, as regiões cla
ras e escuras indicam diferentes concen
trações de matéria). Múltiplos anéis 
aparecem no centro da divisão, en
quanto as imagens diretas transmitidas 
pelas sondas Voyager mostravam apenas 
um anel dentro dessa divisão. 

O outro objetivo incluído na repro
gramação da sonda Voyager 2 foi a 

procura de luetas, pequenos satélites de 
Saturno que agissem confinando a ma
téria dos anéis, como o fazem o satélite 
Atlas, que define o bordo externo do 
anel A, e os satélites "pastores" do anel F, 
S13 e S14. Vale relembrar que os anéis 
são constituídos por partículas, e que a 
colisão destas partículas entre si os torna 
cada vez mais delgados e amplia conti
nuamente seus bordos externo e in
terno. Cálculos modernos indicam que 
uma estrutura como a dos anéis de Sa
turno não poderia subsistir a alguns mi
lhões de anos. Se tivessem sido forma
dos à época em que se constituiu o Sis
tema Solar, de há muito suas partículas já 
teriam ou caído sobre o planeta ou sofri
do um afastamento dele. A menos que 
existam mecanismos de confinamento 
da matéria que impeçam que isto ocorra. 

De todos os mecanismos propostos 
até agora, o formulado por dois astrôno
mos do Instituto de Tecnologia da Cali
fórnia, Peter Goldreich e Scott Tremai
ne, tem merecido a preferência dos estu
diosos. O mecanismo de Goldreich e 
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fig. 8. Trajetória de uma partícula espalhada por um satélite "pastor" externo ao anel. 

Tremaine foi proposto em 1978 para ex
plicar a estrutura observada dos anéis de 
Urano - dois anos antes, portanto, da 
descoberta dos satélites "pastores" S13, 
S14 e Atlas. 

A figura 8 mostra a trajetória de uma 
partícula próxima ao bordo de um anel 
quando passa ao lado de um satélite 
"pastor". A partícula é inicialmente des
viada para fora do anel, mas o campo 
gravitacional de Saturno a atrai de volta, 
fazendo com que ela mergulhe para 
dentro do anel, atingindo a posição A 
após uma revolução completa ao redor 
do planeta, caso não sofra nenhuma coli
s~o. Mas as colisões ocorrem com maior 
freqüência no mergulho para o interior 
do anel, e o efeito do satélite sobre o 
anel é o de confinar as partículas que o 
constituem, relançando para o interior 
do anel partículas que dele estivessem 
prestes a escapar. No caso de um satélite 
próximo ao bordo interior do anel, o 
efeito é simétrico, e as partículas tam
bém são "pastoreadas" para dentro do 
anel. 

E sse mecanismo de "pastoreio gravi
tacional" ganhou grande crédito a 
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partir dos achados da sonda Voyager 1, 
que não apenas mostraram a existência 
de três satélites quase colados ao bordo 
dos anéis como também revelaram uma 
estrutura filamentar e ondas de densi
dade que se explicam por fenômenos de 
ressonância entre a matéria dos anéis e 
as luetas neles embutidas. Assim, a Voya
ger 2 foi reprogramada para procurar lu
etas de 10 a 30km de diâmetro, e a divi
são de Cassini foi observada continua~ 
mente durante 16 horas, tempo mais do 
que necessário para que uma lueta nela 
contida completasse uma revolução ao 
redor de Saturno. O resultado foi nega
tivo, mostrando que se existem luetas 
nas divisões de Cassini elas não devem 
ultnpassam 10km de diâmetro. É in
teressante notar que o estudo da divisão 
de Encke mostrou ondas de densidade 
na região adjacente do anel A ( figura 7 ) 
e bordos com ligeiras ondulações, fatos 
compatíveis com a eventual existência 
de luetas de dimensões da ordem de 
10km. 

A aceitação de fenômenos de resso
nância como elemento fundamental 
para a explicação" da morfologia dos 
anéis contrasta com certas manchetes di-

fundidas pela imprensa logo após as pri
meiras imagens da Voyager 1. Algumas 
anunciavam bombasticamente o fracas
so da mecânica celeste. Com efeito, 
durante muito tempo acreditou-se que o 
fato de uma partícula interna à divisão de 
Cassini dar· uma volta ao redor do pla
neta exatamente na metade do tempo 
necessário ao satélite Míµias não é fortui
to. A região ocupada pela divisão de Cas
sini teria sido esvaziada exatamente por 
efeito dessa ressonância com Mimas. O 
grande número de divisões observado 
pela Voyager 1 não pode ser explicado 
por fenômenos de ressonância com os 
grandes satélites de Saturno, mas muitas 
dessas divisões correspondem a resso
nâncias com os novos satélites desco
bertos. 

Ao contrário das manchetes iniciais, 
porém, as descqbertas das sondas Voya
ger 1 e Voyager 2 trouxeram nova moti
vação à mecânica celeste, sugerindo pro
blemas inéditos. O grupo de astronomia 
dinâmica e matemática do Departa
mento de Astronomia da Universidade 
de São Paulo, inclusive, reformulou 
vários de seus projetos de pesquisa na 
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área de ressonância orbital com vistas a 
cooperar no esclarecimento dos proces
sos dinâmicos que, vigentes nos anéis de 
Saturno, _determinam a estrutura obser
vada pelas sondas Voyager. Repetindo as 
palavras usadas em uma crônica publi
cada na revista · Science, da Associação 
Americana para o Progresso da Ciência: 
"Não se preocupem com as equações de 
Newton. A maioria das pessoas não se dá 
conta das muitas soluções que elas pos
suem!" 

A té 1977, os anéis de Saturno apre
sentavam-se como os únicos no Sis

tema Solar. Em março de 1977, porém, 
durante a observação da ocultação de 
uma estrela por Urano, uma equipe diri
gida por J im Elliot, com um telescópio 
de 91cm a bordo do Observatório Aero
transportado Kuyper, voando à altitude 
de 1.000m sobre· o Oceano Índico, ob
servou interrupções na luz recebida da 
estrela, rapidamente e corretamente 
atribuídas à presença de um sistema de 
anéis filiformes ao redor de Urano. 

Essa descoberta resultou da concor
rência de diversos fatores fortuitos. De 
um lado, a ocultação pelo planeta de 
uma estrela relativamente brilhante ( oi
tava magnitude), cujo estudo deveria 
permitir um avanço no conhecimento da 
atmosfera do planeta, e por outro lado o 
fato de que, à época da observação, os 
anéis apresentavam-se bastante abertos. 

À diferença do que ocorre com os de
mais planetas, o eixo de Urano tem uma 
posição deitada, quase coincidente com 
o plano do seu movimento. Em determi
nadas ocasiões - e isto ocorreu na me
tade de 1972 - o eixo quase aponta para 
o Sol. Se tivesse sido possível observar 
os anéis de Urano em 1972, eles teriam 
sido vistos pelo observador terrestre 
quase que circulares. Em contraste com 
outras ocasiões, como ocorrerá em 
i993, quando serão vistos de perfil, apre
sentando-se como uma linha ao observa
dor terrestre. 

Desde então, oito ocultações de estre
las por Urano já foram observadas (uma 
delas foi observada por Jair Barroso no 
Observatório Astrofísico Brasileiro), e a 
análise de resultados como o da figura 
10 permitiu uma descrição detalhada 
desses anéis. Ao todo, foram descober
tos nove anéis, designados, de dentro 
para fora, por: 6, 5, 4, alfa, beta, eta, gama, 
delta e épsilon. 

Ainda que praticamente inacessível à 
observação terrestre direta, a estrutura 
dos anéis de Urano é muito bem conhe
cida. Isto porque a técnica de observação 
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fig. 9. Em 1977, a observação da ocultação de uma estrela por Urano re
velou a presença de um sistema de anéis filiformes em torno do planeta. 

ANÉIS DE URANO 
OAK 10 de março de 1977 

• l _ ,_ __j_ ~~~ 

40.000 42.500 45.000 47.500 50.000 52.500 
Distância do centro do planeta (em km) 

fig. 10. Resultados de análise da in
tensidade luminosa de uma estrela 
em função das distâncias do centro 
do planeta Urano. As quedas da in
tensidade luminosa correspon
dem à presença dos anéis. 

indireta, que consiste em observar os su
cessivos apagar-acender de uma estrela 
ocultada pelos anéis, permite a determi
nação dos bordos dos anéis com preci
sões de até um quilômetro. Esta resolu
ção é muito superior à resolução das 
imagens obtidas dos anéis de Saturno 
pelas sondas Voyager, e só é superada 
pelos resultados obtidos por fenômeno 
análogo - ocultação de uma estrela 
pelos anéis - observado a partir da Voy
ager 2 . 

O s anéis de Urano são bastante fi
nos, e a maioria deles, ao obstruir 

a luz da estrela, o faz por apenas um se
gundo. O anel épsilon é o mais impor
tante, obstruindo a luz da estrela por 
vários segundos. Esse anel, cujo diâme-
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fig. 11. Anel elíptico no anel C de Saturno (assinalado na foto). 

fig. 12. Anel de Júpiter, fotografado pela sonda Voyager 2. 

tro é de cerca de 102.400km, é ligeira
mente elíptico - um de seus lados está 
cerca de 800km mais próximo do pla
neta que o lado oposto. Sua largura é 
variável, entre 20 e 100km, sendo que o 
anel é mais largo nas partes mais afasta
das do planeta e mais estreito nas partes 
mais próximas. Sua massa é estimada em 
cinco trilhões de toneladas, ou seja, seria 
20.000 vezes menor que a massa presu
mida dos anéis de Saturno. 

É interessante notar que os finos anéis 
que constituem o sistema de anéis de S~
turno apresentam características que re
produzem o que ocorre nos anéis de 
Urano. Eles são geralmente elípticos, e 
vários têm largura diferente de um lado 
para o outro ( a figura 11 mostra um anel 
elíptico do anel C de Saturno). Vale lem-
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brar que a teoria dos satélites "pastores" 
foi sugerida para explicar a estrutura ob
servada nos anéis de Urano, e precedeu 
a descoberta dos satélites "pastores" do 
anel F de Saturno. O confinamento da 
matéria em um anel como o anel épsilon 
de Urano exigiria a presença de duas lu
etas com dimensões da ordem de cinco a 
dez quilômetros, invisíveis, portanto, 
aos nossos telescópios. 

O anel gama, circular, com 3.400m de 
largura, caracteriza-se por seus bordos 
nítidos. 

O anel alfa, com sete quilômetros de 
largura, em algumas observações mostra 
um duplo sinal, como a indicar uma es
trutura composta de dois finos anéis ad
jacentes. Como isto não ocorre em todas 
as observações, já se sugeriu que ele tem 

uma estrutura trançada, como a do anel F 
de Saturno. O anel beta é bastante seme
lhante ao anel alfa. 

O anel eta, circular, largo como o anel 
épsilon, apresenta-se como um anel fili
forme, acompanhado externamente de 
um anel largo mas bastante difuso que 
deixa passar a luz da estrela ocultada, li
mitando-se a atenuá-la ligeiramente. 

Os demais anéis, o mais interno dos 
quais tem um diâmetro de 83.700km, 
têm larguras inferiores a quatro quilô
metros. 

A sonda Voyager 2, que passou ao 
largo de Júpiter em abril de 1979 e 

de Saturno em agosto de 1981, movi
menta-se agora no rumo de Urano, onde 
deverá chegar em janeiro de 1986. A 
sonda deverá passar por trás dos anéis, 
observando-os contra a luz do Sol. Estão 
sendo programadas observações de 
ocultações de estrelas pelos anéis, assim 
como a do Sol, que visto de Urano tem 
um diâmetro 19 vezes menor do que 
quando visto da Terra. 

As viagens espaciais revelaram tam
bém a existência de um anel ao redor de 
Júpiter. Quando a sonda Pioneer 11 atra
vessou a magnetosfera de Júpiter em 
1974, o fluxo de partículas de alta ener
gia diminuiu bruscamente a 50.000km 
da superfície do planeta. Desde logo, 
suspeitou-se da existência de um satélite 
ou de um anel, mas os indícios que 
dariam apoio a tal hipótese eram pou
cos, e havia outras hipóteses capazes de 
explicar a anomalia. Contudo, esse fato 
fez com que a sonda Voyager 1 fosse 
programada para olhar ao longo do pla
no equatorial de Júpiter no momento de 
cruzá-lo, o que levou à detecção, em 
maio de 1979, de um fino anel de ma
téria estendendo-se até 57.000km da su
perfície do planeta, com uma espessura 
inferior a 30km. 

As observações da Voyager 2 mostra
ram que os anéis de Júpiter possuem três 
componentes. O primeiro é um anel 
principal, com bordo exterior nítido, 
seis mil quilômetros de largura e 
256.000km de diâmetro. É um anel contí
nuo e bastante tênue. Para dentro existe 
um disco, ainda mais difuso, que se es
tende até o topo da atmosfera do planeta. 
O terceiro componente é um halo, tam
bém bastante difuso, de forma lenticular, 
fino no bordo ( que é também o bordo 
do anel principal) mas bastante espesso 
próximo ao planeta, quando atinge até 
10.000km de cada lado do equador. Este 
halo contém em seu interior os outros 
componentes descritos. 
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A análise das imagens permitiu ades
coberta de Adrástea, um satélite de 

25km de tamanho que orbita junto ao 
bordo externo do anel, e de Métis, satéli
te de mesmo tamanho orbitando um 
pouco mais para fora do anel. Esses sa
télite poderiam ser os exemplares maio
res de matacões e luetas embutidos do 
anel que, erodidos pelo impacto de mi
crometeoróides interplanetários, forne
cem as partículas micrométricas que os 
constituem. 

A descoberta dos anéis de Urano e Jú
piter levou à procura de anéis em outros 
planetas. Algumas ocultações de estrelas 
por Netuno foram observadas, sem re
sultado positivo. A sonda Voyager 2 de
verá passar por Netuno em agosto de 
1989, e em sua maior aproximação so
brevoar o pólo norte do planeta, mas a 
geometria do sobrevôo não é favorável à 
procura de anéis por meio da ocultação 
de estrelas. Alguns astrônomos obser
vam que o maior satélite de Netuno, Tri
tão, vem-se aproximando do planeta, o 
que o submete a marés cada vez mais in
tensas. As forças de marés cada vez maio
res deverão levar o satélite a fraturar-se, 

ou pelo menos a perder suas camadas 
superficiais menos agregadas, e a formar 
assim mais um sistema de anéis. O 
mesmo poderá ocorrer com Marte, cujo 
satélite Fobos também está caindo sobre 
o planeta. Mas os tempos envolvidos 
neste processo são longos, e esses anéis 
só deverão formar-se daqui a cem mi
lhões de anos. 

O progresso no conhecimento dos 
anéis planetários depende quase que ex
clusivamente qas missões espaciais. As 
observações terrestres com possibili
dade de resultados positivos restringem
se, na prática, às observações indiretas 
quando ocorre a ocultação de uma estre
la. Além da missão Voyager 2, que ainda 
não se completou, duas missões espa
ciais prometem resultados. Uma delas é 
a missão Galileo, que consiste no lança
mento de uma sonda que deverá descre
ver várias órbitas ao redor de Júpiter. 
Nessa missão, ainda sem datas definidas, 
será feita uma busca de novos satélites e 
o estudo da estrutura do anel. Haverá um 
detector de poeiras capaz de verificar a 
existência de partículas micrométricas 
ao longo de sua órbita, 200.000km além 

dos anéis conhecidos. A outra missão é o 
lançamento do Telescópio Espacial, um 
observatório astronômico poderoso que 
deverá estar orbitando ao redor da Terra 
a partir de 1985. Livre das limitações im
postas pela atmosfera terrestre e equi
pado com modernos detectores, o Space 
Telescope deverá possibilitar a obtenção 
de imagens de alta qualidade. As ima
gens dos anéis de Saturno deverão ser 
comparáveis às obtidas pelas sondas 
Voyager dez dias antes da chegada ao 
planeta, permitindo o estudo da evolu
ção de raias, fendas e anéis. Os anéis de 
Júpiter e Urano deverão ser facilmente 
detectáveis. A observação de satélites 
"pastores" e luetas engastadas nos anéis 
contribuirá para o nosso conhecimento 
da dinâmica dos anéis. 

A guardando a concretização de novas 
observações, com novos fatos, resta 

ao astrônomo a análise minuciosa da 
imensa quantidade de dados oriundos 
das missões Voyager e a análise teórica 
das muitas idéias novas que esses dados 
trouxeram para a astronomia do Sistema 
Solar. 

A surpreendente observação de Niterói nos proeminente no anel A, que hoje leva seu nome. 
Outras divisões, tanto no anel A quanto no anel B, 
foram várias vezes relatadas, mas não confirmadas. 

Uma curiosa observação vem relatada por Emma
nuel Liais em seu livro L'Espace céleste et la nature 
tropicale, cuja primeira edição foi publicada em Paris 
em 1865, mistura de relato da sua viagem ao Brasil e 
de tratado de astronomia. Essas observações foram 
feitas a uma época de grandes discussões sobre Sa
turno. Discutia-se a coincidência ou não do centro do 
planeta com o centro dos anéis, a circularidade ou 
não dos anéis e a existência de outras divisões além da 
divisão de Cassini. 

Em diversas ocasiões, outras divisões mais finas 
que a de Cassini foram mencionadas. Short foi, no séc. 
XVIII, talvez o primeiro a relatar linhas que pareciam 
dividir o anel A em vários outros. Em 1831, Encke 
anunciou em Berlim a existência de uma divisão me-
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Entretanto, a observação de uma fenda no anel B 
relatada por Liais e feita de São Domingos, grupo de 
habitações ao lado da então vila de Niterói e próximo 
ao morro da Boa Viagem, é diferente. Seu relato: "Em 
26 de março de 1859, percebi do lado oriental, na face 
sul do anel, uma pequena linha sombria vinda de trás 
do planeta: ela terminava antes de atingir o meio da 
alça. Uma hora mais tarde ela já o passava, sem dúvida 
por efeito da rotação." 

Relato de um fato real ou de uma ilusão visual? O 
pequeno telescópio utilizado deixa pouca possibili
dade à primeira hipótese. Mas não impede a imagina
ção de associá-lo ao que se pôde observar nas ima
gens transmitidas pelas sondas Voyager. 
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Amendicância como fenômeno social pode ser estu
dada a partir das formas de reprodução social da 
massa trabalhadora. Nesses termos, pretendemos 

contribuir para um melhor entendimento do modo de 
vida e das experiências vividas por uma determinada ca
mada desta massa. 

Embora um número relativamente grande de pessoas 
sobreviva em nossa sociedade graças a recursos obtidos 
pela doação, informal ou institucional, elas não constituem 
um todo homogêneo. A fim de diferenciá-las, os demais 
segmentos da sociedade qualificam-nas de "mendigos" ou 
"pedintes". Como "mendigos", definem-se de modo geral 
as pessoas que supostamente perderam certos atributos 
sociais (não têm família nem casa), e por isso sobrevivem 
na rua, apresentando-se sujas e maltrapilhas, além de não 
trabalharem. Como "pedintes" são classificados aqueles 
que, embora disponham de atributos sociais reconhecidos, 
enfrentam dificuldades para sobreviver, e portanto recor
rem à ajuda de terceiros. Assim, a "mendicância" é atribuí
da apenas ao mendigo, que dela sobrevive, enquanto o pe
dinte apenas minimiza sua penúria de bens materiais pela 
ajuda que consegue obter. 

Poucos são os estudos que se voltam para a interpretação 
da mendicância como forma alternativa de vida. Na litera
tura sociológica, o mendigo aparece quando se trata das 
condições sociais de vida da classe trabalhadora, especial
mente nos momentos históricos de formação do proletari
ado. É visto como o rebatalho da classe operária, o 
"lumpemproletariado", o refugo expulso ou não absor
vido pelo mercado de trabalho. Esse processo de expulsão, 
entretanto, não é analisado, e as análises sociológicas pre
ferem ocupar-se dos trabalhadores efetivamente integra-

dos ao mercado de trabalho, seja de modo formal 
(emprego regular) ou informal (biscates). No entanto, o 
estudo dessas várias formas de inserção e expulsão pode 
colaborar para a compreensão da diferenciação e da he
terogeneidade da massa trabalhadora. 

Para a reprodução social do trabalhador, não lhe basta re
ceber os recursos financeiros mínimos suficientes para as
segurar a continuidade de sua existência física. A reprodu
ção social do trabalhador supõe também a constituição e a 
manutenção de um conjunto de relações sociais, valores e 
crenças que orientam e sustentam a continuidade de sua 
vinculação ao trabalho e sua existência como trabalhador. 

A manutenção de parte da classe operária em condições 
precárias de existência mina as crenças sobre o valor do 
trabalho e a dignidade do trabalhador, eliminando as pos
sibilidades de constituição de um estoque mínimo de bens 
e recursos que lhe assegurem a venda da força de trabalho. 
Como o salário é pago ao final de um dado período de tra
balho, o trabalhador adianta ao empregador o valor de uso, 
ou seja, a utilização de sua força de trabalho, e para tanto 
deve contar com o apoio de outros membros da família, de 
modo a poder fazer esse "empréstimo". Assim, a reprodu
ção social do trabalhador não é um ato cotidiano, e não se 
limita a dar-lhe acesso aos alimentos. 

Em virtude da insuficiência do salário, os trabalhadores 
desenvolvem estratégias múltiplas para sua reprodução 



física e social. Neles, a família desempenha um papel fun
damental, promovendo a adequação do consumo aos ren
dimentos obtidos, valendo-se do acúmulo dos rendimen
tos de todos os membros que se podem tornar produtivos 
e oferecendo os recursos indispensáveis à manutenção dos 
trabalhadores (alimentação, roupa limpa etc.). Em nome 
da continuidade dessa unidade social - a família - seus 
membros passam a controlar a submissão do trabalhador, 
estimulando-o a adotar mecanismos que permitam mini

Por isso mesmo, nas representações que os trabalhadores 
fazem de sua prática social, ou seja, em suas maneiras de 
interpretá-la, a relação entre o trabalho e a família é um 
ponto de referência fundamental. Ser bom chefe de fa
mília é ser bom trabalhador. Ser trabalhador pressupõe a 
·existência de uma família, para a qual se trabalha e pela 
qual se obtêm as condições básicas para que se continuem 
mantendo as relações de trabalho. 

mizar a insuficiência do salário ( como o prolongamento da o o estudo que fizemos sobre os mendigos, realizamos 
jornada de tr~balh? Pº: ~oras extras ou biscates) ou a acei- uma pesq1;1isa. q~e inclui~ entr:v~stas levadas a cabo 
tar trabalhos msat1sfatonos. tanto em mst1tmções ass1stenna1s quanto nas ruas, 
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pretendendo basicamente obter deles suas histórias de 
vida. A partir dos dados assim conseguidos, pode-se afir
mar que, em geral, este segmento se constitui de ex-
trabalhadores ou de filhos de trabalhadores. 

Entre os ex-trabalhadores, há os que não contam com 
uma família como grupo de apoio e de referência para a 
construção de sua identidade de trabalhador, ou os que, a 
partir do trabalho, não conseguiram desempenhar o papel 
de membro produtivo da família. Neste caso, seja por 
doença ou deficiência física, seja por se encontrarem em 
situações de desemprego constante, esses trabalhadores 
têm questionados tanto seu papel de provedor de recursos 
básicos à manutenção da família quanto sua participação 
na composição do rendimento. Esta família, por outro la
do, vivendo com rendimentos mínimos e inconstantes, 
nem sempre tem condições de arcar com a manutenção de 
membros improdutivos. Nessas circunstâncias, a mendi
cância se apresenta como uma forma de colaboração na 
composição dos rendimentos familiares ou como uma 
fonte de recursos que substitua a cooperação entre os 
vários elementos da família. 

No caso dos filhos de trabalhadores, há aqueles cuja fa
mília teve de dispersar seus membros em virtude da insufi
ciência do salário. Representam assim o elo final de uma 
cadeia de degradação das condições de trabalho ao longo 
de duas a três gerações. Buscando desde a infância sua so
brevivência a partir da complementação dispersa de re
cursos oferecida pela esmola - na verdade uma relação de 
troca (ainda que simbólica) legitimada pela caridade - e 
não a partir do trabalho, na idade adulta eles readaptam 
ou recriam aqueles mesmos mecanismos. 

Há ainda o caso dos migrantes, a quem a ausência da fa
mília e dos recursos que esta fornece pode obrigar a se 
valerem da prática da mendicância, quando submetidos a 
salários insuficientes ou a períodos prolongados de de
semprego. 

Trabalho e mendicância aparecem assim como recursos 
complementares capazes de assegurar a sobrevivência de 
uma ampla camada da massa trabalhadora. Todavia, esta 
complementação, em muitos casos, aparece disfarçada, 
porque a redistribuição de recursos para a sobrevivência é 
assumida e formalizada por instituições estatais ou priva
das (como, por exemplo, os diversos programas de redis
tribuição de alimentos). 
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º
destaque que estamos dando aos fatores que impe
_dem ou dificultam a reprodução social do trabalha
dor não implica que, nos casos estudados, a utiliza

ção da mendicância pela mulher deva ser compreendida a 
partir de .outras razões. 

As esposas dos trabalhadores submetidos a salários insu
ficientes e intermitentes aprendem a manipular versões de 
sua situação que justificam o infortúnio e a busca de recur
sos pela doação. 

De forma geral, enquanto os homens trabalham, as mu
lheres, para complementar os recursos da família, têm de 
percorrer uma série de instituições assistenciais ou se vale
rem de uma rede de relações pessoais para obter roupas, 
calçados, utensílios domésticos, alimentos, remédios etc. 

Devendo enfrentar a competição pelo acesso a recursos 
escassos e concorrer com um modelo de pobreza valori
zado pelas próprias instituições, essas mulheres passam a 
dominar uma série de estratégias que lhes permitam asse
gurar sucesso à sua condição de pedinte. 

A dedicação mais declarada ao uso da mendicância por 
parte das mulheres corresponde à incapacidade de desem
penho dos papéis de chefe de família e trabalhador pelo 
esposo, ou aos limites enfrentados para encontrar um 
companheiro que assuma este papel. 

Geralmente, as mulheres que se valem da mendicância 
como única alternativa ou de forma mais explícita são 
aquelas que têm filhos menores, que precisam de assistên
cia direta, e não contam efetivamente com um companhei
ro. Ou então são mulheres idosas que não conseguem 
exercer a função de membro produtivo na família. 

Em virtude dos valores culturais imputados à posição da 
mulher, ela tem mais oportunidade que o homem de con-

tar com o apoio de uma família,junto à qual trabalhe como 
empregada doméstica. 

º
leitor, a esta altura, deverá estar levantando ques
tões sobre as interpretações apresentadas, lem
brando casos de "mendigos" oriundos de outros 

grupos sociais. De qualquer modo, devem ser compreen-
didos a partir de fatores que os tenham impedido de exer
cer os papéis padronizados de participação na família ou 
de trabalhador que se esperava que exercessem. Devem 
ainda ser compreendidos a partir das histórias fantasiosas 
que os mendigos devem contar para justificar, para si e 
para as pessoas com as quais entram em contato, sua situa
ção de infortúnio e fatalidade , a posição que estão ocu
pando. 

Indivíduos oriundos de outros grupos sociais são raros 
entre os mendigos porque estes mesmos dificultam a inte
gração e consideram ilegítimo o uso da mendicância por 
quem "não precisa", ou seja, quem não tem uma história 
de vida marcada pela pobreza material. 

No entanto, embora tenhamos levantado alguns fatores 
presentes nas condições de vida de certas camadas da clas
se trabalhadora para explicar a utilização da mendicância, 
ela não é uma alternativa aberta apenas a esse segmento da 
sociedade. Os trabalhadores assalariados, de modo geral, 
temem as situações de desemprego prolongado e doença, 
devido ao receio de "cair na mendicância" ou de "acabar 
como mendigo". Esse receio revela a consciência que eles 
têm da precariedade do controle sobre os recursos que as
seguram o desempenho de determinados papéis- traba
lhador e chefe de família-e de que sua reprodução social 
só se dá pela venda da força de trabalho. 

a 



P
ara a construção da identidade de mendigo, cola
boramos todos nós com as representações que faze
mos sobre o que é, como deve ser e o que leva um in

divíduo a ser mendigo. Colaboram as instituições sociais 
cujo objetivo é controlar o comportamento social do men
digo ou dos pedintes (instituições religiosas e assistenciais) 
ou reprimi-lo (instituições propriamente repressoras: polí
cia militar, civil, feminina etc.). Colaboram, enfim, os men
digos já socializados, ou seja, aqueles que detêm o conheci
mento dos mecanismos e estratégias que permitem sua re
produção enquanto tal. 

Ao supormos, de forma geral, que viver como mendigo 
é uma situação transitória, devida a um infortúnio ou a 
uma crise pessoal que impedem o indivíduo de sobreviver 
a partir do seu trabalho ou da previdência social, passamos 
a colaborar na construção pelo mendigo das versões que 
justificam sua fatalidade, ordenando seu comportamento. 
Assim, se o mendigo não tem a marca explícita do infortú
nio ou da crise (doença, velhice, deficiência física), ele deve 
justificar sua posição apresentando versões sobre as causas 
da fatalidade que sobre ele se abateu. Deve justificar a utili
zação da esmola como forma de colaboração ou recurso 
que lhe permita superar a situação de infortúnio. 

Na medida em que só admitimos o mendigo como um 
destituído, ele deve trazer aparentes as marcas da desor
dem que a privação de recursos acarreta - ser sujo, mal
trapilho, humilde e agradecido. 

s instituições assistenciais colaboram na construção 
da pratica social e da identidade do mendigo através 
da redistribuição formalizada de recursos e da cria-

ção de um modelo aceito de "pobreza": escassez de recur
sos devida à ru ptura de relações sociais básicas e à falta de 
esforço e tenacidade de seus portadores. A aprendizagem 
desse modelo e seu uso como critério para determinar 
quem se habilita à obtenção de recursos raros são funda
mentais para a sobrevivência do mendigo e dos pedintes. 

As instituições sociais que ao mesmo tempo prestam as
sistência e exercem controle sobre o comportamento dos 
mendigos desempenham papel básico na socialização para 
o exercício dessa atividade e na sua reprodução. Ofere
cem-lhes assistência alimentar e médica nos momentos em 
que se -sentem mais atingidos pela escassez dos recursos ob
tidos através de esmolas, pela repressão das instituições 
policiais, pela debilidade de saúde (geralmente acarre
tada pelo uso abusivo de bebidas alcoólicas ou aci
dentes), ou nos períodos em que as condições climá
ticas são adversas à vida ao relento. 

Definidas pelos próprios mendigos como insti
tuições a eles destinadas ("centros de mendicân
cia"), eles consideram legítimo seu direito de reivin
dicar a internação. Por outro lado, como na construção 
da identidade do mendigo as práticas vistas como crimino
sas, especialmente o roubo, são excluídas, também se reco
nhecem com direito a pedir desligamento dessas institui
ções assim que seus interesses tiverem sido atendidos. A 
negação desse direito é definida como abuso de poder por 
parte da instituição ou como o destaque de seu caráter de 
presídio. A explicitação dessa contradição é manipulada 
pelo mendigo para reafirmar seu direito à liberdade e sua 
honradez de cidadão, por oposição ao criminoso. 
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Além dessas ambigüidades enfrentadas pelas formas de 
atuação dos centros de recolhimento ou de recuperação, 
outras se acrescentam em função da própria visão que elas 
têm do mendigo. 

A definição de mendigo pelo senso comum, versão ins
trumentalizada pelos funcionários dessas instituições, su
põe a ausência de determinados atributos humanos ouso
ciais e se articula aos supostos mecanismos de recuperação. 
Julgando que essa condição de vida se deve a causas indivi
duais, como a crise de autoconfiança, eles impõem aos in
ternos como ponto de referência a identidade do trabalha
dor-chefe de família. A recuperação é então definida pela 
adesão do interno a um outro modelo social e por seu enca
minhamento para o mercado de trabalho formal, já que is
so implica a posse de documentos, especialmente a carteira 
de trabalho. · 

Contudo, em virtude dessa própria definição, as institui
ções assistenciais passam a ter suas intenções bloqueadas. 
Para que elas conseguissem reproduzir no mendigo a 
identidade de trabalhador, seria necessário que fossem ca-



pazes de criar os meios de recompor o estoque de bens e Apenas para exemplificar, destacaremos o padrão 
relações soci~i~ i:iecessários ao "empréstimo" que o traba- at~al de alimentação fornecido por_essas inst~tuições. 
lhador deve m1cialmente fazer ao empregador. Por outro O mterno tem acesso a quatro refeições: cafe da ma-
lado, através do trabalho, o "recuperável" deveria encon
trar meios materiais e simbólicos para ver-se como traba
lhador. Seria necessário que a oferta do mercado de traba
lho formal fosse elástica, e que se confirmasse a hipótese de 
que o mendigo não procura trabalho. 

Como esses fatores não se concretizam, essas instituições 
nada mais fazem ou podem alcançar do que reproduzir as 
mesmas condições que, vividas pelos trabalhadores, le
varam-nos a se valer da mendicância. Passam, elas tam
bém, a enfrentar as mesmas dificuldades, tornando-se as
sim igualmente impotentes para superá-las. Nesses ter
mos, elas mesmas, como reconhecem os "mendigos", se 
tornam "centros de mendicância". 

demais, o que elas jamais podem recuperar é a crença 
de que as condições e vantagens do trabalho dignifi
cam o trabalhador,já que estas o reduzem a uma so

brevivência física tão precária. A experiência vivida pelo 
mendigo - na situação de trabalhador e na situação de 
mendigo - leva-o, em geral, a perceber que suas condi
ções de vida pouco se alteram quando numa ou noutra po
sição. Pelo contrário, as tentativas de controle institucional 
em relação ao mendigo levam-no a ter acesso a recursos
especialmente de alimentação e de tratamento médico -
que, por mais precários que sejam, não estão atualmente 
ao alcance de uma ampla camada da massa trabalhadora. 
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nhã, almoço, lanche e jantar. Para legitimar o controle que 
essas instituições exercem sobre os internos e minimizar os 
riscos potenciais de organização destes ou de reafirmação 
dos princípios de solidariedade que eles cultivam - e que 
elas mesmas propiciam, mantendo-os homogeneizados em 
um mesmo espaço fechado - elas precisam oferecer uma 
assistência razoável. Além disso, elas devem criar formas 
difusas de minimizar as manipulações que os internos fa
zem das ainbigüidades criadas por sua imobilização for
çada, ou prisão, embora não tenham cometido nenhuma 
infração (ou, como eles dizem: "Me prendem pelo crime 
de ser mendigo? Eu tenho culpa?"). 

Frente a essas contradições, o padrão de alimentação se 
apresenta como um recurso legitimador, e como justifica
tiva de que se está fazendo bem ao mendigo. Assim, a insti
tuição julga que a falta de carne nas refeições pode ser 
fonte de revolta, reclamação ou acirramento das tensões 
entre internos e a equipe de funcionários. Diante .desses 
riscos, as próprias ,instituições reivindicam a continuidade 
de um certo padrão de alimentação onde a carne, o feijão, 
o arroz, o macarrão, as verduras, as frutas, o leite e os doces 
para a sobremesa estão presentes. Sabemos que uma am
pla camada de assalariados que sobrevive com salário mí
nimo ou com recursos inferiores a esse patamar não tem 
acesso sistemático a esses alimentos. A contradição então 
criada é que, submetido à imobilização, o mendigo passa a 
desfrutar de condiçóes de sobrevivência superiores às obti
das por boa parte dos trabalhadores. Os próprios funcio
nários dessas instituições, que recebem um salário mais re
duzido, reclamam que os internos "passam melhor do que 
nós". 

O
s mendigos já socializados exercem um certo controle 
sobre os recém-chegados a essa condição social de 
vida. Classificando os indivíduos que "vivem na rua" 

como "parasitas", "criminosos" ou "mendigos", conforme 
o caso, os já socializados procuram criar mecanismos de in
tegração para os que com eles se identificam, embora re
cém-chegados. Através desse sistema classificatório dos 
comportamentos, tentam controlar as alternativas de ex-

. pansão dos demais. Como "parasitas", classificam os indiví
duos que dispõem de recursos materiais para sobreviver 
(família com algum recurso financeiro, direito à previ
dência) mas se valem da caridade pública. Como 
"criminosos", classificam os indivíduos com histórias explí
citas ou supostas de infração que tentam se apresentar 
como mendigos ou se valem da caridade e de pequenos 
furtos para sobreviver. Como "mendigos" classificam 
aqueles que, por infortúnio, estão desprovidos de família e 
trabalho, ou impossibilitados de trabalhar por deficiência 
física ou mental, ou ainda por serem alcoólatras ("biritei
ros"). 

Os mendigos já socializados procuram, como forma de 
controle, abordar os "novatos na praça", decidindo sobre a 
solidariedade que deve ser prestada àqueles indivíduos ou 
o isolamento a que devem ser relegados, de modo a não 
disputar os recursos disponíveis, contaminar a identidade 
dos mendigos ou estimular a intensificação dos mecanis
mos de repressão que sobre eles incidem. 
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Embora as primeiras reações dos indivíduos recém
chegados à "praça" sejam formas de negar sua condição de 
mendigos, ou o desespero ao reconhecer sua trajetória de
clinante, as dificuldades enfrentadas para recuperar a po
sição de trabalhador os levam a se inserir em um novo pro
cesso de socialização. 

Nesse processo, torna-se importante a aprendizagem da 
recriação da sua história de vida, conforme os critérios so
ciais sancionados par :: a prática de mendicância. Assim, o 
mendigo deve aprender a contar tantas versões dessa his
tória quantas forem necessárias , conforme a "clientela" de 
que dispõe para lhe fazer as doações . Pode estabelecer 
uma relação estável com os doadores e manter certa conti
nuidade no fluxo de bens, se dispuser de marcas explícitas 
do infortúnio: deficiência física e mental, ou doenças cujos 
sintomas são aparentes. Pode, assim, estabelecer pontos fi
xos para sua localização e valer-se de uma "clientela" es
tável. 

Os mendigos que se apresentam em idade ativa para o 
trabalho e não têm as marcas aparentes citadas acima de
vem construir uma rede instável e rotativa de doadores. 
Devem elaborar justificativas diversas para explicitar sua 
situação provisória de infortúnio e destacar seu desejo de 
superar as dificuldades e de se integrar ao mundo do tra
balho. 

P
ara sobreviverem "na rua", os mendigos se organi
zam em pequenos grupos, invisíveis se a repressão so
cial é intensificada e visíveis se esta é relaxada. A par

ticipação nesses grupos visa ampliar e controlar os recur
sos e obter maior segurança frente às diversas ameaças e 
agressões a que estão sujeitos. Como não podem acumular 
recursos visíveis, sob pena de romper com a identidade de 
mendigos e atrair a repressão, quando conseguem obter 

doações mais importantes comporta'rn-se de modo soli
dário, promovendo a redistribuição desses recursos entre 
o grupo. 

Na medida em que a solicitação da esmola supõe uma 
certa adaptação à redistribuição do tempo nos demais seg
mentos da sociedade, o uso da mendicância passa a ser in
compatível com um trabalho de tempo mais prolongado. 
A procura de um biscate - descarregar caminhões ou bar
cos de pesca, fazer limpezas de quintal ou de caixas de gor.:. 
dura- deve levar em conta a garantia de acesso à alimen
tação ou ao uso do tempo para solicitá-la. 

Com a construção de edifícios e o sistema de proteção 
que esses agrupamentos residenciais criam, os mendigos se 
valem do horário e dos locais em que há maior fluxo de 
pessoas. Essa estratégia dificulta a tentativa de conciliação 
do biscate com a solicitação de esmola. 

Valendo-se de locais públicos para estabelecer sua pri
vacidade, os mendigos passam a construir uma con
cepção de espaço sui generis, que tenta reproduzir a 

"casa" em plena "rua". Se puderem ter acesso a uma casa 
velha e abandonada (as "quebradas"), aquela distribuição 
do espaço pode ser reproduzida mais facilmente. Caso 
contrário, tentarão escolher um local para fixação usando 
como critérios a proximidade de fontes de água (para lava
gem de roupas, banho e preparação de alimentos) e a abri
gos que lhes permitam minimizár os efeitos das condições 
naturais e os tornem relativamente despercebidos durante 
a noite ("canto de dormir" ou "se encostar"). Daí a pre
ferência por praças públicas, especialmente as que dis
põem de lagos e chafarizes. 
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As tentativas de reconstrução da "casa" em locais públi
cos são altamente controladas e recriminadas, pois repre
sentam uma inversão dos princípios sociais de classificação 
dos espaços públicos e privados, uma confusão entre os do
mínios da "rua" e da "casa". Essas restrições impedem ou 
dificultam aos mendigos tentar reconstruir relações sociais 
baseadas no modelo familiar. 

visão que os mendigos têm de sua situação se opõe em 
grande parte à dos demais segmentos, embora pre
cise incorporar os atributos sociais a ele imputados. 

Eles definem essa posição como um descenso, uma queda 
sem retorno para o fundo de um poço: falam em "cair nes
sa vida", ou em "cair na mendicância". Se apresentam defi
ciências físicas que os eliminam do mercado de trabalho ou 
dificultam seu acesso a ele, apontam para as injustiças so
ciais das quais são vítimas. Denunciam o "governo" por 
não tomar conhecimento das condições de vida dos traba
lhadores , e por só lhes oferecer uma assistência que não 
respeita a dignidade daqueles que, por fatalidade, estão 
impedidos ou proibidos de trabalhar. 

Quando não apresentam essas deficiências, ressaltam as 
dificuldades que enfrentaram e enfrentam para reunir os 
recursos indispensáveis a sua reprodução enquanto traba
lhador, abalando sua capacidade de luta e seu esforço, mi
nando sua tenacidade e esperanças, fazendo ruir seus pro- . 
jetos de vida. Definem-se como impotentes, fracassados. 
Esta visão de si mesmos explica, de certa forma, a explicita
ção da situação de crise, ritualizada pelo uso contínuo de 
bebidas alcoólicas. 

escrentes em relação ao trabalho que podem realizar 
e às vantagens que esta atividade lhes pode asse
gurar, tendo aprendido a manipular os estigmas im-

putados a sua situação, esses mesmos recursos simbólicos e 
materiais levam os mendigos a não encontrarem a suposta 

força moral que os estimularia a optar por uma situação de 
vida por vezes até mais precária. É como nos disse um deles 
em entrevista: "Pra comer o que eu como, basta a fome que 
eu carrego." 

No entanto, voltamos a salientar, esse estilo de vida não é 
criado apenas pelo mendigo. Muito pelo contrário, o que 
ele aprende é manipular os recursos materiais e simbólicos 
construídos pela sociedade e por ela usados para defini-lo 
e absorvê-lo, bem como as formas de recriação da fatali
dade a que estão submetidos os trabalhadores quando não 
conseguem vender sua força de trabalho de forma siste
mática. 

Portanto, há que se entender a mendicância como uma 
das alternativas de vida para a massa trabalhadora. 
Ela se apresenta como recurso básico ou complemen

tar para os momentos de crise e para o salário insuficiente, 
ou como um meio de sobrevivência para os indivíduos que, 
por razões diversas, não conseguem fazer de sua força de 
trabalho uma mercadoria. 

A compreensão dessa alternativa de vida ressalta as pre
cárias condições a que está submetida boa parte dos traba
lhadores reais ou potenciais, e a abrangência do processo 
de elaboração de sua condição de trabalhador. Longe de 
ser um ato de vontade, um ato cotidiano de acesso a ali
mentos, este abarca a socialização desde a infância, a inser
ção efetiva em relações sociais básicas. Neste processo, a fa
mília tem papel fundamental: na criação de pontos de re
ferência, na consolidação de um conjunto de bens que su
porte os desempregas esporádicos e o próprio ato de 
venda da força de trabalho, e na filiação a uma rede de re
lações constituídas por outros trabalhadores que o creden
ciem e o referenciem no mercado de trabalho. Quando 
algo falha nessa cadeia, o trabalhador pode ser deslocado 
para a ampla faixa da "marginalidade", da qual a mendi
cância constitui um dos exemplos mais freqüentes. 
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CIENTISíA 

Para dar valor 
a quem pesquzsa. 

Com o objetivo de incentivar a pesquisa 
científica e tecnológic;a no Brasil, o Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico-CNPq,aCia. União dos Refinadores 
Açúcar e Café e a Fundação Roberto Marinho 
criar{l,m, em 1981, o Prêmio Jovem Cientista. 

O Prêmio destina-se, anualmente, a uma área 
de conhecimento de significativa importância 
para o desenvolvimento nacional. Os vencedores 
são cientistas com até 30 anos, escolhidos pelo 
conjunto de trabalhos que tenham realizado. 

Em 1981, o temafoi Telecomunicações, e o 
vitorioso foi o cientista Henrique Sarmento 
Malvar, pelas suas pesquisas sobre filtros 
elétricos sintonizáveis. 

Este ano, o Prêmio alcançou uma repercussão 
ainda maior entre os pesquisadores brasileiros. 
O tema foi ' 'Energia: Fontes Alternativas e 
Conservação' ', e as premiações totalizaram 
quase 5 milhões de cruzeiros. 

VENCEDORES DO 
PRÉMIO JOVEM CIENTISTA 82 

CATEGORIA GRADUADOS 

l .ºLUGAR-CARLOS V ALOIS MACIEL BRAGA, 
28 anos, professor do Departamento de Engenharia 
Mecânica da PUC/RJ. Pesquisas realizadas: 
otimização do rendimento térmico de motores de 
combustão interna; combustíveis alternativos; 
utilização de misturas água-álcool hidratadas. 
Prêmio: Cr$ l.800.000,00 

2. ºLUGAR-OSWALDOCÂNDIDOLOPES, 27 
anos, matriculado no Programa de Pós-Graduação em 
Química Inorgânica da UNICAMP/SP. Pesquisas 
realizadas: transesterificação de óleos vegetais com a 
utilização de catalisadores orgânicos em substituição 
ao óleo diesel. 
Prêmio: Cr$ 1.200.000,00 

3. º LUGAR-ELERI CARDOZO, 28 anos, professor 
auxiliar do Departamento de Controle e Conversão de 
Energia do Instituto Tecnológico da Aeronáutica. 
Pesquisas realizadas: modelagem, controle e 
simulação da operação de plantas industriais, visando 
eficiência energética, e determinação do impacto da 
substituição de derivados de petróleo. 
Prêmio: Cr$ 800.000,00 

CATEGORIA ESTUDANTES 

Foram premiados também, na categoria 
Estudantes, com prêmios de estímulo no valor de 300 
mil cruzeiros cada um: 
- Adelino Zonho, pelas suas pesquisas em 
bioluminescência, células fotoeletroquímicas e 
fitobiônicas; 
- Marcelo Abdala da Silva, pelos seus trabalhos para 
fabricação de álcool etílico sintético a partir do calcário 
e finos de carvão vegetal; 
- Werner Lorenz, por suas análises do consumo de 
energia na fabricação de tijolos cerâmicos utilizados na 
indústria de construção civil. 

MENÇÕES HONROSAS 

Menções honrosas foram concedidas a: 
- Fernando Oscar Ruttkay Pereira, pelos trabalhos 
realizados a respeito de energia ambiental; 
- Enio Rozenbojn, pelas pesquisas sobre reciclagem 
de pneus; 
- Salcione Terezinha S. Pacheco, pelas análises 
sobre o aproveitamento da energia das marés. 

CNPq 
CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 
CIENTIFICO E TECNOLÓGICO 

LUNIAOJ 
CIA . UNIÃO DOS REFINADORES 

AÇÚCAR E CAFÉ 

M 
FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO 



p E R F I L 
O professor Guido Beck,físico teórico, nasceu em 

Liberec, cidade da atual Tcbecoslováquia então per
tencente ao Império Austro-Húngaro, no dia 29 de 
agosto de 190J Cursou a Universidade de Viena en
tre 1921 e 1925, e seu trabalho de tese sobre teoria 
dos campos grctvitacionais foi publicado naquele 
mesmo ano. Na década seguinte, publicou pesqui
sas sobre o efeito Compton, a relatividade geral, on
das eletromagneticas, efeito f otelétrico, as conse
qüências da analogia entre o quantum de luz e o 
elétron, o problema do atrito na mecânica quântica 
e a classificação dos isótopos. Com seu trabalho so
bre este último tema, o professor Beck contribuiu 
efetivamente na década de· 193O para a aceitação 
pela comunidade cientifica dos conceitos que le
varam ao modelo de camadas do núcleo atómico. 

Em 1934,foi para os Estados Unidos, onde orien
tou E. if orsley em um trabalho que explicava o com
portamento das seções de choque de nêutrons lentos 
em função da velocidade, determinado experimen
talmente por Enrico Ferni. Este trabalho foi sucessi
vamente confirmado por contribuições teóricas de 
Fermi, Perrin, Elsasser e Bethe. É da mesma época a 
proposta de Beck de utilização do modelo de cama
das para o núcleo atómico, afim de explicar o espa
lhamento anómalo de partículas nucleares por nú
cleos leves. 

la. Novamente, teve importante contribuição na for
mação de destacados físicos argentinos, entre os 
quais J. A. Balsero, bem como na criação da Asocia
ción Física Argentina. Em 1951, voltou ao Brasil, 
onde já havia estado por breves períodos nos anos 
anteriores. Durante sua permanência no país, tra
balhou durante .dez anos no Centro Brasileiro de 
Pesquisas Físicas (CBPF) e por dois anos no Instituto 
de Física da Universidade de São Paulo. É de 1960 
seu trabalho com Moysés Nussenzveig sobre a inter
pretação física dos pólos da matriz S. 

Até 1934, Beck trabalhou na Et1:ropa: Berna, Vie
na, Leipzig, onde foi assistente de Heisenberg, no Ca
vendish Laborator.y, Copenhague - onde se casou 
- e Praga. Na universidade desta última cidade, de
senvolveu, juntamente com seu aluno Kurt Sitte, a 
teoria da desintegração beta, que explicava os resul
tados experimentais da época e foi aceita antes da 
hipótese do neutrino. 

Em 1935, transferiu-se para Odessa, na URSS, 
onde ensinou física teórica e formou pesquisadores. 
De volta à Europa ocidental em 1938, trabalhou na 
França com P. Havas. É dessa época sua pesquisa so
bre as propriedades dos fragmentos resultantes da 
fissão do urânio, além de seu trabalho com Jean 
Pirenne sobre a estrutura do sistema elétron
pósitron. 

Retornou à Argentina em 1963, lá permane
cendo até 1974. Nesse período, contribuiu para a 
consoliaação do Instituto José Balsero, e inspirou 
importantes contribuições de físicos argentinos no 
campo das teorias das flutuações, sobre a origem 
dos acoplamentos spin-órbita, sobre as relações de 
coerência entre sistem(JS de fótons e sobre a passa
gem de partículas carregadas por um dielétrico. 

Em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, 
refugiou-se em Portugal. Após breve estada naquele 

_país, viajou para a Argentina a convite de E. Gavio-

De volta ao Brasil em 1975, colaborou na recons
trução do Instituto de Física da UFRJ e do CBPF, 
onde ainda trabalha na orientação de jovens pes
quisadores. 
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Alzira A. de Abreu• Ennio Candotti* • 
*Pesquisadora do Cpdoc/FGV e professora do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. ** Físico, editor de Ciência Hoje. 

- Professor Beck, o senhor pertence à geração de físicos 
que, nos anos 20, foi responsável pelo grande impulso 
dado aos estudos teóricos de física, revolucionando o co
nhecimento. O senhor poderia traçar um quadro geral da 
formação dos cientistas nesse período? · 

- Naquele tempo, a pesquisa científica se concentrava nas uni
versidades, cujo principal papel era o ensino. Considero que as con
dições dos vários países europeus eram diferentes, Os físicos que se 
formaram na Áustria, por exemplo, tiveram uma situação muito di
ferente dos formados na Inglaterra, na França ou na Rússia. Depois da 
guerra de 1914, com os tratados de 1919-20 que de_smembraram o 
Império Austro-Húngaro, os austríacos assistiram à destruição do sis
tema universitário que lá existia. Os novos Estados que surgiram 
(Tchecoslováquia, Romênia, Polônia, Jugoslávia) preferiam ~r ên
fase, em suas universidades, aos estudos c:le literatura e história, com a 
intenção de reforçar as novas nacionalidades. Assim, os jovens que 
faziam ciê!Jcia deslocaram-se para a pequena Áustria, mas a Universi
dade de Viena não tinha condições para absorver a todos. Muitos 
foram para a Alemanha, que tinha importantes centros de estudo em 
Berlim, Munique, Gõttingen e outras cidades. A Alemanha benefi
ciou-se dessa situação, e se tornou uma grande potência no domínio 
científico. A mesma situação ocorreu mais tarde, quando começaram 
as perseguições políticas e raciais na Alemanha nazista e na Europa 
ocupada: muitos cientistas emigraram para os Estados Unidos, aju
dando esse país a se tornar um dos maiores centros de pesquisa do 
mundo. 
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-O ambiente em geral na Europa era favorável ao estudo 
das ciências naturais? 

- Não, não era nada favorável. Lembro ter sentido isso pela pri
meira vez quando tinhá 14 anos, em 1917, no meu ginásio em Zuri
que. Devíamos escolher se íamos seguir humanidades ou não. No pri
meiro caso, aprenderíamos grego e latim, e no segundo apenas latim, 
além de matemática e física. O professor nos explicou que a elite dos 
estudantes ia estudar grego, porque isso era indispensável para uma 
pessoa culta mover-se no ambiente intelectual. Mas havia um consolo 
para os outros: uma pessoa honesta e trabalhadora também poderia 
ter eventualmente êxito na vida, mesmo que não tivesse aprendido 
grego. 

- E o conhecimento científico, como se transmitia? 
- O sistema de estudos variava, mas a física de um modo geral 

se dintinguia da química, que preparava profissionais para a indús
tria. Havia um grande número de estudantes de química, enquanto 
pouquíssimos se dedicavam à física. Os estudantes de química eram 
orientados por professores e assistentes, e tinham de prestar um 
certo número de exames: eram mais controlaq.os. Os físicos, matemá
ticos e astrônomos passavam o dia inteiro na universidade estudando 
na biblioteca, sem muito controle dos professores. Assistiam a algu
mas aulas básicas nos dois primeiros anos, e nos dois anos seguintes 
trabalhavam sozinhos, discutindo com os colegas e os professores. 
Como resultado dessas discussões, apresentavam uma tese ao final do 
curso. 
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" ... soy gaucbo y e 
como mi lengua l 

-A relação aluno-professor e os sistemas _de transmissão 
de conhecimentos eram bastante diferentes dos que conhe
cemos boje ... 

- Não se pode comparar a situação de hoje com a da minha 
geração. O número de estudantes é hoje muito maior, e estão distan
tes uns dos outros, quer espacialmente quer em termos de contato 
com os professores. Por outro lado, o conhecimento da física se am
pliou enormemente, o que obrigou também a ampliar o número de 
anos necessário para a formação de um físico e levou à maior especia
lização dentro da própria física. Um especialista em partículas nem 
sempre acompanha os progressos da física dos sólidos, ou mesmb da 
física nuclear... 

-Ao terminar a universidade em Viena, o senbor foi tra
balbar em Berna, na Suíça. Poderia nos falar dos primei
ros anos depois de sua formatura? 

-A Universidade de Viena representava o centro mais impor
tante dos estudo de física, mas não havia trabalho para todos os jovens 
que se formavam. Desse modo, arranjei um emprego em Berna, onde 
as condições de trabalho eram boas. Lá, eu tinha que supervisionar os 
estudantes nos trabalhos de laboratório. Foi aliás em Berna.que co
nheci Einstein. Eu discutia muito física e teoria da relatividade·com 
Michele Besso, grande amigo de Einstein, e este sempre o visitava 
quando vinha à Berna. Besso e Einstein trabalhavam juntos no escri
tório de patentes de Berna na época em que Einstein escreveu seu 
primeiro trabalho sobre a relatividade, e ele conta em suas cartas que 
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Besso o obrigou a ser muito claro na explicação da teoria porque, 
dizia ele, de outro modo ninguém acreditaria na relatividade. 
- Einstein e a relatividade exerceram grande influência 
em sua formação e no início de sua carreira de cientista. 

- De fato, meu interesse pela física foi despertado durante 
meus estudos secundários lendo um livro de divulgação da teoria da 
relatividade escrito pelo próprio Einstein. Meu trabalho de tese, acei
to por H. Thirring em 1925, também foi sobre a teoria da relatividade: 
-Seu artigo para o volume IV do Handbuch der Physik, de
dicado à teoria da relatividade, é de 1929. Nessa época, o 
senhor estava em Leipzig. Como era o ambiente, e quem 
mais estava lá? 

- Heisenberg, Debaye, Wentzel, Hund, Bloch, Peierls, Teller, 
Landau. Era uma grande família. Trabalhavam o dia inteiro, desde 
cedo até tarde da noite, muitas vezes. Importantes teorias foram de
senvolvidas naquela época: a teoria dos elétrons em cristais, a teoria 
do magnetismo, a origem das forças químicas e a eletrodinâmica · 
quântica. Heisenberg ia muitas vezes a Copenhague visitar Bohr, que 
era nosso grande mestre. Bohr tinha recebido o prêmio Nobel em 
1922 por sua teoria sobre a estrutura do átomo, e tinha profunda in-

_fluência sobre nós todos. Heisenberg sempre voltava dessas viagens 
com novas idéias e dúvidas, que ajudavam muito a avançar nosso tra
balho. Semestralmente, Bohr organizava um encontro e íamos todos. 
No início éramos uns vinte, mas depois o número começou a crescer. 
- É verdade que Bobr resistiu muito à· idéia do elétron 
positivo? 
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- Naquela época não se entendia a teoria de Dirac que previa a 

exístência de partículas com energia negativa, os "buracos". O 
mesmo Dirac acreditava inicialmente que essas partículas deveriam 
ser prótons, e somente mais tarde percebeu que a massa correspon
dia a elétrons com carga positiva, os pósitrons. Antes dessa teoria ser 
confirmada pelas experiências, Bohr resistiu muito a aceitá-la. Não se 
entendia como um elétron pode desaparecer espontaneamente, emi
tir luz e ir para energias negativas. Como seria possível fabricar partí
culas a partir dos dois sinais, mais e menos, do valor de uma raiz qua
drada, que era o que na essência derivava da equação proposta por 
Dirac. No entanto, logo que as experiências confirmaram esta hipó
tese, Bohr récitou seu mea culpa, apesar do grande susto. 
- O senbor deixou Viena e foi para Berna. Depois, viveu 
em Leip%ig, Copenb{lgue, Inglaterra, Praga, Estados Uni
dos, Utdão Soviética, França, Portugal, Argentina e Brasil. 
Por que viajou tanto? 

- Na verdade, eu não viajei; fui viajado ... Primeiro, fazia parte da 
carreira de professor universitário ou pesquisador começar traba
lhando em um centro pequeno e, à medida que amadurecia intelec
tualmente, ir sendo convidado para centros mais importantes, como 
assistente, até chegar a professor-titular, geralmente em. centros mai
ores. Isso era uma característica da carreira universitária, mas não foi 
só por isso _que eu viajei; houve também o problema das persegui
ções raciais e políticas na Europa. Em 1930 eu já havia feito vários tra
balhos, e fiquei em Leipzig até 1932. Fui então para Copenhague, um 
dos centros mais conceituados de física nessa época. Fiquei pouco 
tempo, porque fui convidado a trabalhar em Praga, e foi então que 
começaram os problemas polídcos. Praga fora um dos lugares tradi
cionais da física, mas já deixara de ser, e começaram as perseguições. 
Fui então para os Estados Unidos, convidado como professor visi-

. tante, em Kansas. Ao terminar o contrato, já tinha um convite para a 
Rússia. 
- E onde o senbor ficou na União Soviética? 

-Em Odessa. Quando cheguei lá em 1935 as condições de vida 
eram péssimas, mas havia um enorme entusiasmo dos jovens na uni
versidade. Isso me encantou. Os cursos eram desorganizados e eles 
pagavam por hora, por turma a que se dava aula. Eu tinha 150 alunos 
em uma turma, e rrie aconselharam a dividir a classe em grupos de 10, 
20 ou 30 e repetir a mesma aula para as diversas turmas: assim eu 
ganharia mais dinheiro. Mas não aceitei, e exigi um aumento de salá
rio: eles me deram. Outro problema era que a universidade não rece~ 
bia livros e revistas estrangeiros. Fiz um grande barulho no minis
tério e eles resolveram comprar. 

Selecionei em um ano quatro jovens para formar em física teóri
ca. Até hoje eles estão lá trabalhando. Mas tive que deixar a Rússia em 
1937, quando a presença de estrangeiros passou a ser cada vez mais 
posta sob suspeita pelo governo de Stalin. 
- O senbor demonstra uma preocupação permanente 
com a formação de jovens dentistas. Isso ocorreu em t.odos 
os lugares por onde passou ... 

- É verdade, durante toda minha yida procurei não perder a 
ligação com os estudantes e com o ensino, porque onde estão os jo
vens está possibilidade de renovação. Na Rússia, no início, foram cria
dos não sei quantos institutos para a "pesquis·a pura", dizendo que, 
desvinculada da universidade, a pesquisa teria, melhores resultados. 

' Foi um fracasso, e não conseguiram recrutar bons pesquisadores. 
Como descobrir novos valor~s, se não fizermos contato com os 
jovens? Os velhos têm de ser substituídos pelos novos. 
- Por duas ve%es, professor, o sistema universitárjo e de 
laboratórios da Europa ocidental foi destruído neste sé
culo. Sua geração partkipou ativamente de sua reconstru
ção. Havia clare%a sobre a importância do que estava 
ocorrendo? 

- O caminho de minha geração encontrou muitas dificuldades. 
Não foi fácil. A gente trabalhou principalmente por interesse, e por
que gostava dos problemas da física. Sabían10s que, tanto em 1920, 
com a destruição do Império Austro-Húngaro, como mais tarde, com 
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a Segunda Guerra Mundial, tínhamos o dever de reconstruir o que 
havia sido destruído. Poucos tinham uma idéia clara do tamanho e das 
conseqüências do que estavam fazendo. Entre os poucos que sabiam 
o que estava acontecendo encontrava-se. lord Rutherford, a respeito 
de quem me lembro de um episódio interessante. 

Em 1918, Rutherford era professor em Manchester e o governo 
inglês pediu-lhe que fosse a Paris para discutir com P. Langevin um 
novo dispositivo de ultrassom proposto por este para detectar sub
marinos, problema que naquele momento era prioritário. Ruther
ford, que nessa ocasião tivera as primeiras indicações de uma trans
mutação induzida do .átomo, declinou por não ter tempo O goven;io 
rriandou então uma ordem de serviço, e Rutherford prometeu ir logo 
que pudesse, dizendo: "agora não posso, porque se eu quebro o 
át0mo isso será mais importante que a vossa guerra". Sabemos hoje 
que Rutherford tinha razão: a fissão do núcleo atômico influenciou 
profundament@ a história dos últimos 50 anos. 
-E o que pensava1'fiels Bobr sobre a colaboração interna
cional para o uso da energia nuclear? 

- Depois da Segunda Guerra Mundial, Bohr ficou muito preo
cupado porque só os Estados Unidos tinham a bomba. Acreditava que 
o segredo não poâia ser mantido por muito tempo e que os russos 
também tinham a capacidade de fazer a bomba, o que gerava uma 
grande tensão no mundo. Surgeriu então aos americanos e ingleses 
que divulgassem logo os segredos da bomba, estabeleçendo-se um 
sistema de colaboração internacional para o uso padfico da energia 
nuclear. A proposta foi rejeitada pelos americanos e por Churchill, 
que tratou Bohr muito mal. Bohr, conhecendo os físicos russos -
Kapitza., Landau e outros - sabia que eles eram capazes de aproveitar 
os novos conhecimentos da física nuclear, e, de fato, a tensão mundial 
aumentou . 
-Como o senbor veio para a América do Sul? E como era o 
(.ltttbiente científico que encontrou aqui? 

- Bom, depois que deixei a Rússia fui para Copenhague, e em 
seguida para a França. Veio a guerra, e como eu era austríaco primei
ro em colocaram em um campo de internamento, e em seguida per
mitiram que eu voltasse a trabalhar no instituto. Na ocasião, eu tentava 
organizar em Lyon o trabàlho dos físicos refugiados, inclusive os fran
ceses do norte do país. Em seguida, me empenhei em ajudar aqueles 
que quiseram ir para os Estados Unidos e abandonar o país. Mas de
pois da derrota da França eu não tinha mais nenhuma segurança, e 
resolvi sair e ir para Portugal, onde trabalhei na Universitade de 
Coimbra e no Porto. De lá fui convidaâo para a Argentina, onde che
guei em 1943 para trabàlhar em Córdoba, a convite do professor Ga
viola. Em 1947, fui convidado a dar um curso de física no Rio de Janei
ro, na antiga Faculdade de Filosofia. Quem me convidou foram os 
professores Leite Lopes e Costa Ribeiro. Em 1938, dei um curso em 
São Paulo, na USP, convidado pelo Gleb Wataghin1 e em 1951 vim 
para o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o CBPF. Quando che
guei ao Rio, havia um pequepo grupo formado por César Lattes, que 
havia trabalhado em Bristol, Leite Lopes e Giuseppe Occhialini, físico 
italiano. Havia também álguns estudantes interessados: um deles era 
o Jayme Tiomno, outro a Elisa Frota Pessoa. 

Começarrios num nível um pouco., baixo, mas depois melhora
mos rapidamente e em. dois ou três anos chegamos a um bom nível 
de trabalho. Pena que o CBPF tenha sofrido a interferência de proble
mas políticos a partir de 1963-64. O centro ficou sem dinheiro e per
deu seus melhores cientistas. Nesse período, consegui estabelecer 
um contato estreito cóm os físicos de São Paulo, entre eles Moysés 
Nussenzveig, W. Schützer e Paulo Leal Ferreira, e de São José dos 
Campos; P .A. Pompéia, Sérgio Porto e Jorge A Sussmann. Os traba: 
lhos se referiam à mecânica quântica (Paulo Leal Ferreira), à teoria 
dos sólidos O. Sussmann), ao efeito Rahman (Sérgio Porto), à óptica 
eletromagnética (Nussenzveig, G. Fialho e Erasmo Ferreira), ao efeito 
Cerenkov Oorge Agudin) e à coerência de dois fótons (Leonel Mene
gozzi). 
- Os al.unos se interessavam mais por física teórica ou 
pela física experimental? 
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Todos íamos às reuniões que Bohr organizava em Copenhague ... Aqui estão reunidos os participantes do encontro de abril de 1932 e podemos ver: W. 
Heisenberg (1 ), N. Bohr (2), L. Rosenfeld (3), M. Delbrück (4), F. Bloch (5), K. von Weszãcker (6), C. G. Darwin (7), L. Brilluin (8), W. Heitler (9), J. Salomon 
(10), G. Beck (11 ), P. M. Dirac (12), L. Meitner (13), P. Ehrenfest (14), H. A. Kramers (15). 

-Em todos os países, há sempre mais gente trabalhando na fí
sica experimental. Mas parn começar um trabalho em física teórica é 
suficiente um professor, um aluno, lápis e papel: para a física experi
mental, faz-se necessário um laboratório instalado, que depende da 
cooperação de um grande número de pessoas e de verbas às vezes 
consideráveis, difíceis de arranjar em um ambiente novo. É lógico 
que em um centro ainda incipiente, como era o caso do CBPF, seria 
preferível iniciar com a física teórica e mais tarde passar a trabalhar 
em física experimental. , 
- Quando o senbor chegou ao CBPF, como era o nível dos 
alunos? 

- É curioso notar que os jovens daqui tinham uma formação 
deficiente em conceitos teóricos de física, embora tivessem uma base 
sólida em matemática. Nunca tive dificuldade em trabalhar com os 
estudantes em matemática, que é o tempero da física teórica. Quando 
ensinávamos, aprendiam rapidamente. A dificuldade que se apresen
tava aos alunos é que eles não estavam acostumados a usar conceitos 
e critérios físicos. 
-Para terminar, o senbor poderia nos falar sobre a situa
ção da física boje? 

-A física marcou profundamente a vida de todo o mundo, mas 
do ponto de vista científico está hoje estagnada, os problemas básicos 
não avançaram. A física experimental fez mais progressos, a física teó
rica progrediu muito pouco depois de 1933. Hoje, a física é mais di
fundida e respeitada do que nos anos 20, e o interesse geral do' 
grande público despertou no final qa Segunda Guerra, infelizmente 
após a bomba atômica, e depois das aplicações da física do estado 
sólido na tecnologia. Foi só então que o trabalho dos pesquisadores 
ficou mais cômodo e melhor pago, mas menos eficiente se calculado 
por cabeça. 

Eu considero que uma teoria física não é mais que um caso parti
cular de uma descrição. Sabemos que, em arte, uma descrição (por 
exemplo uma pintura, um poema, uma obra dramática), para ser sa
tisfatória, deve satisfazer a certas condições estéticas bem determina
das e conhecidas desde há muito tempo. No caso das artes dramáticas, 
elas foram formuladas, cem anos antes de Einstein, por G.E. Lessing. 
Exigem que uma peça de teatro obedeça a três regras: unidade de 
tempo, unidade de espaço e unidade de ação. Ora, até a forma destas 
condições lembra a covariância relativística. Se aplicarmos estas con
dições à mecânica de Newton, à teoria de Maxwell ou à teoria da gra-
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vitação de Einstein, veremos que elas são satisfeitas. Nà'o são satisfei
tas pela atual teoria quântica. 

Sempre considerei, por exemplo, a teoria de Maxwell do campo 
eletromagnético algo como uma peça de teatro que representa, numa 
certa aproximação, o conjunto dos fenômenos eletromagnéticos. Faz 
pouco tempo, li uma análise onde o autor (agora não me lembro seu 
nome ).afirma, baseando-se na teoria quântica, que a física teórica não 
é como uma peça de teatro: obedece a outras regras. Mas quais são 
estas regras? Na opinião de Niels Bohr, estas regras se restringem ao 
postulado da concordância com as experiências; logo, são regras 
mais fracas que as de Lessing. 

Trata-se aquj, portanto, de duas definições diferentes do que 
deve ser a física teórica. A escolha entre as duas definições é, eviden
temente, de importância fundamental para o o futuro da física. Os ar
gumentos que se podem apresentar em favor do ponto de vista de 
Einstein referem-se às constantes físicas fundamentais. 
- E qual é a importância dessas constantes para a teoria 
quântica? 

- Na atual teoria dos quanta se introduzem, além da massa m 
do elétron e da velocidade c da luz, duas constantes independentes. A 
carga de um sistema deve ser um múltiplo inteiro da carga eletrônica 
e o impulso angular do sistema deve ser um múltiplo inteiro ou semi 
inteiro da constante h de Planck. Quantificamos, por conseguinte, 
duas vezes. Entretanto, a combinacão e2/(h c) = 1/137 é uma cons
tante numérica experimentalmente muito bem determinada e signi
fica que as duas quantificações não são independentes; que a quantifi
cação do impulso angular já determina a carga do elétron e vice-versa. 
Enquanto temos que introduzir duas constantes independentes, sem 
compreender como elas estão vinculadas entre si, estamos introdu
zindo um conceito básico redundante na teoria, dando, por assim di
zer, dois nomes diferentes ao mesmo fato físico. É isso que viola as 
regras de Lessing. 

Sabemos, também, da história da física, que a imagem de uma 
teoria muda radicalmente quando logramos eliminar um conceito 
básico redundante. Isto aconteceu na transição da termodinâmica fe
nomenológica à teoria estatística, substituindo o conceito redun
dante de temperatura pela energia cinética média por grau de liber
dade. Com conceitos redundantes, a teoria permanece abstrata, não
intuitiva. Eliminando os conceitos redundantes, aparece uma ima-
gem simples e visualizável. · 
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A doença de Chagas, um dos mais importantes problemas de 
saúde pública da América Latina, é transmitida pelos insetos 
conhecidos como barbeiros ( ver "Eles transmitem a doença de 
Chagas,,, em Ciência Hoje n.º 2). No entanto, o organismo res

ponsável pela moléstia é um protozoário, um ser unicelular: 
o Trypanosoma cruzi. 



Trypanosoma cruzi: 

W ANDERLEY DE SOUZA 
THAIS SOUTO-PADRÓN 

Professores do Instituto de Biofísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

O T. cruzz pertence à família Trypanosomatidae, que inclui desde proto~ 
zoários que não provocam doenças nos animais vertebrados até 
formas altamente patogénicas, como é o caso do próprio T. cruzi, 

além do T. rhodesiense e do T. gambiense, responsáveis pela doença do 
sono, ou tripanossomíase africana, transmitida pela mosca tsé-tsé. 
Todos os protozoários desta família são flagelados, isto é, possuem 
um filamento altamente móvel responsável por sua locomoção, o fla
gelo. 

Ao longo de seu ciclo evolutivo, os tripanossomatídeos sofrem 
profundas alterações de forma, que de modo geral refletem sua 
adaptação ao meio em que se localizam. Essas formas recebem nomes 
diferentes em função de seu aspecto geral, da maneira como o flagelo 
emerge do corpo celular e da posição relativa de duas importantes 
estruturas intracelulares: o núcleo e o cinetoplasto, sobre o qual falare
mos adiante. No caso do T. cruzi, encontram-se três formas básicas, 
representadas na figura 1. A forma tripomastigota é a mais alongada, e 
se caracteriza por sua incapacidade de se dividir. É altamente especia
lizada em infectar as células do hospedeiro vertebrado. A forma epi
mastigota tem grande potencial de divisão no hospedeiro invertebra
do (o barbeiro), mas é incapaz de infectar o hospedeiro vertebrado (o 
animal acometido da doença de Chagas ou, no caso que nos interessa 

_ aqui, o homem). A terceira forma do T. cruzi é arredondada, apre
senta um flagelo curto e tem pouca mobilidade, sendo chamada de 
amastigota ou esferomastigota. É a forma característica do hospedeiro 
vertebrado, apresentando um alto potencial de divisão celular, como 
veremos. 
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E mbora as três formas evolutivas 
do T. cruzi apresentem aspectos 
diferentes ao microscópio, to

das elas revelam possuir em comum 
várias organelas intracelulares. A 
utilização do microscópio eletrônico 
de transmissão permitiu que nosso 
conhecimento sobre a organização 
estrutural desse protozoário aumen
tasse consideravelmente (ver figuras 
2,3 e 4). 

O T. cruzi é revestido por uma 
membrana plasmática, de aspecto 
básico semelhante ao de outras célu
las eucariotas, isto é, dotadas de nú
cleo em seu interior. A membrana 
cobre todo o corpo celular e o fla
gelo, e vem sendo muito estudada 
porque nela se localizam macro
moléculas que desempenham im
portante papel nos processos de in
teração do protozoário com o tubo 
digestivo do hospedeiro invertebra
do e com a superfície das células do 
hospedeiro vertebrado. Nela tam
bém se situam macromoléculas (ge
ralmente glicoproteínas, glicolipí
dios etc.) que induzem uma resposta 
imune por parte do hospedeiro, isto 
é, estimulam o sistema imunológico 
do hospedeiro a produzir anticorpos 
específicos contra estas macromolé
culas. 

A lém disso, a membrana plasmá
tica das formas amastigota e tri
pomastigota apresenta ainda 

um componente que a torna resis-
tente à destruição por elementos do 
plasma sangüíneo chamados compo
nentes do complemento. Quando certos 
constituintes da superfície celular 
são removidos pela ação de certas 
enzimas - como no caso da remoção 
da porção proteica pela enzima trip
sina, ou do ácido siálico pela neura
minidase - as formas amastigota e 
tripomastigota passam a ser alta
mente vulneráveis aos componentes 
do complemento, que as destroem 
com facilidade.Já a forma epimasti
gota, incapaz de infectar o hospedei
ro vertebrado, é normalmente des
truída pelo complemento. Só 
quando se transforma na forma tri
pomastigota desenvolve um sistema 
que permite sua resistência imunoló
gica. 
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figs. 2, 3 e 4. 
Cortes do T. cruzi nas formas 
epimastigota (ao microscópio 
eletrônico - figura 2), amastigota 
e tripomastigota (concepções artísticas 
baseadas em observações ao microscópio 
figuras 3 e 4). Nas três imagens, 
podem-se ver as principais estruturas do 
protozoário; F. flagelo; C. cinetoplasto; 
N. núcleo; M. mitocôndria; V. vacúolo; 
G. complexo de Golgi; CB. corpúsculo basal; 
CS. citóstomo; RE. retículo endoplasmático; 
MT. microtúbulos; BF. bolsa flagelar. Nem 
todas as estruturas são observadas na fotografia. 
Na figura 2, a barra representa um micrômetro. 
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Logo abaixo da membrana plas
mática, o T. cruzi apresenta uma ca
mada constituída por estruturas tu
bulares ligadas entre si e com amem
brana plasmática através de filamen
tos. Esses túbulos se dispõem ao 
longo de todo o corpo do protozoá
rio, sendo que seu arranjo espacial 
determina a forma da célula. Qual
quer alteração nesta disposição im
plica uma alteração na forma da 
célula, processo que ocorre com fre
qüência no ciclo de vida do T. cruzi, 
sempre que uma forma arredon
dada (amastigota) se converte em 
uma forma alongada (tripomastigo
ta). Esses túbulos são constituídos ba
sicamente de uma proteína, cha
mada tubulina, e receberam o nome 
de microtúbulos. São bastante seme
lhantes aos que constituem o flagelo 
do protozoário. 

º
Trypanosoma cruzi é capaz de 
absorver substâncias do meio 
em que vive, seja em culturas 

de laboratório, no intestino do hos-
pedeiro invertebrado ou no interior 
da célula do hospedeiro vertebrado. 
No caso das formas epimastigota e 
amastigota, uma estrutura especial, 
chamada citóstomo ("boca da célula"), 
desempenha esta função. No caso da 
forma tripomastigota, a depressão 
existente no ponto de emergência do 
flagelo - a bolsa flagelar (ver fi
guras 3 e 4) - promove a absorção 
de material por meio de um processo 
chamado pinocitose, no qual peque
nas áreas da membrana plasmática 
contendo material nutritivo são in
teriorizadas. 

Nas formas dotadas de citóstomo, 
grandes estruturas citoplasmáticas 
podem ser interiorizadas, como por 
exemplo grânulos de melanina exis
tentes em células pigmentares, me
dindo cerca de O, 7 micrômetros 
(milésimos de milímetro). De modo 
geral, as vesículas interiorizadas con
tendo nutrientes fundem-se com ve
sículas já existentes no citoplasma do 
protozoário, formadas em uma re
gião membranosa especial da célula 
conhecida como complexo de Golgi. 
Essas vesículas se caracterizam por 
apresentarem em seu interior 
grande quantidade de enzimas hi-
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drolíticas, que entram em contato 
com as macromoléculas interioriza
das pelo processo de pinocitose, di
gerindo·-as e transformando-as em 
pequenas moléculas que em seguida 
saem do vacúolo, podendo ser apro
veitadas para o metabolismo celular. 

e orno todas as células aeróbias, 
que vivem em um ambiente 
contendo oxigênio, esses pro

tozoários apresentam mitocôndrias 
típicas, que participam do processo 
de respiração celular. Entretanto, ao 
contrário da maioria das células eu
cariotas, que apresentam várias mi
tocôndrias, o T. cruzi possui apenas 
uma, que se ramifica atingindo todas 
as partes da célula. É fato conhecido 
que toda mitocôndria apresenta em 
seu interior um sistema indepen
dente para. a síntese de proteínas, o 
que envolve a presença de ácidos nu
cleicos, ribossomos e demais consti
tuintes da maquinaria genética que 
controla a síntese proteica. No en
tanto, a quantidade de ácido deso
xirribonucleico (ADN) existente na 
mitocôndria de células eucariotas é 
muito pequena, representando em 
geral menos de um por cento do 
ADN total da célula. Este ADN é de 
difícil visualização, mesmo ao mi
croscópio eletrónico. 

No caso do T. cruzi, bem como de 
outros tripanossomatídeos, ocorre 
uma peculiaridade interessante e, ao 
mesmo tempo, intrigante: a existên
cia de uma grande concentração de 
ADN mitocondrial, chegando em 
certos casos a representar 30% do 
ADN total da célula. Esse ADN se 
concentra em uma determinada re
gião da mitocôndria, perto da base 
do flagelo, formando uma estrutura 
- visível ao microscópio comum -
chamada de cinetoplasto ("órgão do 
movimento"), ver em detalhe na fi
gura 5. 

Na grande maioria dos tripanos
somatídeos, o cinetoplasto tem 
a forma de um bastonete. Este 

é o caso das formas amastigota e epi-
mastigota do T. cruzi. No entanto, 
durante o processo de transforma
ção da forma amastigota ou epimas-
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fig. 5. Cinetoplasto de T. cruzi (forma epimastigota) visto ao microscópio 
eletrônico de transmissão em uma preparação obtida por fratura de uma 
célula congelada. A estrutura é formada por uma rede de filamentos de 
ADN, claramente visíveis na foto. A barra representa um micrômetro. 

tigota em tripomastigota, profundas 
alterações morfológicas ocorrem na 
organização estrutural do cineto
plasto, e ele passa a apresentar uma 
forma arredondada. A maior parte 
do ADN cinetoplástico se constitui 
de 20.000 a 30.000 "minicírculos" in
terligados, cada um deles com cerca 
de 0,45 micrômetros de compri
mento. Estudos com enzimas que 
cortam pontos específicos da molé
cula de ADN dos minicírculos têm 
demonstrado que as seqüências de 
moléculas que a constituem são he
terogêneas, e que a informação con
tida em seu ADN é relativamente pe
quena. Com base nesses dados, fica 
difícil entender o significado bioló
gico dos minicírculos do ADN cine
toplástico. 

Por outro lado, o cinetoplasto 
apres.enta também uma pequena 
fração de seu ADN na forma de cír
culos de seis a 11 micrômetros de 
diâmetro, chamados "maxicírculos". 
Estes apresentam um tamanho com
patível com o ADN circular encon
trado em outras mitocôndrias, con
tendo informações para a síntese de 
enzimas associadas à membrana m1-
tocondrial interna, como o citocro
mo bc e parte da molécula de A TPase 
(ambas enzimas participantes da se-

qüência de reações que constituem a 
cadeia respiratória da célula). O es
tudo do ADN cinetoplástico de tripa
nosso ma tí de os tem despertado 
grande interesse entre biólogos 
moleculares, não apenas devido à 
sua organização tão peculiar, mas 
também pelo fato de algumas drogas 
letais aos tripanossomatídeos intera
girem principalmente com o ADN 
cinetoplástico. 

O T. cruzi e os demais tripanos
soma tídeos apresentam em 
seu citoplasma uma organela 

envolvida por uma membrana. Esta 
organela tem recebido diferentes 
designações, como microcorpo, pero
xissomo etc. No entanto, estudos re
centes demonstraram que parte dos 
processos de desdobramento da gli
cose se passa no interior desta orga
nela, razão pela qual passou a ser 
chamada de glicossomo. Esse fato é de 
grande importância do ponto de 
vista da evolução da organização das 
células eucariotas, uma vez que nes
tas a via glicolítica - o desdobra
mento da glicose - se processa 
geralmente na matriz citoplasmá
tica. Várias outras estruturas carac
terísticas de células eucariotas, como 
o núcleo, o retículo endoplasmático 
e os ribossomos, assim como o com-
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Wanderley de Souza ao microscópio eletrônico de transmissão. Na foto ao lado, imagem do proces
so de ingestão do T. -cruzi (forma epimastigota) por um macrófago, visto ao microscópio eletrônico 
de varredura. A barra representa um micrômetro. 

PARA VER O TRYP ANOSO MA 

A estrutura das diferentes formas do ciclo evolutivo do Trypanosoma cruzz 
vem sendo estudada há muitos anos no Instituto de Biofísica da U niver
sidade Federal do Rio de Janeiro. Graças a esses estudos, realiz.ados ini

cialmente por Hertha Meyer, pesquisadora alemã radicada no Brasil desde a 
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década de 30, e em seguida por nossa equipe, aliados aos dados obtidos por 
outros pesquisadores brasileiros e do exterior, hoje conhecemos em detalhe a 
organiz.ação estrutural desse protowário. 

Para o estudo da morfologia do T. cruzi, diversas técnicas têm sido 
utiliz.adas. Em geral, os protowários são imersos em uma solução fixadora, 
que mata rapidamente a célula sem no entanto interferir em sua estrutura. As 
células são depois suavemente desidratadas, emoebidas em uma resina do tipo 
Araldite e cortadas em um aparelho especial que permite a obtenção de cortes 
extremamente finos, da ordem de 5 O nanómetros ( milionésimos de 
milímetros). Tais cortes são posteriormente examinados ao microscópio eletró
nico de transmissão ( em que os elétrons atravessam a preparação examinada). 
Esta técnica permite o exame do interior das células e a identificação das 
várias estruturas celulares, fornecendo imagens como as mostradas nas fi
guras 2 e 5. 

Outro método é a observação da superfície de células inteiras, e neste 
caso os protowários são desidratados e secos por um processo especial que evita 
sua deformação. As células são então recobertas por uma fina camada de me
tal condutor (geralmente ouro) e observadas ao microscópio eletrónico de var
redura ( em que os elétrons "varrem" a superfície da preparação, gerando elé
trons secundários utiliz.ados para a formação da imagem). Uma terceira 
abordagem consiste em congelar as células muito rapidame:1te ( à raz.ão de 
aproximadamente mil graus Celsius por segundo), utiliz.ando-se o freon e o 
nitrogênio líquido, fraturando-as posteriormente a uma temperatura de 
- 1 l 5°C. Obtém-se depois um molde da .superfície fraturada, que é analisado 
ao microscópio eletrónico de transmissão. Esta última técnica é a única que 
permite o estudo da organiz.ação estrutural das membranas celulares. 
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plexo de Golgi, pequenas vesículas, 
grânulos etc., são também encontra
das no T. cruzi. No entanto, elas não 
apresentam diferenças considerá
veis em relação às mesmas encontra
das em outr-as células. 

O ciclo do T. cruzi no hospedeiro 
vertebrado tem início com a forma 
tripomastigota, que na infecção na
tural é proveniente das fezes e da 
urina do barbeiro, o hospedeiro in
vertebrado, mas que pode vir tam
bém do sangue de indivíduos conta
minados com a doença de Chagas 
utilizado em transfusões. A forma 
tripomastigota desenvolveu uma ca
pacidade especial de infectar di
ferentes células do hospedeiro verte
brado, utilizando um mecanismo de 
infecção que não se encontra ainda 
totalmente esclarecido. 

O processo de infecção, bem 
como todo o ciclo intracelular 
do T. cruzi, pode ser reprodu

zido em laboratório utilizando a téc-
nica de cultura de tecidos, aperfei
çoada no Instituto de Biofísica da 
UFRJ por Hertha Meyer e seus cola
boradores. Diferentes tipos celulares 
são retirados de um animal e coloca
dos em um meio nutritivo apropria
do, onde se mantêm por longos perí
odos. Os resultados obtidos nos últi
mos anos com a utilização deste sis
tema indicam que o T. cruzi apre
senta, associados à sua superfície, 
glicoproteínas ou glicolipídios impor-
tantes no processo de interação do 
parasito com a célula hospedeira e 
de sua posterior infecção. Este pro
cesso é apresentado em detalhe na 
seqüência de desenhos que com
põem a figura 6. 

O mecanismo básico de infecção 
parece ser um tipo de interiorização 
no qual, uma vez estabelecido o con
tato entre a superfície do parasito e a 

, superfície da célula (6A), esta é indu
zida a absorver o parasito para seu 
interior (6B e 6C), onde este viverá 
por algum tempo dentro de um va
cúolo intracelular (6D). Este processo 
de interiorização, ou endocitose, foi 
bem estudado em macrófagos, célu
las que normalmente apresentam 
grande atividade endocítica, fal-
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tando ainda estudos detalhados em 
outros tipos de células. 

Logo após a entrada do T. cruzi na 
célula, os lisossomos (glóbulos intra
celulares ricos em enzimas 
hidrolíticas) da célula hospedeira 
fundem-se com o vacúolo que con
tém o parasito, descarregando suas 
enzimas no interior do vacúolo e, 
conseqüentemente, sobre o parasito 
(6D). No caso dos macrófagos, este 
processo é intenso, ativando geral
mente a produção de componentes 
tóxicos - água oxigenada, radicais 
superóxidos etc. - capazes de des
truir os microorganismos ingeridos 
pelos macrófagos. No caso do T. cru
zi, no entanto, a forma tripomasti
gota resiste ao ataque, possivelmente 
por dispor de mecanismos ainda 
desconhecidos que a tornam resis
tente. Esta importante característica 
do T. cruzi lhe confere o papel de 
parasito. A forma epimastigota, en
tretanto, não dispõe de mecanismos 
que a protejam do efeito lesivo gera
do a partir da fusão dos lisossomos 
com o vacúolo, sendo rapidamente 
destruída (6E). Por essa razão, não é 
capaz de infectar o hospedeiro verte
brado. 

No interior do vacúolo, a forma 
tripomastigota, alongada, transfor
ma-se em amastigota (6E). Durante 
esse processo de transformação, que 
leva algumas horas, o parasito lança 
mão de um mecanismo desconhe
cido que ocasiona o desapareci
mento da membrana do vacúolo en
docítico, o que lhe permite entrar em 
conta to direto com os componentes 
do citoplasma da célula hospedeira 
(6F). A forma amastigota aí perma
nece então cerca de 24 horas, sem so
frer qualquer alteração visível. 
Durante esse período, o protozoário 
sintetiza ADN e ARN (ácido ribonu
cleico). Em seguida, passa a divi
dir-se em dois a cada 14 horas, apro
ximadamente. 

TRIPOMASTIGOTA bolsa flagelar 

Divisões sucessivas ocorrem, de 
modo que após alguns dias a célula 
hospedeira encontra-se quase com
pletamente ocupada por formas 
amastigotas (6G). Com esse sistema, 
uma célula que foi infectada por 
apenas um parasito dará origem a 
cerca de 400 novos protozoários ao 
final de cinco dias. Em determinado 
momento, essas formas iniciam um 
processo de alongamento, transfor
mando-se em tripomastigotas seme
lhantes à da infecção inicial (6H). Es
tas formas apresentam um movi
mento intenso, e após algumas horas 
destroem a célula hospedeira e são 
lançadas no espaço intercelular (61). 

Uma vez liberados da célula, os tri
pomastigotas atingem a corrente cir
culatória e daí podem atingir di
ferentes regiões do organismo e pe
netrar em células de vários tipos, de 
preferência macrófagos e células 
musculares. Nestas células, o ciclo de 
infecção é repetido, levando à des
truição celular. Como conseqüência 
destas interações, o sistema imunoló
gico é acionado, gerando um proces
so inflamatório que, por sua vez, é o 
principal responsável pelo quadro 
clínico do mal de Chagas. 

S e tal processo ocorre no cora
ção, teremos como conseqüên
cia as manifestações cardíacas 

da doença, as mais graves que ela 
produz, como a taquicardia sinusal, 
o bloqueio átrio-ventricular, arrit
mias etc. Outros órgãos também po
dem ser atingidos pela difusão dos 
tripanossomos, provocando sinto
mas diversos em prazo variável, 
como as conhecidas alterações do 
aparelho digestivo. De todo modo, o 
indivíduo atingido torna-se um 
chagásico, engrossando o enorme 
contingente de vítimas da doença re
velado pelas estatísticas de saúde pú
blica. 
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fig. 6. PROCESSO DE INFECÇÃO CELULAR PELO TRYPANOSOMA CRUZ/. 
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Figura 1 
Pirâmide educacional brasileira 

1971 1000 

Fonte : Seinf/SG/MEC 

CONVENÇÕES DOS SÍMBOLOS DAS VARIÁVEIS SÓCIO

ECONÔMICAS DA AGURA 2. 

"As convenções das carreiras são as mesmas da figura 5 
(apenas algumas carreiras estão representadas) 

□ Instituições oficiais 

o Instituições particulares 

Em que turno você cursa (ou cursou) o 2. 0 Grau? 
T1 -Diurno 
T2-Noturno 
T3 - Parte no diurno e parte no noturno 

Qual é (ou era) o nível de instrução de seu pai? 
P1 - Nenhum ario de estudo 
P2 - Primário completo ou incompleto 
PJ- Ginasial incompleto 
P4 - Ginasial completo 
P5 - Colegial 
P6 - Superior 

Qual é fou era) o nível de instrução de sua mãe? 
M1 - Nenhum ano de estudo 
M2 - Primário completo ou incompleto 
M3 - Ginasial incompleto 
M4- Ginasial completo 
M5 - Colegial 
M6 - Superior 

Seu pai é (ou era): 
C1 - Grande banqueiro, fazendeiro, industrial ou comer

ciante, incorporador de imóveis, grande acionista de 
uma grande empresa (mais de 100 empregados) 

C2 - Médio fazendeiro, industrial ou comerciante 
C3 - Profissional liberal (médico, engenheiro, advogado, 

professor universitário, jornalista, economista, etc.), 
alto funcionário público ou de banco (diplomata, dire
tor de banco não acionista, desembargador, juiz, etc.). 
alto funcionário de empresa privada (superinten
dente, diretor, etc.) 

C4 - Médio funcionário público ou privado (gerente, chefe 
de seção, etc.) 

C5- Militar oficial 
C6 - Militar não oficial 
C7 - Pequeno proprietário (dono de bar, quitanda, açou

gue, padaria, oficina mecânica, banca de jornal, chofer 
dono de táxi, representante, vendedor ou corretor por 
conta própria, etc.) 

C8 - Bancário, piqueno funcionário público, escriturário , 
balconista, chofer de táxi (quando não é proprietário 
do veículo, etc.) 

C9- Operário (isto é, trabalha em fábrica, diretamente com 
a máquina), servente, pedreiro, agricultor (isto é, tra
balha em uma terra que não é sua, etc.) 

FAJXAS 
DE RENDA 
(em salários mínimos) 

Qual a renda total mensal de sua família? 
R1 - Até 2 salários 
R2 - De 2 a 3 salários 
R3 - De 3 a 4 salários 
R4 - De 4 a 5 salários 
R5 - De 5 a 7 salários 
R6 - De 7 a 10 salários 
R7 - De 10 a 12 salários 
R8 - De 12 a 15 salários 
R9 - De 15 a 18 salários 
R10- De 18 a 20 salários 
R11 - De 20 a 25 salários 
R12- De 25 a 30 salários 
R13- De 30 a 35 salários 
R14- De 35 a 45 salários 
R15- De 45 a 50 salários 
R16- De 50 a 55 salários 
R17 - De 55 a 70 salários 

O sistema educacional brasileiro é 
um dos mais seletivos do mundo, 

mas essa seletividade, ao contrário do 
que se pode pensar, não ocorre no mo
mento da entrada para a universidade. 
Tudo começa na primeira série do pri
meiro grau, que 50% dos alunos não 
chegám a completar, abandonando a es
cola. 

A pirâmide representada na figura 1 
mostra como evolui a evasão escolar ao 
longo do primeiro e do segundo graus. 
De cada mil alunos que entram na pri
meira série do primeiro grau, apenas 
120 chegam ao fim do segundo, e o que 
acontece com esses 120 sobreviventes é 
o que nos interessa discutir neste artigo, 
sem contudo esquecer que cerca de 20% 
de todas as crianças brasileiras sequer 
chegam à escola. Assim, para se discutir a 
seletividade do exame vestibular, é pre
ciso ter em mente que a educação e a 
cultura ainda são um bem escasso em 
nosso país. 

A seletividade social que ocorre ao 
longo do processo de escolarização é 
bem mais grave e socialmente determi
nada do que seria desejável, e nos últi
mos cinqüenta anos os valores dessa 
pirâmide pouco se têm alterado. A pró
pria estrutura social é um indicador des
se processo, pois o nível sócio-econômi
co dos pais tem forte determinação so
bre as possibilidades de o aluno comple
tar a escola. Assim, quanto mais baixo é o 
nível sócio-econômico, menor será a 
percentagem de estudantes que termi
nam a escola, e é este fato que faz com 

que a distribuição desses estudantes por 
nível social apresente uma grande dis
torção em relação à estrutura de nossa 
sociedade. Apesar disso, a maioria dos 
grupos sociais urbanos está represen
tada entre tis 120 alunos que terminam o 
segundo grau. 

A seletividade social do vestibular não 
é tão violenta quanto a das escolas de 
primeiro e segundo graus. Se consi
derarmos que, no Brasil, a relação entre 
candidatos e vagas no exame vestibular é 

A o analisarmos a distribuição só
cio-econômica dos candidatos às di

versas carreiras oferecidas, observamos 
que existe um forte viés sócio-econômi
co na escolha das carreiras pelos candi
datos, perfil que se mantém entre os 
classificados no exame. 

A figura 2, obtida através do emprego 
de uma sofisticada técnica estatística ( a 
análise de correspondência), dá fortes 
indicações desse processo, além de ou
tras informações muito interessantes. O 
gráfico da figura 2 pode ser mais facil
mente compreendido se admitirmos 
que as "coisas" que estão mais freqüen
temente associadas aparecem próximas 
na representação gráfica. Assim, por 
de entre dois e três, em média, para cada 
vaga, deveríamos esperar uma seletivi
dade social bem maior do que a que efe
tivamente ocorre. Um fenômeno 
aparentemente insuspeitado, ligado ao 
prestígio social das carreiras de nível su
perior, explica.- ao menos em parte -
como esta seletividade opera de fato. 
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exemplo, a categoria "pais de candidatos 
com nível de instrução superior" está as
sociada às faixas de renda R10 e R11 , e a 
carreiras como medicina, engenharia e 
arquitetura. Isto quer dizer que as vagas 
dessas carreiras são preenchidas pre
ferencialmente por candidatos cujos 
pais têm nível superior e renda nessas 
faixas. Podemos ver claramente que es
ses pais ocupam, principalmente, as ati
vidades C3 (profissionais liberais). De 
modo semelhante, a observação cuida
dosa deste gráfico pode revelar a origem 
sócio-econômica mais freqüentemente 
encontrada para os classificados em e.ada 
carreira. 

Um gráfico inteiramente análogo 
pode ser obtido se, em vez de candidatos 
classificados, utilizarmos os dados dos 
candidatos inscritos no vestibular. Isso 
demonstra que existe uma forte pré-se
leção de fundo social na escolha das car
reiras pelos candidatos. 

Este fato tem implicações muito im
portantes, tanto no que se refere aos me
canismos de escolha de carreira quanto 
às relações entre a estrutura social e as 
carreiras de nível superior no Brasil. 

Em relação a este segundo ponto, po
de-se verificar a existência de uma escala 
de prestígio social das carreiras exami
nando-se o gráfico da figura 3, que mos-
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tra a ordenação das carreiras segundo o 
eixo horizontal da figura 2, acompanha
da da ordenação obtida pelas notas dos 
candidatos nos exames vestibulares. Ob
servamos que as ordenações são muito 
próximas, indicando o fato bastante co
nhecido de que o desempenho acadê
mico do aluno também depende de sua 
situação sócio-econômica. 

Vamos examinar essa ordenação em 
maior detalhe. Em primeiro lugar, a 
pré-seleção faz com que, na universi
dade, estejam representados quase to
dos os estratos sociais, apesar da seletivi
dade dos exames. Em segundo lugar, no
tamos que, em cada carreira, o grupo 
classificado para as instituições oficiais 
de ensino têm nível sócio-econômico 
mais alto que o grupo classificado para 
as instituições particulares. Como conse
qüência, o que vemos aqui é um indício 
evidente da injustiça social criada no sis
tema, onde os mais ricos não pagam en
quanto os mais pobres têm de arcar com 
altas anuidades, recebendo geralmente 
um ensino de pior qualidade. 

No entanto, a própria pré-seleção so
cial faz com que, tanto nas instituições 
oficiais quanto nas particulares, encon
trem-se grupos de renda familiar baixa e 
alta, dependendo da carreira, o que 
torna o problema mais complexo do que 
parece. A idéia recentemente discutida 
na esfera oficial de tornar pago o ensino 
superior público dificilmente diminui
ria de mo.do sensível a injustiça social 
observada. 

A figura 4 mostra uma escala na qual as 
carreiras não foram separadas por insti
tuições públicas ou particulares. Em vez 
disso, dividimos a escala em três grupos 
de carreiras. No primeiro grupo, encon
tra-se um subconjunto que ou constitui o 
magistério do primeiro grau ou provém 
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de carreiras que até recentemente exi
giam este grau de ensino como pré-re
quisito profissional. No segundo grupo, 
de modo semelhante, encontramos as 
carreiras de magistério de segundo grau 
e aquelas que até recentemente reque
riam este nível de ensino como pré-con
dição profissional. Finalmente, o tercei
ro grupo reúne basicamente as chama
das profissões liberais, preenchidas 
pelos candidatos de melhor desempe
nho. Além disso, no gráfico está repre
sentada a predominância de homens ou 
de mulheres em cada carreira, numa es
cala de cinco pontos. Fica bastante nítido 
que as carreiras de baixo prestígio social 
são essencialmente femininas, enquanto 
as de alto prestígio são marcadamente 
masculinas. 

T alvez a observação mais importante 
a ser feita é o baixo prestígio da car

reira do magistério, principalmente o do 
primeiro grau. É claro que a expansão 
do ensino fundamental nas últimas déca
das é em parte responsável por isso, já 
que o aumento do número de escolas 
nas áreas periféricas urbanas e na área 
rural forçosamente levou ao recruta
mento de docentes nessas mesmas 
áreas, onde o nível sócio-econômico e 
cultural é baixo. Mesmo assim, a pouca 
atratividade dessas carreiras conduz a 
extremos perigosos (pode-se ver, por 
exemplo, na figura 2, que a carreira de 
licenciatura em ciências é procurada 
quase exclusivamente por candidatos 
cujos pais sãp analfabetos e percebem 
até dois salários mínimos). Vivemos, 
pois, numa sociedade em que os profes
sores selecionados para o ensino funda
mental são os menos competentes para 
esta tarefa. A qualidade dos cursos de li
cenciatura não nos anima a supor que 

FIGURA 4 
Escala de prestígio social das carreiras de nível 
superior. 
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esta deficiência inicial seja compensada 
pela educação universitária desses sele
cionados. É preciso reforçar aqui a no
ção de que a seleção não é feita pelo ves
ti bular, e sim pela ·própria sociedade, 
quando os estratos sociais mais afluentes 
( e melhor preparados) não escolhem es
sas carreiras. 

Outro ponto importante é o declínio 
do prestígio de certas carreiras, à me
dida que se tornam mais procuradas por 
mulheres. Há aqui um indício de que a 
discriminação da mulher no mercado de 
trabalho se dá desde a escolha inicial de 
uma carreira. 

Dois aspectos desta análise precisam 
ser esclarecidos. Em primeiro lugar, 
para a maioria dos candidatos sua esco
lha de carreira baseia-se aparentemente 
em argumentos introspectivos, que li
dam com tendências e vocações inatas. 
São muito comuns afirmações como 
"sempre quis ser engenheiro", "nasci 
para ser médico" etc. Como explicar en
tão a forte inflüência sócio-econômica 
nessa escolha? Por que essa influência 
não é percebida pelo candidato? Em se
gundo lugar, que fatores levaram nossa 
sociedade a estabelecer essa escala de 
prestígio social das carreiras? 

A figura 5 é resultado de uma análise 
de componentes principais ( outra téc
nica estatística complexa), feita com as 
notas médias por disciplina para cada 
carreira no exame vestibular para as ins
tituições particulares de ensino (a análi
se dos exames para as instituições públi
cas revela resultados semelhantes). No 
gráfico, o eixo horizontal representa a 
ordenação das carreiras pela soma de 
pontos nos exames, que equivale aproxi
madamente à escala de prestígio social 
das carreiras. À direita estão as carreiras 
que absorvem os candidatos com me
lhores notas. 

O bservam~s. que a física, a qu!~ica e 
a matematica aparecem prox1m~s, 

separadas do grupo constituído por his
tória, geografia, português e inglês. A 
proximidade das disciplinas de cada gru
po indica que os graus dos candidatos 
são semelhantes para cada grupo, ou 
seja, ou são notas altas ou são notas bai
xas. Por outro lado, a separação dos dois 
grupos sugere que suas notas estão fra
camente associadas. O primeiro grupo 
de disciplinas é constituído pelas ciên
cias, enquanto o segundo é formado 
pelas chamadas humanidades. 

FIGURA 5 INSTITUIÇÕES PARTICULARES 
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Observando as posições ocupadas 
pelas carreiras neste gráfico em relação 
ao eixo vertical, podemos concluir que 
existe uma separação entre ciências e 
humanidades no que se refere ao de
sempenho dos candidatos. É bastante 
provável que esta polarização ainda seja 
conseqüência da antiga divisão do se
gundo grau ( colegial) em cursos clássico 
e científico. De todo modo, o importante 
aqui é que cada carreira atrai candidatos 
com características semelhantes. Assim, 
por exemplo, candidatos a engenharia 
são "científicos", enquanto os candida
tos a letras são "clássicos". 

A hipótese que formulamos é a de que 
aç\rerdadeira ''vocação'' consciente dos 
candidatos é determinada por esta dico
tomia entre humanidades e ciências 
( desde as primeirs séries do primeiro 
grau já existe, induzida ou não por pais 
ou professores, uma preferência por ma
temática ou por linguagem). A partir 
desta "consciência vocacional", os candi-
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datos escolhem as carreiras compatíveis 
com sua preferência "clássica" ou "cien
tífica". É claro que neste ponto as in
fluências sociais fazem com que o candi
dato se identifique com carreiras compa
tíveis, dentro da escala de prestígio so
cial, com sua origem e com o fato de 
serem carreiras para homens ou para 
mulheres. É interessante notar que ao 
longo do eixo horizontal da figura (pres
tígio social) existem sempre carreiras 
que satisfazem a esses requisitos. 

Desse modo, há uma quase descone
xão entre a "vocação" e o prestígio da 
carreira. A separação entre humanidades 
e ciências, razoavelmente independente 
do grupo social, esconde a forte influên
cia sócio-econômica da escolha. 

Uma excelente análise histórica sobre 
a evolução do prestígio social e político 
de algumas carreiras de nível superior 
no Brasil, realizada pela professora Cla
rice Nunes, da Universidade Santa Úr
sula, mostrou claramente que a ordena-

ção obtida estatisticamente tem raízes 
bem mais profundas do que os possíveis 
efeitos de remuneração ou de flutuações 
no mercado de trabalho. Na realidade, o 
poder político emprestado a cada ativi
dade, por diversos fatores sociais, ao 
longo da evolução histórica de nossa so
ciedade parece ser a origem dessa escala 
de prestígio. É interessante observar que 
a análise da série histórica dessa escala 
nos últimos cinco anos mostrou que ela 
é extremamente estável no tempo. 

Somos forçados a concluir que as al
terações desejáveis nessa escala não 

serão obtidas com facilidade. A valoriza 
ção da carreira do magistério, por exem
plo, deverá requerer mais do que sim
ples medidas governamentais: impõe-se 
uma mudança política e ideológica em 
toda a sociedade, de modo que possa
mos esperar que, lentamente, a educa
ção básica venha a apresentar mudanças 
qualitativas apreciáveis. 

Os fatos e análises apontados neste 
breve artigo mostram o quanto nossa so
ciedade é fortemente estrutura. Essa es
trutura, tão marcada por padrões só
cio-econômicos, chega mesmo a lem
brar uma verdadeira sociedade de cas
tas, extremamente estática. É portanto 
longo o caminho que temos a percorrer 
até que possamos conviver numa socie
dade mais meritocrática e igualitária, 
onde o acesso à educação e à cultura 
possa ser realmente democrático. 
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O problema do vestibular 
Regis Farr 
Jornalista, colaboradora de Ciência Hoje. 

A falta de perspectiva de utilidade do diplo
ma universitário - o mercado de trabalho 
não tem mais capacidade para absorver os 
contingentes profissionais de nível superior 
que saem a cada ano das faculdades - so
mada ao alto investimento que exige um cur
so de terceiro grau, sem a possibilidade de 
um retorno compensatório, está levando um 
segmento de estudantes a desistir da tentativa 
de entrar para a universidade. 

Assim é que no estado do Rio, por exem
plo, o Cesgranrio - responsável pelo vesti
bular unificado, que oferece quase todas as 
vagas das universidades públicas - regis
trou , de 1973 a 1980, uma taxa de cresci
mento de candidatos de 135%. De lá para cá, 
houve uma queda de 30%, embora o número 
de vagas oferecidas - 20.000 - tenha per
manecido praticamente o mesmo. Em 1977, 
o unificado teve cem mil candidatos, contin
gente que atingiu seu pique em 1980, com 
132 .000 concorrentes às vagas oferecidas. 
Este ano, os inscritos não passaram de 
101.000. 

A causa apontada como principal respon
sável pela queda do número de candidatos às 
vagas do curso superior é o excesso de mão-
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de-obra num mercado já saturado pratica
mente em todas as profissões, principal
mente naquelas que exercem maior influên
cia sobre os candidatos, como medicina e en
genharia. Esta situação estaria levando mui
tos estudantes a procurarem emprego ao tér
mino do segundo grau, uma vez que o inves
timento com um cur~o superior já não mais 
garante empregos com salários compatíveis. 

Como determinante da situação do mer
cado de trabalho, a crise econômica em que 
vivemos atinge de forma direta as famílias 
dos estudantes, e é bom notar-se que a ten
dência à redução do número de candidatos 
ao ensino universitário é paralela ao reajuste 
semestral das mensalidades escolares, que 
transforma o ensino de terceiro grau, já difícil 
para a classe média, em simplesmente proibi
tivo. 

Assim é que formar um filho médico pela 
Universidade Gama Filho, do Rio, por exem
plo, sairia, aos preços de hoje, por 4,6 mi
lhões de cruzeiros, só em mensalidades. So
mando-se a esta quantia livros, material espe
cífico do curso e transporte, vamos ver que, 
só para manter este filho estudando, a família 
vai gastar, por mês,, o equivalente a pelo me
nos quatro salários mínimos. Formar um fi
lho engenheiro, pela PUC, sairia por 3,5 mi
lhões - isso, evidentemente, se fosse possí-

vel pagar todo o curso aos preços fixados 
para o primeiro semestre deste ano; um den
tista custaria, em mensalidades escolares, 2,5 
milhões; já um professor ou psicólogo, aos 
preços da Universidade Santa Úrsula, sairia 
bem mais barato, cerca de um milhão. 

Na universidade, os preços variam de 
acordo com o prestígio do curso: enquanto 
medicina e engenharia são os mais caros, le
tras, pedagogia, educação e licenciatura em 
ciências são os mais baratos. As universidades 
públicas ainda cobram taxas simbólicas, mas 
é preciso lembrar que suas vagas já estão blo
queadas para os bons alunos das classes mé
dia e alta, restando, para os filhos da classe as
salariada, os cursos pagos. 

Desde sua criação, o vestibular tem pas
sado por algumas modificações, mas é evi
dente que nenhuma mudará a composição 
dÓs que entram ou não para a universidade, 
porque a seleção dos futuramente bem
sucedidos profissionais é feita, pelo sistema 
de ensino, nas duas primeiras séries da es
cola, segundo a situação sócio-econômica de 
cada família. 

O problema maior destas modificações é 
que elas são sempre impostas, decididas a ní
vel de gabinete, como no caso da obrigatorie
dade da redação, sem que a comunidade aca
dêmica seja sequer consultada. No caso do 
exame em duas etapas - como acontece no 
estado do Rio pela primeira vez este ano -
os votos restringiram-se aos representantes 
das administrações das faculdades que parti
cipam do Cesgranrio. 

Apresentam-se várias razões - a diminui
ção do clima de tensão para o aluno ou o 
atendimento às universidades, que reivindi
cam uma seleção mais voltada para a área de 
cada curso - mas a principal é omitida: o 
barateamento dos custos para o Cesgranrio. 
Senão vejamos: até 1982, ele teria que pre
parar quatro provas para um contingente de 
uns cem mil candidatos, o que compreendia 
fiscais, aluguei de salas e horas de computa
ção para a correção de 400.000 cartões
provas. Agora, pelo sistema de duas etapas, 
este número fica reduzido a no máximo 
200.000 provas, com uma outra vantagem 
para os organizadores: elas agora são feitas 
em três dias e não mais em quatro, como até 
o ano passado. 

O novo modelo do vestibular unificado, 
por áreas, pode trazer a médio prazo um pre
juízo que o sistema de ensino estava tentando 
evitar há alguns anos: a especialização pre
coce dos estudantes. Além de obrigar o estu
dante de segundo grau a fazer a sua opção de 
carreira um pouco antes, quando ainda está 
mais imaturo, traz o grande risco de formar 
engenheiros e médicos que não saibam es
crever ou não tenham nenhum conheci
mento de literatura. 

Preocupado apenas e somente com o vesti
bular, o aluno de segundo grau - e, geral
mente, muitas escolas, mais interessadas em 
estatísticas de aprovação nos exames do que 
na qualidade de seu curso - vai dedicar suas 
horas de estudo às cadeiras da área específica 
do curso escolhido o que, no mínimo, é 
triste. Pois destruirá, aos poucos, uma das 
poucas mudanças que vinha surtindo efeitos 
positivos para a educação: a revalorização da 
formação básica. 
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R ecentemente, um dos pesquisadores 
mais destacados em nosso país, cujos 

trabalhos são subvencionados por uma das 
principais agências financiadoras de pesqui
sa, recebeu dela uma carta contendo o pare
cer de especialistas consultados sobre seu 
desempenho na execução do projeto apoia
do pela agência. O parecer era dos mais elo
giosos, ressaltando a excelência dos resulta
dos obtidos e o alto nível das pesquisas reali
zadas. Depois de transmitir efusivas congra
tulações ao pesquisador pelo sucesso de seu 
trabalho, a carta terminava com uma 
solicitação: poderia ele esclarecer a agência 
sobre para que serviam suas pesquisas? 

Conta-se que um novo-rico, planejando 
adquirir um iate, consultou um milionário, 
dono de vários, sobre o custo mensal da ma
nutenção. "Meu filho" - teria sido a res
posta - "se você tem de perguntar isto, 
desista: você não tem condições de susten
tar um iate." Talvez tenha ocorrido ao pes
quisador transmitir à agência uma resposta 
análoga. Não creio que o tenha feito, mas 
acredito que deva ter ficado muito preocu
pado com a renovação do financiamento a 
seu projeto. 

Estamos atravessando mais um dos perío
dos, que tendem a recorrer ciclicamente, 
em que o governo, financiador exclusivo da 
pesquisa básica, coloca em questão a sua 
utilidade. Exercem-se pressões sobre os pes
quisadores para que obtenham resultados de 
aplicação imediata, concentrando seus es
forços nas áreas que o governo considera 
prioritárias. Isto ocorre especialmente em 
épocas de crise econômica - não só no Bra
sil como também em países mais desenvolvi
dos - e constitui uma ameaça muito séria à 
sobrevivência da pesquisa, tanto básica 
como aplicada. 

janeiro/ fevereiro 1983 

A incompreensão dos objetivos da pesqui
sa básica não se restringe a alguns tecnocra
tas governamentais. Entre os próprios pes
quisadores, há facções questionando a vali
dade da pesquisa de padrão internacional, 
cujo caráter "elitista" ou "cientificista" ou 
"alienado" constituiria um luxo injustificá
vel num país subdesenvolvido. Em comum 
com os tecnocratas, pleiteiam que só se faça 
pesquisa "relevante para os interesses 
nacionais", diferindo apenas na forma de de
finir esses interesses: em lugar do modelo 
econômico voltado para exportação, defen
dem a causa da "ciência para o povo". 

A cuado entre esses dois extremos, o cien
tista voltado para a pesquisa básica pre

cisa ser socorrido. Vale a pena examinar as 
razões que justificam apoiar vigorosamente 
a pesquisa básica em qualquer país, e em par
ticular no nosso, em qualquer época, inclu
sive - e até por mais forte razão - numa 
época de recessão econômica. 

Uma das anedotas do inesgotável filão que 
tem como personagem central o grande·ma
temático David Hilbert conta que, certa vez, 
ele foi chamado por seu colega Felix Klein, 

que havia adoecido, a fim de substituí-lo na 
tarefa de prof e rir o discurso de abertura de 
um congresso importante, realizado no prin
cípio do século. Klein estava preocupado 
com o estreitamento dos vínculos entre pes
quisa básica e aplicações, e instruiu Hilbert 
no sentido de ressaltá-los. Hilbert teria ini
ciado sua alocução dizendo: "Fala-se muito 
na hostilidade que existiria entre cientistas, 
preocupados com a pesquisa pura, e enge
nheiros, voltados para aplicações tecnológi
cas. Entretanto, nunca houve, não há e nem 
poderá haver uma tal hostilidade, porque 
cada um dos lados não tem absolutamente 
nada a ver com o outro!" 

Hoje em dia , é aceito como um lugar
comum que pesquisa básica e desenvolvi
mento tecnológico são profundamente in
terdependentes , mas a anedota é válida 
como ilustração de um dos pontos princi
pais onde faz sentido estabelecer uma distin
ção entre eles: a atitude do pesquisador. 

O utro grande matemático, Jacobi ( que 
viveu no século passado), fornece um 

exemplo extremo de apologia da pesquisa 
"pura". Quando admoestado por Fourier de 
que estaria perdendo tempo com problemas 
abstratos, sem aplicação prática, respondeu: 
"É certo que, na opinião do senhor Fourier, a 
principal razão de ser da matemática é a utili
dade pública e a explicação dos fenômenos 
naturais, mas um cientista como ele deveria 
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saber que a única finalidade da ciência é ser
vir para a honra do espírito humano, e que 
deste ponto de vista uma questão sobre nú
meros vale tanto quanto uma questão sobre 
o sistema do mundo." 

A relàção entre matemática e ciências na
turais se assemelha um pouco à relação en
tre estas e a tecnologia. Por mais "pura" que 
a matemática pretenda ser, ela acaba tendo 
importantes aplicações inesperadas, o que 
vale, em particular, para os "problemas 
abstratos" em que Jacobi estava empenhado. 
Reciprocamente, os métodos inventados 
por Fourier para resolver problemas físicos 
concretos acabaram tendo uma fertilidade 
extraordinária no desenvolvimento da mate
mática pura. 

A atitude típica do pesquisador engajado 
em pesquisa básica é exploratória, contras
tando com o desenvolvimento tecnológico, 
que corresponde à execução de uma tarefa 
encomendada, cujas etapas devem estar pre
vistas de antemão. 

O explorador, na expressão de Baudelai
re, mergulha "no fundo do Desconhecido 
para encontrar o novo.". Como Colombo, 
pode acabar descobrindo a América quando 
o objetivo inicial era atingir as Índias. A in
certeza e o elemento de surpresa são carac
terísticos. 

No desenvolvimento tecnológico, pelo 
contrário, procura-se minimizar a incerteza 
e eliminar surpresas. Podemos compará-lo a 
uma viagem através de um território já de
marcado e bem conhecido, em que se trata 
de chegar no horário previsto a um objetivo 
predeterminado. 

O que a pesquisa básica produz de mais 
valioso não costuma ser colocado entre 

as justificativas de projetos apresentados a 
agências financiadoras : contribuir para a 
compreensão do mundo. 

A motivação primordial da ciência é a 
curiosidade - querer saber como as coisas 
funcionam, entender a natureza, a "máquina 
do mundo" de Camões e de Drummond. De 
que são feitas as coisas? O que é a vida? Qual 
a origem do Universo? 

Em sua autobiografia científica, Einstein 
descreveu nestes termos o que o motivou: 
"Lá fora se encontrava este vasto mundo, 
que existe independentemente de nós, seres 
humanos, e que nos enfrenta como um 
grande e eterno enigma, acessível pelo me
nos parcialmente a nosso escrutínio e pensa
mento. A contemplação deste mundo convi
dava como uma liberação ... " 

Nossa imagem do mundo tem sido profun
damente marcada pela ciência: o modelo he
liocêntrico de Copérnico, a gravitação uni
versal de Newton, a teoria de Darwin da 
evolução, a relatividade de Einstein, a teoria 
atômica da matéria, a biologia molecular, al
teraram nossa concepção do Universo e do 
lugar que nele ocupamos. 

Estás conquistas da pesquisa básica incor
poraram-se ao patrimônio cultural da huma
nidade. Como colocar um preço, como esti
mar o valor de tais contribuições? 

A utilidade da ciência tem sido questio
nada desde os seus primórdios. Talvez o re
gistro mais antigo seja a história do estu
dante que teria perguntado a Platão para que 
serviam os teoremas abstratos que estava ex
pondo. Platão teria ordenado a um escravo 
que desse uma moeda ao estudante, como 
lucro material de sua aprendizagem, dispen
sando-o ao mesmo tempo de sua escola. 

Quando estava depondo perante o Con
gresso dos Estados Unidos sobre o orça
mento solicitado pelo Fermilab para a cons
trução de um dos maiores aceleradores de 
partículas do mundo, perguntaram ao físico 
Robert Wilson se o acelerador seria útil para 
a defesa do país. Ele respondeu: "Não se
nhor. Mas tornará o país mais digno de ser 
defendido." 

O valor cultural da ciência pode ser com
parado com o da pintura, da música, da li
teratura. As artes são mais diretamente aces
síveis à compreensão do público e encon
tram patronos individuais. Cabe aos cientis
tas a responsabilidade de divulgar suas des
cobertas, esclarecer o seu significado, o que 
é a principal finalidade desta revista. 

A pesquisa básica não pode ser planejada a 
partir de gabinetes governamentais. Ao es
colher os temas que vai investigar, o pesqui
sador é motivado pela lógica interna de sua 
disciplina, por um sentimento intuitivo em 
que aspectos estéticos desempenham mui
tas vezes um papel importante, como ocorre 
com o artista. 

É claro que os cientistas, como qualquer 
ser humano, são freqüentemente movidos 
por motivações menos nobres, como a vai
dade e o desejo de prestígio - a conquista 
do Prêmio Nobel a qualquer preço, como 

Marie Curie · 

confessa Watson em A dupla hélice. Entre
tanto, ainda na expressão de Einstein, se fos
sem expulsos todos os vendilhões do templo 
da ciência, ele ficaria bem mais vazio - mas 
nunca teria sido erguido sem os que lá per
maneceriam. 

A rgumentos sobre valor cultural não ten
dem a sensibilizar os responsáveis pela 

distribuição de verbas para pesquisa. Usual
mente eles prestam mais atenção quando se 
menciona a palavra "tecnologia". 

Os economistas reconhecem na inovação 
a mola propulsora do desenvolvimento. 
Quanto a inovação deve à pesquisa básica foi 
enfatizado pelo físico Hendrik Casimir, que 
dirigiu durante muitos anos os laboratórios 
de pesquisa da Phillips, na Holanda, tendo 
adquirido grande experiência na indústria 
eletrônica. 

"Tenho ouvido afirmar que o papel da pes
quisa acadêmica na inovação é pequeno. 
Este é o absurdo mais gritante com que já 
tive ocasião de me deparar. 

Certamente se poderia especular de 
forma ociosa sobre a possibilidade de que os 
transístores tivessem sido descobertos por 
pessoas sem qualquer formação em mecâ
nica quântica ou que não tivessem contri
buído à teoria dos elétrons nos sólidos. 
Aconcece que os inventores dos transístores 
tinham essa formação e haviam contribuído 
para essa teoria. 

Pode-se perguntar se os circuitos básicos 
dos computadores poderiam ter sido encon
trados por pessoas interessadas em construir 
computadores. Acontece que foram desco
bertos na década de 30, por físicos lidando 
com métodos de contagem de partículas nu
cleares, por estarem interessados em física 
nuclear. 

Pode-se perguntar se a energia nuclear 
teria resultado do interesse de pessoas em 
desenvolver novas formas de energia, ou se 
esta motivação teria levado à descoberta do 
núcleo. Talvez - só que não foi assim que 
aconteceu: houve os Curies e Rutherford e 
Fermi e mais alguns outros. 

Poder-se-ia perguntar até se as bobinas de 
indução dos automóveis não poderiam ter 
sido produzidas por empresas desejosas de 
fabricar transporte motorizado, o que as 
teria levado, talvez, a esbarrar com as leis da 
indução eletromagnética. Mas as leis da in
dução já haviam sido encontradas por Fara
day com muitas décadas de antecedência. 

Ou então se, motivado pelo desejo de me
lhorar as comunicações, alguém teria desco
berto as ondas eletromagnéticas. Elas não 
foram encontradas dessa forma, porém. 
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Foram produzidas por Hertz, que enfatizava 
a beleza da física e baseou seu trabalho nas 
considerações teóricas de Maxwell. Acre
dito que talvez não haja praticamente ne
nhum exemplo de inovação no século vinte 
que não esteja vinculado desta forma ao pen
samento científico básico." 

Faraday, um dos maiores físicos experi
mentais de todos os tempos, era também um 
grande divulgador, atraindo um público 
considerável para suas conferências na 
Royal Institution. Numa delas, fez uma de
monstração de sua grande descoberta, o fe
nômeno da indução eletromagnética. Mos
trou que, inserindo ou retirando um ímã de 
uma bobina ligada a um galvanômetro, pro
duzia-se uma corrente elétrica. Depois da 
conferência, foi procurado por um dos es
pectadores ( segundo uma versão, a própria 
rainha Vitória), que lhe afiançou ter achado a 
experiência muito interessante, mas .. . para 
que jamais serviria um efeito como esse? 
Faraday retrucou: "Para que serve um bebê? 

Em menos de meio século, o "bebê" cres
ceu e transformou o mundo, dando origem a 
toda a. indústria de energia elétrica, que não 
existiria sem ele. Itaipu é descendente direta 
do "bebê" de Faraday. 

Quando Rutherford estava desenvol
vendo as experiências que deram origem à 
física nuclear, em 1918, deixou de compare
cer a uma reunião convocada pelo governo 
inglês para contribuir ao esforço de guerra. 
Questionado sobre sua ausência, justificou-a 
nos seguintes termos: "Cavalheiros: o que 
estou fazendo será mais importante do que a 
sua guerra." 

P ara mostrar que o pesquisador nem sem
pre é um bom profeta, basta lembrar que 

o próprio Rutherford declarou em 1933: 
"Quem quer que espere obter uma fonte de 
energia a partir da transmutação destes áto
mos está sonhando." Nove anos mais tarde, o 
primeiro reator nuclear, construído por 
Fermi, estava operando. Rutherford já não 
era vivo, mas vale a pena lembrar suas pala
vras quando explicou que a motivação das 
pesquisas nucleares não era produzir uma 
nova fonte de energia: "A verdadeira motiva
ção é mais profunda: está ligada à compulsão 
e ao fascínio contidos na busca de um dos se
gredos mais recônditos da natureza." 

Num clássico da literatura americana do 
século XIX, Looking Backward, o romancista 
Edward Bellamy procurou formular uma 
Utopia para o ano 2000. Previu que, nessa so-

ciedade do futuro, todos poderiam desfrutar 
do privilégio de ouvir música em casa, de
vido ao desenvolvimento da indústria de pia
nolas mecânicas. Podemos imaginar planeja
dores governamentais daquela época deci
dindo financiar pesquisas de desenvolvi
mento tecnológico voltadas para esse obje
tivo. Certamente não iriam desperdiçar di
nheiro subvencionando as pesquisas básicas 
de Hertz sobre a produção de ondas de 
rádio! 

Poucas pessoas tiveram uma mentalidade 
mais prática do que Thomas Edison, que re
gistrou 1.300 patentes durante sua carreira. 
Após a invenção da lâmpada elétrica, ele pro
curou de todas as formas possíveis prorrogar 
a vida útil do filamento incandescente ( a 
propósito, o Brasil , grande produtor de 
tungstênio, continua importando todos os 
filamentos de tungstênio aqui emprega
dos!). Uma das tentativas que fez consistiu 
em colocar um fio metálico perto do fila
mento. A experiência fracassou, mas Edison 
observou a passagem de uma corrente elétri
ca através do vácuo entre o filamento e o fio. 
Ele não enten·deu o efeito e não vislumbrou 
qualquer aplicação prática para ele ( nem 
por isso deixou de patenteá-lo). 

Nas décadas seguintes, a pesquisa básica, 
através da descoberta do elétron, forneceu a 
explicação do "efeito Edison", hoje conhe
cido como efeito termoiônico. Foi ele que 
permitiu construir válvulas elctrônicas e de
senvolver toda a indústria eletrônica até a in
venção do transistor. A única descoberta 
fundamental de Edison, aquela que teve as 
aplicações práticas mais importantes, foi es
sa, para a qual ele não via aplicação possível. 

W alter Brattain, um dos inventores do 
transístor, escreveu: "O transístor sur

giu porque o conhecimento básico havia 
evoluído até o ponto em que se tornara pos
sível compreender fenômenos já observa
dos muito tempo antes. Tratando-se de um 
dispositivo com conseqüências tecnológi
cas tão importantes, é digno de nota que a 
descoberta crucial originou-se de trabalhos 
que objetivavam a compreensão de fenôme
nos físicos fundamentais, e não de tentativas 
de produzir um dispositivo útil." 

Mesmo em áreas onde a pesquisa tende a 
ser fortemente orientada para uma missão 
específica, como a área médica, alguns dos 
avanços mais importantes têm-se originado 
da pesquisa básica. 

E bem sabido que a penicilina foi desco
berta por acaso, quando Alexander Fleming 
observou, em 1929, que suas culturas de 
bactérias estavam sendo destruídas por al
guma substâneia produzida por uma varie-
dade de mofo. O progresso ulterior na utili-
zação de antibióticos, especialmente diante 

do aparecimento de germes resistentes, tor
nou-se possível graças à determinação da es
trutura da penicilina por Dorothy Crowfoot, 
em 1944. A técnica utilizada, a cristalografia 
de raios X, foi desenvolvida por um físico, La
wrence Bragg, motivado por seus interesses 
em pesquisa básica. 

Essa mesma técnica permitiu a Watson e 
Crick chegar à descoberta mais importante 
da biologia moderna, a estrutura de dupla 
hélice do ADN. Recentemente, Watson 
observou: 

"A elucidação da estrutura de dupla hélice 
do ADN em 1953 não provocou nenhuma 
comoção fora do pequeno círculo de espe
cialistas ativos nesse campo ( .. . ) podíamos 
agora abordar a genética a nível molecular 
( ... ) e adquirir informações básicas sobre a 
estrutura e função dos genes. Mas não previ
mos nenhuma aplicação prática para o 
mundo em nosso redor e muito menos qual
quer razão para que o homem da rua ( ... ) ti
vesse conhecimento de nossa existência 
( ... ). Hoje em dia a pesquisa em genética 
molecular tem o poder de alterar a vida em 
escala nunca antes concebível." 

E ntre as aplicações da engenharia gené
tica que estão sendo desenvolvidas atual

mente, encontram-se a produção de novas 
vacinas, de insulina e de outros medicamen
tos, a fixação direta do nitrogênio pelas plan
tas, que poderia revolucionar a agricultura, e 
o controle de vazamentos de óleo. 

Este último exemplo ilustra outra área de 
importância crescente: as aplicações da pes
quisa básica no controle de efeitos indesejá
veis da tecnologia, como a poluição ambien
tal. A título de ilustração, pode ser citada a 
descoberta dos efeitos nocivos que certos 
propelentes empregados em aerossóis têm 
sobre o ozônio da estratosfera, que fornece 
proteção contra a radiação ultravioleta. O 
grupo que descobriu esses efeitos estava es
tudando a química da atmosfera do planeta 
Vênus, um assunto aparentemente esotérico 
e sem perspectivas de aplicação prática. 

O intervalo entre um descobrimento na 
pesquisa básica e suas aplicações tecnológi
cas tende a reduzir-se cada vez mais; de in
tervalos típicos de algumas décadas no iní
cio do século, chegamos hoje em dia a inter
valos de poucos anos, como nos casos do 
transístor e do laser. 

As perspectivas econômicas dos países 
mais desenvolvidos estão estreitamente vin
culadas à posição conquistada nesta corrida, 
em que indústrias de alta tecnologia, como a 
de microprocessadores, tendem a adquirir 
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um papel dominante. O Japão, que ocupa 
uma posição de vanguarda neste campo, in
veste maciçamente em educação desde o 
início do século, e seus investimentos em 
pesquisa, tanto básica como de desenvolvi
mento, têm crescido continuamente. 

Além das repercussões tecnológicas dire
tas da pesquisa básica, é preciso considerar 
também seus efeitos indiretos ou "subpro
dutos", que são ainda mais numerosos e ime
diatos. A pesquisa de vanguarda requer em 
geral o desenvolvimento de uma tecnologia 
mais sofisticada do que a disponível no mo
mento, que acaba sendo incorporada a curto 
prazo pela indústria para utilização comer
cial. 'As técnicas modernas de computação, 
que se originaram, como vimos, da física nu
clear, beneficiam-se cada vez mais, hoje em 
dia, de avanços desenvolvidos em labora
tórios de física das altas energias. 

O grande laboratório europeu que com
pete com o Fermilab, o CERN (Centro 

Europeu de Pesquisas Nucleares), promo
veu em 1977 um estudo sobre os benefícios 
que os primeiros vinte anos de seu funciona
mento trouxeram para a indústria dos países 
europeus que o sustentam. Os resultados de
monstraram que os lucros já eram superio
res ao investimento feito nesse período. Por 
conseguinte, mesmo num domínio aparen
temente remoto de aplicações imediatas, 
como a física de alta energia, o investimento 
foi recuperado em pouco tempo, levando 
em conta apenas os "subprodutos" da pes
quisa básica. 

Reciprocamente, o desenvolvimento tec
nológico também exerce uma influência im
portante sobre a pesquisa básica. Além de su
prir grande parte dos instrumentos de traba
lho, pode inclusive levar a descobertas fun
damentais, como a da radiação térmica de 
fundo de 3.ºK, encontrada por acaso numa 
pesquisa tecnológica nos laboratórios da 
Bell, e que constitui uma das principais veri
ficações do modelo padrão da origem do 
Universo. A simbiose entre ciência e tec
nologia é hoje tão estreita que qualquer ten
tativa de demarcação de fronteiras nítidas 
entre elas está fadada ao insucesso. 

e onsiderações como as que foram expos
tas acima não abalam a firme convicção 

de determinadas pessoas de que é inútil fo
mentar a pesquisa básica em nosso país. Ad
mitir a validade das teses para países desen
volvidos, argumentam, não equivale a reco
nhecer· sua aplicabilidade ao nosso caso. 

Já em 1923, Amoroso Costa observava: 
"Daí a opinião quase unanimemente admi
tida entre nós: a ciência é útil porque dela 
precisam os engenheiros, os médicos, os in
dustriais, os militares; mas não vale a pena fa
zê-la no Brasil porque é mais cômodo e mais 
barato importá-la da Europa, na quantidade 
que for estritamente suficiente para o nosso 
consumo. Tal a mentalidade dominante en
tre aqueles que nos educam e, por mais 
Forte razão , entre aqueles que nos 
governam. " O "modelo econômico 
brasileiro" não mudou muito de lá pc\,fa cá! 

Nada caracteriza melhor o subdesenvolvi
mento e a mentalidade de colônia do que es
sa atitude, desgraçadamente preponderante 
"entre aqueles que nos governam". Afirma
se que "não vamos reinvent.ar a roda", que 
nunca conseguiremos recuperar o nosso 
atraso, que é melhor comprar pacotes tec
nológicos prontos, deixando aos países mais 
desenvolvidos a iniciativa do investimento 
em pesquisa básica. As subvenções à pesqui
sa básica no Brasil são vistas como um des
perdício de recursos, como investimentos li
teralmente "a fundo perdido", na expressão 
empregada por economistas para designar 
aplicações sem retorno. 

Essa atitude reflete um profundo desco
nhecimento da comunidade científica na
cional, desprezo por suas realizações e des
crença em suas potencialidades. Nossos 
cientistas são encarados como eternos so
nhadores, um grupo de desocupados preen
chendo seu tempo com especulações abstra
tas, sem noção das realidades práticas ime
diatas ou preocupação com problemas ver
dadeiramente relevantes, como o balanço 
de pagamentos. 

E ~bora n?ssa tradição cientí~ica sej_a 
amda mmto recente e a comumdade di

minuta, já podem ser citados inúmeros 
exemplos mostrando que o retorno da pes
quisa básica para o Brasil é muitas vezes su
perior ao investimento nela feito até agora. 

Historicamente, as repercussões práticas 
mais importantes ocorreram nas áreas de 
agricultura e saúde pública. Não obstante o 
caráter eminentemente aplicado dessas 
áreas, as contribuições mais destacadas 
foram dadas por equipes de pesquisadores 
com formação e interesses dominados pela 
pesquisa básica. 

É o que se observa, por exemplo, na época 
áurea de Manguinhos, resultante do sucesso 
das campanhas de saneamento básico em
preendidas por Oswaldo Cruz ( ver "Funda
ção Oswaldo Cruz", neste número de Ciên
cia Hoje). Na abertura dos cursos da Facul
dade de Medicina do Rio de Janeiro, em 
1928, Carlos Chagas dizia: "Nunca se alegue, 
para excluir a pesquisa do ensino médico, 
que não raro o pesquisador se desvia para os 
domínios da ciência pura, e pouco aprovei
tará, daí por diante, à evolução da medicina. 
Eu não sei, em verdade, onde (estão) os limi
tes entre as ciências puras e as de aplicação. 
A ciência é uma única, e o que hoje repre
senta uma conquista científica abstrata, sem 
qualquer fundo utilitário, será amanhã uma 
noção aplicada, às vezes do mais alto alcance 
prático." E prossegue analisando como 
exemplo sua própria grande descoberta, a da 
doença de Chagas, que só pôde ser realizada, 
na opinião do descobridor, graças à rigorosa 
formação que teve em pesquisa básica. 

O Instituto Agronômico de Campinas, na 
primeira fase de suas atividades, tinha uma 
orientação inteiramente pragmática, voltada 
apenas para a resolução dos problemas ime
diatos da agricultura brasileira. Foi uma 
época bastante infrutífera. Na década de 20, 
o instituto foi reorganizado, dando-se muito 
maior ênfase à pesquisa básica. O programa 
de melhoramento genético de diversas cul
turas daí resultante permitiu, na década se
guinte, o fortàlecimento da lavoura algo
doeira no estado de São Paulo, sustentando a 
economia durante a crise do café. Na mesma 
época, a equipe fundadora do Instituto Bio
lógico conseguia debelar a broca do café e a 
Escola Superior de Agricultura Luiz de Quei
roz salvava a indústria canavieira. 

Este efeito aparentemente perverso, de 
que a obtenção dos resultados práticos dese
jados não é alcançada sem o fomento à pes
quisa básica, tem uma explicação bastante 
simples. É a pesquisa básica que tende a 
atrair os melhores talentos, estimulados pelo 
desafio de lidar com problemas de fronteira. 
Trabalhos de rotina, sem apelo à criativi
dade, não motivarão essas pessoas, por mais 
relevantes que pareçam ser para os interes-

James D. Watson 



A criação do Instituto Tecnológico de Ae
ronáutica, com forte ênfase em pesquisa 

básica em sua fase inicial, teve um papel cen
tral no desenvolvimento da indústria aero
náutica brasileira. 

Diversos exemplos recentes da relevância 
tecnológica de pesquisas realizadas no Brasil 
podem ser encontrados nos números anteri
ores de Ciência Hoje. Basta citar o sistema 
de fibras ópticas, a forma mais moderna e efi
ciente de transmissão de comunicações tele
fônicas, desenvolvida há pouco mais de uma 
década. A rede telefônica de Buenos Aires foi 
recentemente substituída por um sistema 
deste tipo, adquirido do Japão. Pesquisas bá
sicas executadas na Unicamp em colabora
ção com a Telebrás permitiram projetar e 
construir inteiramente no Brasil sistemas de 
fibras ópticas. Um protótipo já está funcio
nando no Rio de Janeiro, e dentro do pró
ximo biênio o sistema poderá ser produzido 
em escala industrial - se resistir às pressões 
das multinacionais. 

Neste exemplo, o Brasil ganha em econo
mia de 'divisas e em autonomia tecnológica. 
Mas há outros argumentos talvez até mais 
poderosos em prol do incentivo à pesquisa 
básica em nosso país. Há muitos problemas 
especificamente nossos para a solução dos 
quais não podemos contar com ajuda ex
terna. É o caso das doenças parasitárias que 
assolam a nossa população. Não interessa às 
multinacionais da indústria farmacêutica fi
nanciar pesquisas sobre essas doenças carac
terísticas da pobreza, que lhes oferecem 
poucas perspectivas de lucro. 

No caso da malária, as pesquisas mais 
avançadas, que poderão conduzir à produ
ção de uma vacina, estão sendo realizadas 
por uma equipe dirigida por brasileiros na 
Universidade de Nova York (não encontra
ram condições de trabalho em nosso país). 
Os trabalhos em andamento utilizam os mé
todos mais modernos da imunologia, da bio
química e da biologia molecular, movendo
se nas fronteiras da pesquisa básica para 
combater uma doença do subdesenvolvi
mento. 

O treinamento em pesquisa básica valori
za o espírito inventivo, a originalidade e in
dependência de pensamento, uma atitude ri
gorosa e crítica. É preciso saber desenvolver 
métodos novos para resolver problemas 
inesperados. O teste crucial do acordo entre 
o modelo e a realidade, em condições cuida
dosamente controladas, prevalece sobre 
qualquer argumento de autoridade. O con
tato direto e indireto com a comunidade in
ternacional dos pares tem uma função im
portante. 

Heinrich Hertz 

U m dos papéis mais relevantes da pesqui
sa básica num país em desenvolvimento 

é treinar pessoas com este tipo de formação. 
Além de sua atividade de pesquisa, elas po
dem desempenhar um papel catalisador de 
grande transcendência. Atuando no ensino 
universitário; modernizam a formação em 
áreas profissionais como engenharia, medi
cina e agricultura. Podem contribuir tam
bém para o esclarecimento da opinião públi
ca através da discussão crítica de grandes 
projetos nacionais. Basta mencionar, no Bra
sil, o programa nuclear, a questão das fontes 
alternativas de energia e o Programa Grande 
Carajás. 

Estamos enfrentando uma crise econô
mica de grandes proporções. Alega-se que o 
financiamento da pesquisa básica terá de so
frer os efeitos da crise, sendo tão duramente 
afetado quanto muitos outros programas go
vernamentais. 

Atitudes deste gênero foram muito bem 
caracterizadas por Carl Sagan: equivalem a 
devorar o estoque de sementes numa época 
de escassez de alimentos. A pesquisa é a se
mente do desenvolvimento futuro do país, 
um dos instrumentos mais poderosos para a 
criação de condições que permitam sobre
pujar a crise. A China reconheceu recente
mente este fato, ao colocar entre as princi
pais prioridades nacionais a construção de 
um grande acelerador de partículas nuclea
res, pelo"incentivo que trará à tecnologia de 
vanguarda. 

O fomento à pesquisa básica é um dos in
vestimentos mais lucrativos que um país 
pode fazer. Como foi expresso por Theo
dore Schultz, prêmio Nobel de Economia de 
1979, "O que constitui a riqueza nos países 
de alta renda é, primeiramente, a habilidade 
humana ( ... ) não é possível utilizar com efi
ciência as muitas e complexas formas do mo
derno capital físico sem um nível relativa
mente alto de pessoas habilitadas ( ... ). Para 
usufruir a totalidade dos avanços da ciência 
e as novas e produtivas tecnologias que sur
gem destes avanços, não importa de que país 
surjam, qualquer nação é obrigada a ter um 
competente corpo de cientistas e técnicos." 
Como ainda estamos longe de atingir uma 
massa crítica na maioria das áreas do conhe
cimento, a formação de recursos humanos 
continua sendo tarefa primordial. 

compatível com o bom aproveitamento dos 
recursos. No Brasil, este nível, embora bas
tante superior ao atual, é ainda insignificante 
em confronto com outros gastos muito me
nos produtivos que estão sendo efetuados. 

Verbas consideráveis têm sido desperdi
çadas na compra de pacotes inutilizáveis, ou 
em programas mirabolantes, rotulados de 
desenvolvimento tecnológico, que prome
tem resultados práticos imediatos sem que 
haja condições de executá-los, ou sem que 
tenham a relevância que lhes é atribuída. 

A defesa da pesquisa básica não implica di
minuir a importância do desenvolvimento 
tecnológico; pelo contrário, é a melhor 
forma de incentivá-lo, dando-lhe uma sólida 
base de sustentação. Muitos de nossos cien
tistas têm-se esforçado para contribuir neste 
sentido. Entretanto, o caráter dependente 
de nossa economia, a preferência pela im
portação de pacotes tecnológicos - inclu
sive por empresas estatais - são um reflexo 
do modelo econômico vigente. A concreti
zação dos esforços pela criação de uma tec
nologia autonôma acaba esbarrando em difi
culdades decorrentes deste modelo. 

Assim, a capacitação tecnológica nacional 
depende, acima de tudo, de decisões políti
cas e conômicas governamentais, para cuja 
formulação os pesquisadores brasileiros, 
juntamente com a imensa maioria da popula
ção, não têm sido chamados a opinar. Es
peramos que a participação efetiva de todos 
nas decisões sobre as grandes prioridades 
nacionais venha permitir o desenvolvi
mento harmonioso da ciência e da tecnolo
gia em nosso país. 
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Os seres vivos, mesmo os mais pri
mitivos do ponto de vista evolu

tivo, têm a capacidade de armazenar e 
processar informações originárias tanto 
do meio ambiente quanto do meio in
terno, informações que se apresentam 
como variações de temperatura, pres
são, luminosidade, concentração de 
substâncias químicas etc. Desse modo, 
procuram fontes luminosas, afastam-se 
de substâncias tóxicas e, de outros mo
dos, desempenham a função de proces
sar informações. 

Nos organismos mais evoluídos, essa 
função, que está na base do que se cha
ma de inteligência, é desempenhada 
principalmente pelo sistema nervoso 
central e suas "antenas", os órgãos dos 
sentidos. No entanto, é preciso não es
quecer que, ao longo do processo evolu
tivo, os seres mais desenvolvidos conser
vam algumas das características dos que 
os precederam. Assim, se tivesse de de
sempenhar todas as funções que reque
rem "inteligência", o sistema nervoso 
central necessitaria de muito mais do 
que as dezenas de bilhões de células es
pecializadas, os neurônios, que o consti
tuem (ver "Cem bilhões de neurônios", 
em Ciência Hoje n." 1). 

Indo ainda mais longe, sabe-se hoje 
que muitas das atividades "inteligentes" 
dos seres vivos são desempenhadas ao 
nível das moléculas que compõem suas 

céluÍas. A descoberta de que isso ocorre 
representa uma importante contribui
ção para a compreensão da atividade de 
proce~samento de dados intrínseca às 
manifestações de inteligência. 

As moléculas são entidades de dimen
sões muito pequenas. Os neurônios, por 
exemplo, células que têm cerca de 

20µm de diâmetro ( um micrômetro -
1 µm - equivale a um milésimo de milí
metro) e um bilionésimo de grama de 
massa, contêm em geral cerca de dez tri
lhões de moléculas, sendo que três quar
tos delas são moléculas de água. Cerca 
de um bilhão das moléculas de cada neu
rônio são macromoléculas, ou seja, são 
muito grandes na escala molecular. En
tre as macromoléculas estão as proteí
nas, os ácidos nucleicos, os polissacarí
deos etc. Uma macromolécula típica, a 
hemoglobina, é formada por aproxima
damente 12.000 átomos e tem uma 
forma geométrica parecida com um pe
queno globo de 400nm de diâmetro ( um 
nanômetro - 1 nm - equivale a um 
m.ilionésimo de milímetro). 

Entre as moléculas "inteligentes" es
tão os ácidos nucleicos (ADN e ARN), 

que contêm a memória genética, e, em 
particular, algumas proteínas. As proteí-' 
nas são polímeros, isto é, moléculas for
madas por uma seqüência de unidades 
estruturais, os aminoácidos. Há, na na
tureza, 20 aminoácidos que,· combina
dos de diferentes maneiras, constituem 
os milhares de diferentes proteínas pre
sentes em cada ser vivo. 

Os aminoácidos que constituem uma 
proteína são unidos por ligações quími
cas fortes, chamadas ligações peptídicas, 
formando o que se denomina uma ca-

deia polipeptídica ( contendo, em geral, 
centenas de aminoácidos). A seqüência 
dos aminoácidos das cadeias polipeptí
dicas de uma proteína é conhecida como 
estrutura primária da proteína ( ver fi
gura 1). 

No entanto, não é apenas a estrutura 
primária que confere à proteína suas 
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Fig. 1. Estrutura primária da molécula de lisoziIT,}a, enzima que di
gere certos componentes das membranas de àlgumas células, 
como as bactérias. Cada disco de cor representa um dos vinte ami
noácidos que constituem as proteínas. Alguns deles se apresentam 
ligados por pontes de dissulfeto (em ocre). 
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propriedades bioquímicas; as cadeias 
polipeptídicas são estruturas tridimen
sionais cuja conformação espacial é mui
to importante para o papel biológico 
que a proteína irá desempenhar. O ar
ranjo espacial das cadeias polipeptídicas 
constitui a estrutura secundária da pro
teína. Um exemplo de estrutura secun
dária é uma estrutura helicoidal cha
mada hélice alfa ( ver figura 2). 

A estrutura secundária, porém, não é 
completamente rígida; a hélice alfa, por 
exemplo, pode enovelar-se sobre si 
mesma de diferentes maneiras, carac
terizando o que se chama de estrutura 
terciária da proteína ( ver figura 3). Além 
disso, uma proteína pode ser formada 
por mais de uma cadeia polipeptídica, 
como é o caso da hemoglobina, formada 
por quatro cadeias polipeptídicas ( ver fi
gura 4); a disposição espacial que essas 
diversas cadeias assumem umas em rela
ção às outras é a estrutura quaternária 
da proteína. 

Como as ligações peptídicas são liga
ções químicas fortes, e portanto mais es
táveis, a estrutura primária de uma pro
teína é pouco sensível a mudanças que 
venham a ocorrer no meio ambiente. Já 
as estruturas secundária, terciária e qua
ternária, estabilizadas por ligações quí
micas fracas, como as pontes de hidrogê
nio, são sensíveis à elevação da tempera
tura e à presença de certas substâncias 
químicas no meio. Quando uma mu
dança no meio ambiente destrói gradati
vamente as estruturas quaternária, ter
ciária e secundária, diz-se que a proteína 
se desnaturou. Entretanto, se essa mu
dança não for muito brusca e as condi
ções iniciais forem restabelecidas, a pro
teína pode recuperar suas propriedades 
originais, porque todas as informações 
que a cadeia polipeptídica requer para 
se orientar espacialmente em determi
nadas condições do meio estão contidas 
em sua estrutura primária. O ordena
mento espontâneo das cadeias polipep
tídicas de uma proteína pode ser encara
do como uma manifestação primitiva de 
memória e, portanto, de "inteligência". 

Esta não é, porém, a única demonstra
ção de inteligência que as proteínas 

apresentam. A hemoglobina e a mioglo
bina são exemplos de duas proteínas 
que, apesar de terem funções fisiológi
cas semelhantes, desempenham-nas 
com diferentes graus de inteligência 
molecular. 

Em todos os vertebrados, a hemoglo
bina (proteína que dá cor vermelha ao 
sangue) é responsável pelo transporte 
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de oxigênio através da corrente sangüí
nea, levando-o dos pulmões ou das guel
ras aos diversos tecidos do organismo. A 
mioglobina, molécula que dá cor verme
lhà aos músculos, armazena parte do 
oxigênio transportado pela hemoglo
bina. 

Tanto a hemoglobina quanto a mio
globina apresentam, além das cadeias 
polipeptídicas, outras estruturas que 
lhes conferem suas propriedades quími
cas especiais. Muitas proteínas contêm 
estruturas como essas, chamadas grupos 
prostéticos. Nas duas moléculas em ques-

Figs. 3 e 4. À esquerda, es
trutura terciária de molé
cula de mioglobina. Ases
feras pretas representam 
os átomos de carbono alfa, 
e pode-se ver que em al
guns trechos formam-se 
estruturas helicoidais 
(hélice alfa). A estrutura em 
forma de colmeia é o grupo 
heme. Abaixo, a estrutura 
quaternária da molécula de 
hemoglobina. Gomo se 
pode ver, cada uma de suas 
quatro subunidades tem 
estrutura terciária seme
lhante à da molécula de 
mioglobina. Estão visíveis 
os quatro sítios ativos 
(hemes). 

tão, encontra-se um desses grupos pros
téticos, o heme, formado por um anel de 
átomos de carbono, nitrogênio, hidrogê
nio e oxigênio, com um átomo de ferro 
no centro, chamado anel porfirínico 
( ver figura 5 ). 

Deve-se ao heme a propriedade que a 
hemoglobina e a mioglobina têm de 
combinar-se com moléculas de oxigênio 
( 0 2), possibilitando-lhes transportá-lo 
ou armazená-lo. Cada molécula de mio
globina tem uma única cadeia polipeptí
dica, à qual está ligado um heme; a molé
cula de hemoglobina tem quatro cadeias 
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Fig. 2. Trecho de hélice alfa, estrutura secundária tí
pica de proteínas. As esferas vermelhas, azuis, cin
za-escuro, pretas e brancas representam átomos (N 
- nitrogênio; O - oxigênio; C - carbono; Ca - car
bono alfa; H - hidrogênio). As esferas cinza-claro re
presentam radicais (R). As linhas pontilhadas indi
cam pontes de hidrogênio. 

semelhantes à molécula de mioglobina, 
e cada uma delas se encontra ligada a um 
heme, como se pode ver na figura 4. 

A cada heme liga-se uma molécula de 
oxigênio. No heme isolado, a ligação 
com o oxigênio é forte, irreversível. Já 
com os hemes da mioglobina e da hemo
globina a ligação química é fraca, rever
sível, o que permite a essas duas molé
culas "captar" oxigênio e depois "livrar
se" dele desempenhando assim suas 
funções. Nas duas moléculas, os hemes 
estão envolvidos pelas cadeias polipeptí
dicas, e as interações químicas que man
têm com esse meio permitem a reversi
bilidade de sua combinação com as 
moléculas de oxigênio, que de outra ma
neira seriam permanentes. 

A molécula de hemoglobina pode ser 
r\.considerada "inteligente" devido a 
uma interação especial existente entre 
seus hemes, denominada alosteria. 
Como veremos adiante, graças à aios
teria um heme é capaz de "saber" se a al
gum dos outros hemes está ligada ou 
não uma molécula de oxigênio (ver fi 
gura 6). 

As moléculas de hemoglobina e mio
globina soltam ou ligam-se a moléculas 
de oxigênio dependendo da pressão 
parcial deste gás no meio. Quando a 
pressão parcial de oxigênio é grande, es
sas moléculas ligam-se ao 0 2 ; quando di
minui, tendem a soltá-lo. Assim ocorre 
com o transporte e o armazenamento de 
oxigênio no organismo dos vertebrados. 
À pressão parcial de oxigênio geral
mente registrada nos alvéolos pulmo
nares ( 100 milímetros de mercúrio), 
tanto a mioglobina quanto a hemoglo
bina apresentam-se quase completa
mente saturadas, isto é, quase todos os 
seus hemes estão ligados a moléculas de 
oxigênio. Quando a pressão parcial 
desce para 20 milímetros de mercúrio 
(pressão típica dos demais tecidos do 
corpo), porém, a saturação da hemoglo
bina cai para menos de 40%, ao passo 
que a da mioglobina mantém-se su
perior a 80%, ou seja: quando a pressão 
parcial diminui, a hemoglobina libera 
bem mais oxigênio que a mioglobina, a 
qual pode assim armazená-lo nos te
cidos. 

A alosteria desempenha importante 
papel nesse mecanismo. Quando uma 
molécula de oxigênio se dissocia de um 
heme, a afinidade por oxigênio dos de
mais hemes diminui, de modo que a 
molécula de hemoglobina "solta" as 
moléculas de oxigênio a que se combi- , 
nou com uma facilidade cada vez maior. 
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Figs. 5 e 6. Representação esquemá
tica da propagação alostérica de um 
sítio ativo (heme) para os outros 
através das interfaces das subunida
des da molécula de hemoglobina. 
Ao associar-se a uma molécula de 
oxigênio (oo), um dos hemes 
"informa" os demais, que passam a 
ter maior afinidade por oxigênio. No 
detalhe, a fórmula estrutural do gru
po heme: a molécula de oxigênio li
ga-se ao centro do anel (átomo de 
ferro), ligação irreversível no caso 
do heme isolado, mas reversível 
quando está implantado em uma 
molécula de hemoglobina ou mio
globina. 

Embora o mecanismo da alosteria 
ainda não tenha sido completamente en
tendido, sabe-se que a transmissão de in
formação de um heme para outro ocorre 
por meio de mudanças no arranjo espa
cial das subunidades da molécula de 
proteína ( estrutura quaternária). A alos
teria, que permite à hemoglobina de
sempenhar com sucesso seu papel de 
transportadora de oxigênio, também 
está presente em outras proteínas que, 
embora desempenhem outras funções, 
têm em comum com a molécula da he
moglobina o fato de serem formadas por 
várias subunidades. 

Uma característica intrigante da 
molécula de hemoglobina é que as 

quatro subunidades que a constituem 
não são idênticas, embora semelhantes. 
Diferenças nas estruturas primária, se
cundária e terciária das subunidades fa
zem com que possamos distinguir dois 
tipos, denominados a e J3, sendo que em 
uma molécula de hemoglobina há duas 
subunidades a e duas subunidades J3. 

A história dessa diferença entre as su
bunidades remonta possivelmente a 
cerca de 500 milhões de anos, quando 
apareceram os primeiros vertebrados. 
Presume-se que nessa época o ancestral 
da molécula de hemoglobina atual era 
formado por quatro subunidades idênti-
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cas que, por sua vez, evoluíram a partir 
da molécula de mioglobina. Posterior
mente, há cerca de 450 milhões de anos, 
o gene que codificava as subunidades da 
hemoglobina ancestral duplicou e diver
giu, transformando-se nos genes que co
dificam as subunidades a e J3 da hemo
globina atual. 

A partir desta constatação, levanta-se a 
seguinte questão: sabemos que a origem 
da hemoglobina com quatro subunida
des idênticas foi vantajosa do ponto de 
vista da evolução, pois, como já vimos, o 
fato de uma molécula de hemoglobina 
ser constituída por mais de uma subuni
dade possibilita o aparecimento de uma 
propriedade nova, a alosteria, a qual leva 
à maior eficiência no desempenho de 
sua função. Da mesma forma, será que 
houve alguma vantagem na mutação que 
resultou na diferenciação das subunida
des da hemoglobina atual? E, se houve, 
qual foi? 

A primeira pergunta tem certamente 
uma resposta afirmativa, pois em um 
período relativamente curto esta mul4: 
ção estendeu-se a todos os vertebrados, 
o que indica que há alguma vantagem 
em serem diferentes as subunidades da 
molécula de hemoglobina. 

Resta saber apenas qual é esta vanta
gem. No Centro Brasileiro de Pesquisas 
Físicas, estamos contribuindo para a pro
cura de uma resposta através de um es-

tudo teórico sobre as conseqüências que 
a diferenciação entre as subunidades a e 
J3 tem sobre a sensibilidade do equilí
brio entre hemoglobina e oxigênio em 
função da temperatura. As proteínas pos
suem uma certa estabilidade térmica, 
que as protege contra o perigo de se des
naturarem com a variação de tempera
tura. Já verificamos que a diferenciação 
entre as subunidades confere à hemo
globina uma proteção adicional, que 
chamamos de fidelidade térmica. A esta
bilidade térmica permite que as molé
culas de hemoglobina não sejam destruí
das quando a temperatura varia; a fideli
dade térmica lhes assegura que, além de 
não serem destruídas, conservarão a 
propriedade de interação alostérica en
tre as subunidades. 

__ [O_ 
SUGESTÕES PARA LEITURA 

CANTOR, C. R., e SCHIMMEL, P. R. Bio
physical Chemistry. Part 1. San Fran
cisco, W. H. Freeman & Co., 2.3 ed., 
1981. 

PERUTZ, M. F. "A molécula de hemoglo
bina", em A base molecular da vida. 
São Paulo, Ed. USP e Ed. Polígono, 
1971. 

STRYER, L. Biochemistry. San Francisco, 
W. H. Freeman & Co., 1980. 

ano 1 / n. º 4 CIÊNCIAHOJE 



Atendendo a exposição de motivos firmada por três ministros de Estado, o governo federal 
decidiu recentemente autorizar a construção de uma estrada atravessando o Parque Nacional do 
Araguaia. Em conseqüência, no dia 10 de dezembro último, Maria TerezaJorge Pádua- dire
tora do Departamento de Parques Nacionais e Reservas Equivalentes do Instituto Brasileiro de 
Desenvolvimento Florestal (IBDF)- Pediu sua demissão do cargo em caráter irrevogável. 

Em relação ao episódio, pronunciam-se em Ciência Hoje os presidentes da Fundação Bra
sileira para a Conservação da Natureza e do Centro para a Conservação da Natureza em Minas 

foto FCBN 

uma estrada contra o parque 

A estrada, 
o parque 
e a lei 

lbsen de Gusmão uimara 
Presidente da Fundação Brasileira para a Conser

vação da Natureza 

Segundo o Regulamento dos Parques 
Nacionais Brasileiros, aprovado pelo 

Decreto n." 84.017, de 21/9/1979, consi
deram-se como tal "áreas geográficas ex
tensas e delimitadas, dotadas de atribu
tos naturais excepcionais, objeto de pre
servação permanente, submetidas à con
dição de inalienabilidade e indisponi
bilidade no seu todo" (art. 1.", § 1."), que 
se destinam a "fins científicos, culturais, 
educacionais e recreativos", cabendo às 
autoridades "preservá-los e mantê-los 
intocáveis" (art. 1.", § 2."). O documento 
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enuncia ainda que o "objetivo principal 
dos parques nacionais reside na preser
vação dos ecossistemas naturais englo
bados contra quaisquer alterações que o 
desvirtuem" (art. 1.", § 3."), e que o "uso 
e a destinação das áreas que constituem 
os parques nacionais devem respeitar a 
integridade dos ecossistemas naturais 
abrangidos" (art. 3."). 

Como se não bastàssem as restrições 
gerais citadas acima, o mesmo regula
mento declara explicitamente que não 
são permitidas obras de "barragens, hi
drelétricas, de controle de enchentes, 
retificação de leitos, de alteração de mar
gens e outras atividades que possam al
terar suas condições hídricas naturais" 
(art. 9.") ou as que "visem a construção 
de teleféricos, ferrovias, rodovias, barra
gens , aquedutos , oleodutos, linhas de 
transmissão e outras, que não sejam de 
interesse do parque nacional" (art. 24). 
O texto legal não poderia ser mais claro 

quanto à proibição de quaisquer ativida
des lesivas à preservação integral dos 
ecossistemas das áreas protegidas sob a 
forma de parques nacionais. Sua integri
dade é ainda reforçada pelo Código Flo
restal (Lei n." 4.771, de 15/9/1965), o qual 
determina que o poder público criará 
parques nacionais "com í finalidade de 
resguardar atributos excepcionais da na
tureza, conciliando a proteção integral 
da flora, da fauna e das belezas naturais 
com a utilização para objetivos educacio
nais, recreativos e científicos" , e que 
"fica proibida qualquer forma de explo
ração dos recursos naturais" naquelas 
áreas (art. 59). A mesma lei prevê que 
constitui contravenção penal "causar da
nos aos parques nacionais" (art. 26). 

A5 restrições de uso são citadas tam
bém na Convenção para a proteção da 
flora, da fauna e das belezas cénicas na
turais dos países da América, aprovada 
pelo Decreto Legislativo n." 3, de 13/2/ 
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1948, na qual se lê: "os governos contra
tantes acordam que os limites dos par
ques naci.onais não serão alterados nem 
alienada parte alguma deles, a não. ser 
pela ação de autoridade legislafiva com
petente, e que as riquezas neles existen
tes não serão exploradas para fins co-

. merciais" (art. III). Constata-se, portanto, 
no espírito e na letra da legislação vi
gente, que o caráter de inalienabilidade 
e indisponibilidade dos parques nacio
nais é firmemente estabelecida, como 
aliás é fundamental para o atendimento 
pleno de seus propósitos. 

O Parque Nacional do Araguaia, em 
cuja área foi autorizada a construção de 
uma estrada destinada a escoar a produ
ção agropecuária de região contígua, 
fora sugerido por Rebouças há mais de 
um século, tendo em vista a riqueza de 
sua flora e de sua fauna. Em 1959, um de
creto o criou, sendo então previsto que 
abrangeria toda a ilha do Bananal. Pro
blemas com terras indígenas e a existên
cia de fazendas já estabelecidas na região 
fizeram com que fosse sucessivamente 
redelimitado em 1971, 1973 e 1980, 
quando finalmente acordaram o Insti
tuto Brasileiro de Desenvolvimento Flo
restal (IBDF) e a Fundação Nacional do 
Índio (Funai) sobre seus limites defini
tivos. 

A reserva, em sua configuração final, 
ocupa toda a parte norte e nordeste da 
ilha, entre os rios Araguaia e Javaés. É 
constituída por uma planície de inunda
ção, com vegetação variada, em grande 
parte alagada na época das cheias. Do 
ponto de vista de sua biota, isto é, do 
conjunto dos animais e vegetais que lá vi
vem, a reserva é particularmente impor
tante, por situar-se na faixa de transição 
entre a floresta tropical amazónica e o 
cerrado. As formações vegetais mais co
muns são o cerrado, o cerradão, a mata 
seca, a mata inundada, o campo inun
dado, a mata ciliar, a vegetação de en
costa e a vegetação de bancos de areia. 
Cerca de 3/5 da reserva são constituídos 
de área consideravelmente já alteradas 
pelo homem, mas em processo de rege
neração natural. Assim, é indispensável 
que se evitem outras perturbações fu
turas de origem humana. 

A fauna é rica e, como a vegetação, 
também denota transição. Pelo menos 
14 espécies ou subespécies existentes na 
área estão incluídas na lista oficial das 
que se encontram ameaçadas de extin
ção (Portaria n ." 3 ·_ DN/IBDF, de 31/5/ 
1973), entre elas o lobo-guará (Chryso
cyon brachyurus), o tamanduá-bandeira 
(Myrmecophaga tridactyla), o tatu-
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canastra (Priodontes giganteus), o cervo
do-pantanal (Blastocerus dichotomus), a 
ariranha (Pteronura brasiliensis) e o ga
vião-real (Harpia harpyja); outras, como 
o jacaré-açu (Melanosuchus niger ), em
bora não constantes da lista, estão sabi
damente em situação crítica. O parque é 
um autêntico refúgio de nossa fauna em 
extinção, pois nele se abrigam mais de 
16% das espécies e subespécies incluí
das na relação oficial a que nos re
ferimos. 

De conformidade com o regulamento 
já citado, a utilização do parque e tod~ 
seu planejamento detalhado são previs
tos no respectivo plano de manejo, já 
aprovado e publicado, no qual são proje
tadas somente as obras destinadas às fi
nalidades precípuas da reserva. A estrada . 
que ora se pretende construir não foi 
prevista e nem poderia sê-lo, pois não se 
enquadra nessa categoria. Pretender-se 
agora incluí-la no plano, como foi anun
ciado, é uma aberração incompatível 
com seus fins, que se destina apenas a 
coonestar uma ilegalidade. 

A estrada corta o parque pelo centro, 
de leste para oeste, e interfere inten

samente, portanto, com todo o sistema 
de drenagem e o regime hídrico da re
gião, afetando seus ecossistemas de 
forma ainda imprevisível, mas certa
mente maléfica. Sendo construída numa 
área alagadiça, não poderão ser evitados 
consideráveis aterros, escavações, rema
nejamento de cursos d'água e pontes. É 
também evidente que serão inexeqüí
veis o controle e a fiscalização de cada 
veículo que transitar pelo percurso de 
60km em área do parque. A simples pas
sagem constante de caminhões deverá 
afugentar a fauna em larga faixa ao longo 
da estrada, interferindo com seu livre 
trânsito pela reserva. Na época da seca, 
são previsíveis e praticamente inevitá
veis os incêndios, propositais ou aciden
tais, decorrentes daquele trânsito. Com a 
vegetação ressequida em vastas exten
sões contínuas, suas conseqüências po
derão ser catastróficas para a flora e a 
fauna. 

No entanto, por mais <lanosas que se
jam para o parque os efeitos da rodovia, 
o mal maior é o gravíssimo precedente a 
ser estabelecido. Descumprida a legisla
ção protetora de nossas reservas, não ha
verá limites para outras agressões com
paráveis. A insólita autorização é uma in
quietante ameaça, não somente para o 
Parque Nacional do Araguaia, mas para 
todo o nosso já insuficiente e precário 
sistema de unidades de conservação. 

A quem serve 
a nova 
estrada? 
Hugo F. Wemeck* 
* Presidente do Centro para a Conservação da Na
tureza em Minas Gerais 

A área ocupada por parques nacionais 
equivale a cerca de 1,2% do terri

tório brasileiro. Ainda assim, quase ne
nhum desses parques está devidamente 
implantado, e praticamente todos têm 
problemas. Recentemente, o Parque Na
cional de Sete Quedas foi extinto. Ou
tros estão ameaçados, como é o caso do 
Parque Nacional do Araguaia. Ninguém 
sabe ao certo o que será deles a curto ou 
longo prazo. 

O Parque Nacional ocupa o terço 
norte da ilha do Bananal. A ameaça con
tra sua integridade, latente já há algum 
tempo, tornou-se concreta depois de 
uma reunião realizada em 18 de maio úl
timo na sede do IBDF, em Brasília. Assim 
como outros conservacionistas, estive 
presente a essa reunião. 

No encontro, ficou evidente a intransi
gência do único grupo econômico re
presentado- o Banco de Crédito Nacio
nal, responsável pela Companhia de De
senvolvimento do Araguaia (Codeara) 
-, decidido a lutar pela rodovi~ capaz 
de atender a seus interesses em empre
endimento localizado na m_argem es
querda do Araguaia, perto de Santa Tere
sinha (MT). As implicações legais - já 
que leis brasileiras e um tratado interna
cional assinado pelo Brasil vedam tal ini
ciativa - e as repercussões sobre o par
que não foram sequer consideradas pelo 
representante do grupo presente à reu
nião. 

A aprovação pelo presidente da Repú
blica de exposição de motivos feita por 
três de seus ministros para a construção 
da estrada motivou a demissão de alguns 
técnicos da maior expressão do IBDF, 
entre eles Maria TerezaJorge Pádua, que 
recentemente recebeu o prêmio Paul 
Getty por sua atuação à frente do Depar
tamento de Parques Nacionais e Reser
vas Equivalentes do IBDF. 

A construção de uma estrada passando 
por dentro do parque seria efetiva

mente a melhor solução? 
Na área circundante, estão implanta

dos e em evolução alguns empreendi
mentos, quatro deles de grande expres-
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são: no sul do Pará, a yolkswagen e o fri
gorífico Atlas ( com instalações já prontas 
para o abate de 1. 400 cabeças de gado 
por dia); no norte de Mato Grosso, a Vila 
Rica e a Codeara. É essencial que uma via 
de transporte seja construída para escoar 
a produção desses empreendimentos, 
pois no momento o trânsito é penoso. 
Para atingir a Belém-Brasília, pode-se 
ir para o sul, descendo pela BR-158 cerca 
de 800km em estrada de terra, atraves
sando o Araguaia em Barra do Garça; ou 
rumar para o norte, trafegando cerca de 
350km em estrada de terra de Santa 
Teresinha a Barreira do Campo; depois 
de um trajeto de 18km peloAraguaia, em 
balsa, até Caseara, prossegue-se em es
trada de terra por mais 210km até alcan
çar a Belém-Brasília em Paraíso do 
Norte. O serviço de balsas é difícil no fim 
do períod~ da seca, o que torna ainda 
mais precário o sistema. 

A rodovia cuja construção foi autori
zada liga quase em linha reta Santa Tere
sinha à Belém-Brasília, em um percur
so de cerca de 200km. Além da Codeara, 
seu traçado beneficia singularmente a 
Confreza e a Frenava, empreendimentos 
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menos importantes implantados na área, 
que também lutaram junto à administra
ção federal para obter a aprovação para a 
estrada. Também foi altamente privile
giado, por ser proprietário de terras na 
região, o dr. René Pompeu de Pina, atual
mente à frente da Superintendência do 
Desenvolvimento do Centro-Oeste (Su
deco ), órgão envolvido na implantação 
da rodovia. 

N o entanto , há algumas considera
ções a fazer sobre a estrada. Sua 

construção supõe duas pontes, uma so
bre o rio Araguaia e outra sobre o Javaés; 
supõe também a travessia de terreno 
com sistema hídrico peculiar, abundante 
em cursos d'água e sumamente alaga
diço durante boa parte do ano. Assim, 
caso não haja a solução para alguns gran
des problemas de engenharia, como di
ques, aterros e pontes, a estrada só fim
cionará alguns meses por ano. Essas 
características estão presentes em quase 
toda a ilha do Bananal, e assim, além das 
questões de ordem jurídica ou ecoló
gica, a obra deverá ter elevado custo fi
nanceiro. 

Na conjuntura e,conômico-financeira 
que atravessamos, caberia antes pro
curar atender ao maior número possível 
de interessados. A5sim, a alternativa seria 
me lhorar o sistema viário existente na 
região , pavimentando-o e construindo 
uma ponte sobre o Araguaia ao norte da 
ilha do Bananal. Esta ponte seria mais ex
tensa - com cerca de três quilômetros a 
mais - mas sua construção seria facili
tada pela natureza do terreno, mais 
firme e sem o risco de inundações. Os 
problemas de engenharia seriam me
nores e a estrada poderia servir durante 
todo o ano. 

Nos termos dessa solução alternativa, 
poderiam ser aproveitadas duas vias em 
território goiano, demandando Paraíso 
do Norte ou, 29km ao sul, Pium, ambas 
na Belém- Brasília. Essa possibilidade, 
que não foi aceita pelo representante 
dos empresários na reunião de 18 de 
maio, teria menor custo financeiro e am
biental. Permitiria atender com maior 
segurança a um maior número de em
preendimentos, inclusive o Programa 
Grande Carajás, cerca de 400km ao norte 
da área em questão. 

Os conservacionistas de todo o Brasil 
sofreram grande decepção com a per
missão da passagem da rodovia pelo in
terior do Parque Nacional do Araguaia, 
atendendo a interesses estranhos à sua 
finalidade. Estão seguros de que a estra
da perturbará a vida animal, poluirá o 
parque com ruído, poeira e produtos de 
combustão, e, mais que tudo, permitirá a 
livre penetração de elementos estranhos 
à vida do parque. Foi por essa razão que, 
em 1973, quando políticos e empre
sários se reuniram para construir uma 
estrada atravessando o Parque Nacional 
do Rio Doce, os conservacionistas minei
ros lutaram com todos os meios a seu al
cance para impedi-lo. A questão foi re
solvida por um parecer do procurador
geral da República e pela acolhida res
peitosa e inteligente que o então gover
nador mineiro Rondon Pacheco deu à 
argumentação, impedindo a construção 
da rodovia. 

O episódio do Parque Nacional do 
Araguaia serve para deixar claro que, 
embora teoricamente protegidos por 
lei, os parques nacionais brasileiros con
tinuam indefesos. Isto provoca grande 
insegurança entre os conservacionistas 
que, no entanto, continuam na es
perança de que, neste choque de in
teresses, hão de prevalecer as exigências 
do bem comum, e que, embora autor_i
zada, a construção da rodovia não será 
concretizada. 
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Os Apinayé se relacionam com a socie
dade brasileira já há cerca de duzentos 
anos. Por vezes problemáticas, essas re-
1 ações são extremamente cordiais 
quando os índios se apresentam como 
uma das "três raças" formadoras da na
cionalidade - o que ocorreu no desfile 
de 7 de setembro de 1978 em Tocantinó
polis (nesta página). Entretanto, é notá
vel a capacidade que a sociedade Api
nayé demonstra de preservar seus valo
res sócio-cultur.ais. Na página ao lado, 
flagrantes de um ritual de formalização 
de amizade na aldeia Apinayé. 

No Brasil, a chamada "questão indí
gena", a exemplo de outros proble

mas sociais, costuma ser debatida de 
modo bastante genérico. Assim, fala-se 
do "índio brasileiro" ou do "nosso ín
dio", pressupondo na população indí
gena que vive no território brasileiro 
uma homogeneidade que está longe de 
existir na realidade. 

Os estudos antropológicos vêm con
tribuindo para erradicar a velha idéia do 
índio genericamente definido, corrente 
entre o público em geral, trabalhando 
com a noção de que essa população 
apresenta a grande diversidade sócio
cultural e linguística. Sabemos assim que 
"índio" é uma categoria elaborada pela 
sociedade brasileira e projetada sobre as 
sociedades indígenas, ocultando as di
ferenças existentes entre elas. Na ver
dade, falar-se em "índio" é um procedi
mento que mais esconde que revela are
alidade dessas sociedades. 

Atualmente, existem no Brasil cerca 
de duzentas comunidades indígenas, e 
são numerosas as diferenças que as 
opõem no plano lingüístico, no plano 
sócio-cultural, em termos da história de 
suas relações com a sociedade brasileira 
etc. Em lugar de falar-se no "índio" ou 
no "índio brasileiro", é seguramente 
mais preciso falar-se em "sociedades" 
ou "culturas" - na cultura Apinayé, Xa
vante, Krahó, Suyá, Kamayurá etc. 
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É preciso assinalar que essas diferen
ças não são, como se costuma dizer, 
"apenas" culturais. Para a moderna an
tropologia, a cultura não é mais vista 
como uma roupa que se pode vestir e 
tirar; não é algo que se acrescenta aos 
homens, mas uma dimensão que os 
constitui enquanto tal. Realmente, muito 
poucos antropólogos seriam capazes de 
reconhecer na atualidade alguma eficá
cia analítica na idéia de uma natureza hu
mana independente da cultura. A dimen
são da cultura é, na verdade, a condição 
sine qua non de nossa existência en
quanto seres humanos. Neste sentido, 
somos extremamente dependentes dos 
sistemas de símbolos significantes (a cul
tura) que norteiam nossos pensamentos 
e nossas ações. Segundo Clifford Geertz, 
" .. . somos animais incompletos e inaca
bados que nos completamos e acabamos 
através da cultura - não através da cul
tura em geral, mas através de formas alta
mente particulares de cultura: dobuana, 
javanesa, hopi e italiana, de classe alta e 
classe baixa, acadêmica e comercial. " 

Desse modo, os índios existem antes 
de tudo através de "formas altamente 
particulares de cultura": Apinayé, Xa
vante, Kamayurá etc. 

Para reconhecer esse fato, porém, é 
necessário que sejamos capazes de rela
tivizar a ideologia através da qual nós, 
enquanto brasileiros, concebemos as re
lações de nossa sociedade com as socie
dades indígenas existentes em nosso ter
ritório. É preciso de nossa parte um es
forço de estranhamento em relação a es
sa categoria, tão recorrente em nosso 
discurso: afinal, o que significa ser "ín
dio" no Brasil? 

Para muitos, significa pertencer a uma 
determinada "raça". Assim, tratar-se

ia de uma questão biológica, e não socio
lógica ( vale lembrar aqui que, há algum 
tempo, a FUNAI formulou e tentou im
plementar os chamados "critérios de in
dianidade", através dos quais seria possí
vel identificar - pelo sangue, dimen
sões cranianas etc. - quem era "real
mente" índio ... ). Evidentemente, nada 
mais estranho à moderna antropologia 
do que esta idéia, que teve muita força 
no século XIX. No entanto, apesar de su
perada pela ciência antropológica, a 
idéia possui um grande apelo junto ao 
público leigo. Na sociedade brasileira, 
ela sustenta um dos nossos mitos mais 
importantes: o da miscigenação, ou o 
mito das "três raças". 

Segundo este mito, a nação brasileira 
seria constituída a partir da "miscigena
ção" entre as "raças" branca, negra e in
dígena. Através desse código racial, pen
sam-se as relações entre as sociedades 
indígenas e a sociedade brasileira. Esse 
ponto de vista não tem sustentação cien
tífica - nem por parte da antropologia, 
nem da biologia ou da genética. No en
tanto, tão importante quanto denunciar 
o caráter falseador dessa ideologia é in
terpretar sociologicamente as razões de 
sua permanência na sociedade brasilei
ra. Ela é afinal a forma pela qual se mani
festa o racismo em nossa sociedade. Di
versamente dos Estados Unidos ou da 
África do Sul, por exemplo, no Brasil o 
racismo não se configura por meio da 
ênfase na separação e na discriminação. 
Através do mito das três raças, enfatizou
se aqui a integração, sobretudo no plano 
biológico, através de "miscigenação". 
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Essa integração não significa que não 
exista o racismo no Brasil, ou que aqui 
ele assuma uma forma mais "branda" ou 
mais "humana". Significa, sim, que tem 
uma especificidade que deve ser exami
nada. Afinal, o racismo não é uma só e 
mesma ideologia em toda e qualquer so
ciedade. Compreender as formas parti
culares que ele assume é fundamental 
para entendermos as relações de domi
nação e subordinação que se estabele
cem entre grupos que se diferenciam 
por meio de símbolos étnicos. Assim, 
não é suficiente apontarmos o caráter 
falseador e mascarador do mito das três 
raças sobre as relações entre índios, 
brancos e negros no Brasil. É necessário 
responder por que as pessoas crêem 
nele e pautam suas ações e pensamentos 
tomando-o como referencial. 

Nas chamadas sociedades "moder
nas" ( como nos Estados Unidos e na 

Inglaterra), onde o credo individualista 
e igualitário é dominante, as diferenças 
"raciais" apresentam um problema: 
como conviver com pessoas "racial-
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mente" diferenciadas se não é possível 
ideologicamente reconhecê-las como 
desiguais? Em outras palavras: como 
aceitar desiguais num universo de 
iguais? Em tais contextos sociais, a única 
saída é a desumanização dessas pessoas 
projetando-se suas diferenças no plano 
da natureza. Daí a forte violência que 
caracteriza as relações raciais nessas so
ciedades. 

Mas nas sociedades hierárquicas ou 
"tradicionais" ( a sociedade indiana, as 
sociedades européias no período me
dieval etc.), onde não são dominantes os 
valores individualistas e igualitários, é o 
princípio da hierarquia que norteia as 
relações entre os indivíduos e grupos no 
conjunto social. Segundo esse princípio 
"sócio-lógico", mesmo consideradas 
"desiguais" as pessoas podem ser incluí
das no todo social, desde que aí ocupem 
um lugar determinado relativo ao seu 
status. Em tais universos sócio-culturais, 
é a desigualdade - e não a igualdade -
o valor crucial; o todo social, e não o in
divíduo ( que aí vale por sua posição rela
tiva nesse todo). Por esta razão, não se 
torna problemático incluir-se pessoas e 
grupos "racialmente" diferenciados, 
pois há sempre lugar para os desiguais. 
Não é preciso portanto projetar as di
ferenças no plano da natureza ( como 
acontece nos universos igualitários e in
dividualistas). 

Alguns estudos antropológicos recen
tes têm apontado para a importância da 
hierarquia na sociedade brasileira, do
minante em inúmeros contextos em re
lação ao princípio individualista. Neste 
sentido, a sociedade brasileira poderia 
ser pensada como uma sociedade "semi
tradicional", do mesmo modo que asso
ciedades mediterrâneas (Espanha, Por
tugal etc.), com as quais tem em comum 
o fato de não terem experimentado de 
forma radical a chamada "revolução mo
derna" no plano das idéias e valores. 

No contexto das relações raciais no 
Brasil, essa hipótese da dominância do 
princípio hierárquico parece confirmar
se: a tendência aqui é a inclusão, como 
desiguais, daqueles indivíduos e grupos 
"racialmente" considerados como di
ferentes. 

É a partir desse dimensionamento só
cio-cultural que se pode pensar o que 
significa ser "índio" no Brasil. Não sendo 
esta identidade dada racial ou biologica
mente na natureza, mas uma categoria 
construída social e historicamente, ser 
"índio" passa necessariamente pelo 
mito das três raças. É através desse es
quema ideológico que enquadramos as 
relações raciais no Brasil e particular
mente a "questão indígena". Por seu in
termédio, vemos os índios, e também os 
negros, como parte integrante da nacio
nalidade brasileira. 
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No entanto, é preciso dizer que em
bora o princípio lógico que organiza es
sa ideologia (a hierarquia) possa ser do
minante no domínio das relações raciais 
no Brasil, ele não existe isoladamente, e 
define-se por contraste com o seu 
oposto, o princípio igualitário. Desse 
modo, cabe investigar em cada situação 
social a presença dominante ou subordi
nada desses princípios. Isto é especial
mente relevante para o estudo particula
rizado das inúmeras situações de can
tata entre índios e brancos no Brasil. É a 
partir das relações sociais que compõem 
essas situações que são construídas as 
identidades "índio"/"branco". Essas re
lações, por sua vez, só existem através 
das representações mentais dos indiví
duos nelas envolvidos. Conseqüente
mente, as respostas à pergunta: "o que 
significa ser índio no Brasil?" devem ser 
buscadas nas idéias que tanto as várias 
sociedades indígenas quanto os inú
meros agentes de cantata da sociedade 
brasileira elaboram a esse respeito. 

"\ Tau usar aqui como exemplo uma si
V tuação que foi objeto de uma pesqui

sa de campq que realizei em 1978 e 1980 
na sociedade Apinayé, no extremo norte 
do estado de Goiás. 

Em primeiro lugar, cabe ressaltar que 
os Apinayé estão em contato com a socie
dade brasileira desde fins do século 
XVIII. Nessa época, compunham uma 
população de aproximadamente cinco 
mil pessoas; já no século XX, nos anos 
vinte e trinta, quando foram visitados 
pelo etnólogo Curt Nimuendaju, esta
vam reduzidos a cerca de 150; desde en
tão, sua população tem crescido constan
temente, chegando hoje a um total apro
ximado de quinhentas pessoas, distri
buído em duas aldeias situadas no muni
cípio goiano de Tocantinópolis. Atual
mente, vivem de uma pequena agricul
tura de subsistência da caça e da extração 
da amêndoa do babaçu ( comercializada 
pelo posto indígena da FUNAI), sendo 
esta última atividade o principal elo do 
grupo com a economia regional. Apesar 
do caráter evidentemente desastroso 
para os Apinayé desses quase duzentos 
anos de contato com a sociedade bra
sileira ( em termos de perda de popula
ção, perda de sua autonomia política, di
minuição do seu território, destruição 
ecológica etc.), este fato histórico não 
teve como conseqüência inevitável o de
saparecimento ou destruição da estru
tura social Apinayé, do seu sistema cos
mológico, ou da língua que falam até ho-
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je. O princípio do dualismo que orga
niza essa estrutura e essa cosmologia 
permanece operante até os dias atuais, 
conforme demonstraram os antropólo
gos ·que estudaram as sociedades Jê do 
Brasil Central - de que os Apinayé fa
zem parte do ponto de vista lingüístico e 
sócio-cultural ( ver "Sociedades Dialéti
cas"). Este princípio tem sido consid~ra
do como um dos principais fatores res
ponsáveis pelo conservantismo sócio
-cultural destas sociedades, isto é, a capa
cidade de preservar seus padrões pró
prios de organização social e cultural, a 
despeito do contato com outras socieda
des. É o dualismo que lhes permite inte
grar os fatos históricos decorrentes do 
contato em sua estrutura social e mental, 
impedindo portanto uma transformação 
irreversível dessa estrutura. Em resumo, 
os Apinayé não se "aculturaram", não se 
''miscigenaram' ', não se transformaram 
em trabalhadores assalariados ou cam
poneses; enfim, não se "integraram" à 
sociedade brasileira. Eles continuam au
todefinindo-se social e ideologicamente 
como "índios" e como Apinayé. Embora 
este possa ser considerado um caso no
tável de resistência sócio-cultural, situa
ções semelhantes são bem mais nu
merosas do que se possa esperar, como 
nos mostram os recentes estudos de 
contato entre índios e brancos. 

E videntemente, seria absurdo dizer 
que os Apinayé são os mesmos de há 

duzentos, cem ou cinqüenta anos. A ex
periência do contato com a sociedade 
brasileira certamente provocou transfor
mações. O que estou dizendo, no en
tanto, é que essas transformações devem 
ser pensadas sociologicamente, ou seja: 
devemos procurar saber em que domí
nios sociais da sociedade Apinayé elas se 
processaram. Elas chegaram a provocar 
alterações irreversíveis da estrutura 
social? Ou foram alterações na estrutura, 
compatíveis portanto com sua conti
nuidade? Como a experiência histórica 
do contato com a sociedade brasileira foi 
socialmente pensada pelos Apinayé? Sua 
atitude mental e social foi favorável a 
uma identificação com a sociedade bra
sileira ou, pelo contrário, sempre se de
finiram por negação frente a esta última? 
Assim, é preciso considerar o ponto de 
vista do grupo tribal diante da sociedade 
nacional dominante, e examinar as trans
formações a partir das concepções Api
nayé, em vez de nos limitarmos a proje
tar a visão que nós brasileiros - antro
pólogos ou não - possamos ter dessa 
experiência. 

O ra, conforme nos revelam os mitos 
de origem do homem branco nas 

sociedades Jê (Apinayé, Canela, Krahó, 
Kayapó e outras), este é uma criação in
dígena, definido a partir de uma relação 
radicalmente antagônica frente ao grupo 
tribal. Na variante Apinayé, em que o he
rói é conhecido como Vanmekapran, 
aquele que viria a ser o primeiro homem 
branco surge originalmente na figura de 
um garoto que mantém relaçõe·s alta
mente problemáticas com sua aldeia, 
manifestando a capacidade de se trans
formar em animais e mudar repentina
mente de idade, ameaçando assim a or
dem sócio-cultural da tribo. A solução 
que os índios encontram é matá-lo e 
queimar seu corpo, pois de outras vezes 
que o tinham eliminado o garoto ressus
citava. Passado algum tempo, ao retor
narem ao local onde foram deixadqs 
suas cinzas, lá encontraram o primeiro 
homem branco, que em algumas ver
sões do mito aparece na figura de um fa
zendeiro e na versão Apinayé aparece 
como Dom Pedro II, dirigindo uma fa
zenda com bois, escravos etc. Aos índios 
é então dada a oportunidade de se trans
formarem também em brancos, desde 
que manifestassem conhecimento e ha
bilidade no uso da espingarda. Mas, 
como sabem apenas manejar o arco e a 
flecha, permanecem índios, ficando ex
cluídos de todos os bens de que os bran-
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A partir dessa reflexão Apinayé sobre 
suas relações com a sociedade bra

sileira, vê-se que a identidade dos Api
nayé, enquanto "índios" é concebida 
através de um contraste radical em rela
ção à identidade dos "brancos", confir
mando o princípio dualista que perpassa 
sua cosmologia e sua organização social. 
Ser índio significa não ser branco , em
bora um não possa existir sem o outro. 
Esse ponto foi analisado pelo professor 
Roberto Da Matta, do Museu Nacional da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
em alguns dos seus estudos sobre o mito 
de origem do homem branco nas socie
dades Jê e sobre o problema da identi
dade étnica. 

Vemos então que não há no pensa
mento social Apinayé nenhuma disposi
ção favorável à sua "aculturação", ou à 
sua " transfiguração" em brancos. Ao 
contrário, o que podemos perceber atra
vés do mito de Vanmekapran é que só 
através da invenção dos brancos pu
deram os índios, por contraste, construir 
e manter sua identidade de "índios". 

Evidentemente, queremos nos referir 
ao contexto de relações entre a socie
dade Apinayé e a sociedade brasileira, 
pois apenas aí adquirem significado as 
identidades índio/branco. Não é o caso 
dos contextos de relações internas à so
ciedade Apinayé ( entre aldeias, entre 
metades cerimoniais, entre segmentos 
residenciais etc.) ou de relações entre 
esta e outras sociedades tribais, onde ou
tros pares de identidade são elaborados. 
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Mas o proble ma não pára aí, pois 
mesmo o par de identidades índio/ 
branco desenha-se de formas diferencia
das segundo o contexto ou subcontexto 
específico de relações entre a sociedade 
tribal e a sociedade nacional. No caso 
dos Apinayé, esse aspecto é flagrante. O 
segmento regional da sociedade bra
sileira que envolve os Apinayé não se 
configura estruturalmente de modo ho
mogéneo. Os grupos e categorias sociais 
que o compõem não pensam e nem 
agem de modo coerente e centralizado 
com relação aos Apinayé. Assim, existem 
diversos contextos onde estes podem 
ser socialmente reconhecidos através de 
imagens distintas e contraditórias. Pode
mos distinguir aproximativamente três 
contextos sociais básicos nas relações 
que articulam a sociedade Apinayé à so
ciedade brasileira. Um deles é o posto 
indígena da FUNAI, onde os índios se de
finem e são definidos a partir de sua con
dição de tutelados. Não são apenas "ín
dios", mas "índios sob a proteção oficial 
do Estado brasileiro". Esta identidade, 
que se acrescenta à de "índio", assegura
lhes alguns direitos, como o da posse e 
defesa do território tribal, assistência 
médica etc. Nesse contexto, eles são con
siderados em posição social mais vanta
josa que os camponeses regionais na 
medida em que dispõem dessa proteção 
do governo. A população regional mais 
pobre tem dificuldade de entender por
que os "caboclos" - termo regional 
com que designam os índios - são aju
dados, enquanto a "pobreza" - termo 

substantivo com que essa população se 
autodenomina - é esquecida. A identi
dade de "índios sob proteção oficial" é 
decisiva para os Apinayé em momentos 
de confronto com membros da socie
dade regional (sobretudo os situados no 
centro urbano de Tocantinópolis e os fa
zendeiros). 

Um outro contexto é o do sertão, re
presentado pelo conjunto de pequenos 
povoados vizinhos às aldeias Apinayé. Aí, 
as relações personalizadas de vizi
nhança, amizade, compadrio e patrona
gem entre índios e brancos são bastante 
valorizadas socialmente. Os Apinayé são 
classificados não apenas como "cabo
clos" ou "índios", mas como "amigos", 
"vizinhos", "compadres", "patrões" (por 
exemplo, quando um chefe Apinayé ar
renda a algum regional um trecho de ter
ra indígena para que este possa "botar 
roça" ou "morar") ou "empregados" (na 
relação com algum regional de posição 
social mais elevada, como é o caso dos 
fazendeiros). Embora nessa área tam
bém ocorram conflitos, os Apinayé ten
dem a visualizar positivamente o "povo 
do sertão", pois são pessoas que eles co
nhecem e com " quais interagem direta
mente, estabelecendo várias modalida
des de relações ( trocas, batizados, festas, 
ajuda mútua nos trabalhos de roça etc). 

Um terceiro contexto de relações en
tre os Apinayé e os regionais é a cidade 
de Tocantinópolis, sede do município, 
situada a cerca de 16 km de cada uma das 
aldeias. Ao contrário do sertão, esse con-
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texto é classificado negativamente pelos 
Apinayé, pois aí as relações são impes
soais e se distinguem pelas atitudes 
agressivas e discriminatórias de seu~ ha
bitantes. Para estes, em sua grande maio
ria, os Apinayé são vistos através da cate
goria "caboclos" e definidos de forma 
genérica. Muitos nunca estiveram em ne
nhuma das duas aldeias, desconhecendo 
a existência concreta dos índios, salvo 
quando alguns destes vão até a cidade 
(para fazer compra, ir ao hospital etc). 
Os Apinayé não mantêm relações pes
soais nesse contexto; não têm amigos 
nem compadres. Desse modo, são basi-

camente "estranhos", sendo freqüente
mente acusados de "ladrões", "cachacei
ros", "preguiçosos" e outros atributos 
estigmatizadores. 

No entanto, mesmo nesse contexto ur
bano marcado pela impessoalidade e 
pela discriminação, existem mecanis
mos sociais e ideológicos através dos 
quais os Apinayé são compensatoria
mente integrados no universo sócio-cul
tural brasileiro. Um deles é expresso 
pela valorização da medicina dos Api
nayé, considerados conhecedores de ex
celentes recursos terapêuticos para 
doenças físicas e problemas de ordem 

sentimental. Eles são ainda reconheci
dos e procurados pelo artesanato que 
produzem vendido por eles mesmos na 
cidade ou através de alguma loja comer
cial. Assim, embora discriminados e ex
plorados no plano político e económico, 
aos índios é reconhecido um tipo espe
cial de poder que lhes confere uma posi
ção social distinta na sociedade. 
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guando fiz minha primeira viagem 
de campo, no segundo semestre 

d 78, tive a oportunidade de presen
ciar um acontecimento que, a meu ver, 
revela de modo claro esse processo de 

'SOCIEDADES DIALÉTICAS" 
As sociedades Jê são conhecidas na literatura etnológica como casos notáveis de resistência 

sócio-cultural. Apesar do contato secular que vêm mantendo com a sociedade brasileira, con
tato este que muitas vezes tem caráter altamente destrutivo, elas demonstram uma extraordi
nária capacidade de conservar seus padrões de cultuq e de organização soGial. 

Assim, vêm desmentindo sistematicamente as prevísões ~eitas pelos etnQlogós acerca de 
seu desaparecimento físico e uJtural. Curt Nily ju, o primeiro e,r~~lqgo a estudar 
as sociedades Jê, previa, na d a de 1930, a breve tinção dos Xerente, elos Canela, dos 
Krikati e dos Apinayé. Cerca de trinta anos mais tarde, porém, os antropólogos do Projeto 
Brasil Central de Harvard - grupo de pesquisadores que estudou comparativamente essas 
sociedades - surpreenderam-se ao encontrar ainda em plena operação os princípios estru
turais básicos que regiam a vida social dos Jê. Este é o testemunho de David Maybury-Lewis, 
que estudou os Xerente e os Xavante, de Jean Carterlave, que escreveu sobre os Krikati, de 
Roberto Da Matta, que pesquisou os Apinayé, e de outros, 

É evi ... que as modalid ... e organiza~~() · !.ogias <ias fre xpflnsão da 
socieda" .• rasileira que ating ses grupos fi . tipo tal que per ··•·•· .\ .. . sua sobre-
vivência física e sócio-cultural. o entanto, é preciso i stigar também o p.;tJpêl:que as estru
turas sociais e as cosmologias tribais tiveram nesse processo. Caso contrário, estaríamos nos 
limitando a uma visão etnocêntrica, para a qual os grupos tribais aparecem passivamente, 
limitando-se a sofrer o avanço da sociedade dominante. 

Segundo o princípio dualista que caracteriza a estrutura social e a cosm9logiaJê, dar or
dem ao mundo é criar relações de oposição entre os elementos. Segundo D. Maybury-Lewis, 
essas socieêla<ies têm" ... uma visãQ binária do Univér .. us membros diz¾.flil licitamente 
que ~;uás i~c:Jedades estão i.íQ . " de oposições.1 .. t• à natureza 
das coisa$:( .. . ) Cada uma dess ·· édades esforça-se ntidô de criar Iltese harmo-
niosa das idéias, categorias e in'stituições antitéticas que constituem seu nú:,do de vida. " 

Os Apinayé, a exemplo .dos demais Jê, organizam dualisticamente sua sociedade em pares 
de metades. Estas metades possuem funções exclusivamente cerimoniais, aparecendo so
mente por ocasião dos rituais. Suas relações são complementares, e uma Ilão existe sem a 
outra. Esse dualismo complementar exprime-se numa série de oposições cosmológicas: Sol/ 
Lua, dia/n,oite, homem/mulher, mscente/poente etc. No plano do cotidiano, asrelações entre 
os indiv!9.~?t ºu entre os gf ~.,~ã9 ?rganizadas~ tir da oposição ~m domínio, 
público oü;;cerimonial, représ ,ao pelo pátio da à ;'e um domínio o; represen-
tado pelas casas. Ao primeiro destes domínios, correspondem relações cerimoniais dotadas 
de um alto grau de formalidade, enquanto ao segundo correspondem relações de substância 
que têm como paradigma as relações entre pais, filhos, irmãos etc. A relação entre os dois 
domínios é vista na forma de uma gradação. 

No plano mitológico, o aparecimento do homem branco (representado no mito de Vanme
kapran por um garoto que trª2 uma série de problemas para a vida de sua aldeia) significa 
uma amea~.ª de desordenam to desse universo comt!lementar. Para que<e?e possa ser de
fendido e ~onservado, cria-s~ vo domínio soei , , das relações com.,o l:Ji;anco ), com o 
qual a soéiedade Apinayé mántéru uma relação de f~ antagonismo, emb®i:a:necessária. O 
resultado é uma nova situação de equilíbrio entre dois domínios marcados pélânegação recí
proca. É neste sentido que nos parece bastante adequada a denominação "sociedades dialéti
cas", que alguns etnólogos criaram para as sociedades Jê. 
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inserção compensatória dos Apinayé na 
sociedade brasileira. No dia 7 de setem
bro desse ano, pude assistir em Tocanti
nópolis a um desfile cívico em homena
gem ao Dia da Pátria do qual participa
vam os alunos dos colégios locais e algu
mas dezenas de índios Apinayé. Esses ra
pazes, moças e crianças traziam pinturas 
e ornamentos corporais, cocares, pulsei
ras de penas e contas, arco e flecha e tra
ziam uma faixa onde se lia: "APINAGÉS, 
ACIMA DE TUDO BRASILEIROS" 
Durante o desfile, foram objeto de co
mentários e atitudes de admitação por 
parte dos regionais: alguns diziam que 
os "caboclos" estavam um ''colosso"; 
muitos pediam para serem fotografados 
ao lado dos índios. Os mesmos Apinayé, 
diariamente discriminados, agredidos 
ou ignorados nessa cidade, despertavam 
naquele momento uma forte admiração. 
Como explicar essas atitudes contradi
tórias? 

Ocorre que no espaço e no tempo 
desse desfile, a identidade "índio" era 
simbolicamente redimensionada. O que 
os regionais admiravam não eram mais 
os Apinayé tal como eles eram classifica
dos no dia-a-dia da cidade, mas uma ima
gem invertida onde apareciam como um 
dos componentes básicos da nacionali-

dade brasileira, ao lado dos brancos e 
dos negros, como nos ensina o já citado 
mito das três raças. Nesse mesmo desfile, 
em seguida aos Apinayé marchavam al
guns meninos e meninas fantasiados de 
escravos negros, completando a drama
tização do nn -so mito racial. 

P enso que o caso Apinayé nos revela 
claramente os muitos significados 

que pode assumir a identidade de "ín
dio" numa mesma situação social. Esses 
significados, como vimos, são produzi
dos socialmente, a partir de certas rela
ções entre grupos e indivíduos em uma 
determinada situação histórica. O reco
nhecimento desse fato é decisivo para 
compreendermos as possibilidades con
cretas de sobrevivência física e sócio-cul
tural dos Apinayé ( e, por extensão, dos 
demais grupos tribais). Pois esses vários 
contextos de relações, que lhes permi
tem definir diversamente suas identida
des sociais, abrem no interior da socie
dade dominante espaços passíveis de 
serem explorados pelos índios. Os indi
víduos ou agências através dos quais os 
Apinayé estabelecem relações com :i so
ciedade brasileira são heterogêneos em 
termos de pensamento e ação. O "ín
dio", tal como é socialmente classificado 

"QUEM SÃO OSJÊ;. 

no posto indígena da FUNAI, não é o 
mesmo em suas relações de vizinhança, 
compadrio, amizade e patronagem com 
o "povo do sertão"; e também não é o 
mesmo no centro urbano do município. 
Não há, por parte de nenhum desses in
divíduos ou agências, o monopólio da 
mediação entre o grupo tribal e a socie
dade nacional ( como parece ser o caso 
em que nessa mediação atua apenas o 
posto indígena ou uma missão religio
sa). Existem assim diversos caminhos 
através dos quais os Apinayé elaboram 
suas identidades na sociedade brasileira. 
Não há uma visão homogênea e nem 
uma ação concentrada por parte dos re
gionais em relação a eles, o que lhes pro
porciona uma certa margem de mano
bra política, definindo e redefinindo ali
anças com os representantes locais da 
sociedade nacional. 

O caso Apinayé nos revela alguns pro
blemas através dos quais é possível reco
nhecer a complexidade das situações de 
contato entre índios e brancos no Brasil. 
A discussão desses problemas, esquema
ticamente assinalados nesse artigo, tal
vez seja uma via fértil para pensarmos a 
"questão indígena" - assim como o 
problema das relações raciais no Brasil 
- de modo mais concreto e específico. 

Na classificação lingüística dos grupos tribais brasileiros ainda existentes, incluem-se na família 
Jê as línguas Timbira ( com os dialetos Apinayé, Ramkokamekrá~ Krikati, Krahó, Gavião, Pukobyê e 
ApaniekraJ; Kayapó (incluindo também vários dialetos J, 3uyá, Akuêt'i ( com os dialetosmXerente :e 
Xavante J, Kaingang e Xokleng. 

Além da semelhança lingüística, essas sociedades também apresentam uma série de afinidades 
no plano,social e cultural, dds,tacando.:se o dualÍ$mO que ,erpassa ~11.a cosmqiogia e sias institui:";r 
ções sociais. 

DJ SUGESTÕES PARA LEITURA 

CARDOSO DE OLIVEIRA, R. Identidade, etnia e estrutura social. São Paulo, Livraria Pioneira, 1976. 
DA~TIA) R. Vm mundo dividido: ,.a estrutura, social dos índios Apinayé. Petrópolis, Vozy;,, 1976. , 
DA MATIA, R. ''Quanto custa ser índio no Brasil? Considerações sobre o problerha da identidade étnica". ln Revista 
Dados, n.º 13. 
DA MATIA, R. Carnavais, malandros e heróis. Rio de Janeiro, Zahar, 1979. 
DA>;MATIA, R. .. 71,elativizapdo: uma<introdução à antropologiasocial,. PetrópoliSJWozes, 1981. 
DUMONT, L. Homo hierarchicus: le 'systeme de castes et ses implications. Paris Gallimard, 1979. 
GONÇAL VESJ. R. S. A luta pela identidade social: o caso das relações entre índios e brancos no Brasil Central ( tese 
de mestrado). Rio de Janeiro, Museu Nacional, 1981. 
GEERTZ, C. "Otmpacto d9 conceito de culturasobre o coqçeito de hqp:iem". InA'interpretação das culturas. Rio de 
Janeiro, Zahar, 1978. 
MAYBURY-LEWIS, D., e outros. Dialectical Societies: lbe Gê and Bororo of Central Brazil. Cambridge, Harvard Uni
versity Press, 1979. 
MELATII,J. C. Índios do Brasil. Brasília, Coorüenada Editora, 1972. 
NIMUENDAJU, C. Os Apinayé. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, Antropologia, n.º 12. Belém, 1956. 

janeiro/ fevereiro 1983 75 



/ 

E 
O BRASIL CHEGA A 
ANTÁRTIDA 

B 

Pela primeira vez na história da ciên
cia no Brasil, uma expedição científica 
formada exclusivamente por brasileiros 
dirige-se à Antártida. A bordo do navio 
Professor W Besnard, do Instituto Ocea
nográfico da Universidade de São Paulo 
(USP), uma equipe de 11 cientistas, que 
inclui quatro doutores, deverá estudar 
nesse verão antártico a formação e a lo
comoção dos estoques de krill, o crustá
ceo fundamental para a cadeia alimentar 
da região. 

O objetivo principal dessa expedição 
é o de produzir trabalhos científicos re
levantes que capacitem o Brasil a partici
par como membro pleno no projeto Bio
mass (Biological Investigations of Mari
ne Antarctic Systems and Stocks - Inves
tigações Biológicas de Sistemas e Esto
ques Marinhos Antárticos). Trata-se de 
um projeto coordenado em escala mun
dial, com a participação de várias equi
pes científicas, visando estudar as formas 
de uso racional do potencial económico 
da Antártida. Este projeto será bastante 
ampliado no verão antártico de 1984/85, 
e até lá os cientistas brasileiros envolvi-

m CONGRESSO MUNDIAL 
DE PARQUES NACIONAIS 

Em outubro último, realizou-se em 
Báli, na Indonésia, O III Congresso Mun
dial dos Parques Nacionais, reunindo 
cerca de 600 participantes de 68 países e 
ainda representantes da UNESCO, da 
União Internacional para a Conservação 
da Natureza (IUCN); do Fundo Mundial 
da Vida Silvestre (WWF - World Wil
dlife Fund), do Banco Mundial e da 
UNEP, além de cientistas de todo o 
mundo ligados à questão da conservação 
da natureza. 

Esses co11.gressos realizam-se a cada 
dez anos, e as conclusões do conclave de 
1982 demonstraram ter havido mudan
ças profundas no pensamento ecológico 
mundial na última década. Em 1972, as 
atenções voltavam-se basicamente para 
os projetos preservacionistas - carac
teristicamente criados pelos países de
senvolvidos, em áreas intocáveis ou des
tinadas ao uso indireto-, enquanto este 
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dos na expedição esperam ter resultados 
que capacitem o país a uma participação 
plena. 

O que mais fascina os cientistas na An
tártida é o ciclo do krill, crustáceo ( do 
género Euphausia) semelhante ao ca
marão, que se encontra na base da ca
deia alimentar da região e prolifera de 
forma surpreendente em certas épocas 
do ano, considerando-se a baixa produti
vidade das águas antárticas, ou seja, a bai
xa concentração de alimentos primários 
e de luz. De onde surgem, como se mo
vimentam e por que proliferam tanto os 
estoques de krill? É basicamente isso 
que os biólogos querem saber. 

Além de produzir trabalhos científi
cos, a missão brasileira à Antártida terá 
por objetivo ganhar prática de operação 
nas condições locais. No estreito de 
Bransfield, por onde se deslocará o Pro
fessor Besnard para a coleta de dados, so-
pram ventos fortes e podem ocorrer vio
lentas tempestades, mesmo no verão an
tártico. Assim, será vital a presença de 
dois meteorologistas do Inst~tuto Agro
nómico e Geofísico da USP, na expedi
ção. Além de propiciar segurança ao gru
po de pesquisadores, o trabalho desses 

ano a preocupação maior foi com as 
áreas protegidas, destinadas principal
mente ao desenvolvimento sustentado. 

"Esta é basicamente a proposta con
servacionista que vem sendo defendida 
pelos países do Terceiro Mundo, onde 
os recursos naturais devem ser vistos 
como alternativa económica e assim es
tão sendo tratados", afirmou Maria Tere
za Jorge Pádua, ex-diretora do Departa
mento de Parques Nacionais e Reservas 
Equivalentes do Instituto Brasileiro para 
o Desenvolvimento Florestal (IBDF), 
que compareceu ao congresso. 

"Para mim", continua Maria Tereza, "o 
grande mérito do congresso foi provar o 
quanto é fundamental o trabalho conser
vacionista para a manutenção dos recur
sos hídricos, vegetais, animais, genéti
cos, enfim: todos os recursos naturais, 
para o uso direto, ou seja, o desenvolvi
mento económico." 

Apesar das grandes mudanças ocorri 
das nos últimos dez anos, nenhum dos 
pontos abordados na reunião provocou 

B E ~ 
dois especialistas abrirá <::aminho para 
futuras Pf s~~isas sobr~ variações climá
ticas no Brâsil, Já é na Antártida que 
são geradas praticamente toélas as insta
bilidades climáticas registradas no he
misfério Sul. 

A expedição científica do Professor 
Besnard liga-se a outra, simultânea mas 
com objetivos primordialmente políti
cos, embora conte também com a pre
sença de grande número de cientistas. A 
bordo do Barão de Teffé, cargueiro 
polar recém-adquirido pela MaririHa. do 
Brasil, a segunda expedição irá visitar 
uma dezena de estações instaladas na 
Antártida a fim de levantar daél®$ que 
permitam ao país construir sua pçópria,, 
base naquele continente emfuturo·pró
ximo. Esta base deverá estar construída 
até 1990 para que o Brasil possa reivindi
car uma presença formal na Antártida, 
nos termos dos tratados atuais. Além de 
cientistas e técnicos capazes de. dialogar 
com as equipes das bases que serão visi
tadas, o Barão de Teffé transporta máqui
nas de terraplenagem para assinalar sim
bolicamente a presença do Brasil em ter
ras da Antártida, e um diplomata do Ita
marati para registrar o evento. 

grandes divergências entre os pârtici
pantes. Assim, as 20 recomendações, 
destinadas principalmente aos gover
nos de todos os países do mundo, foram 
aprovadas por unanimidade. 

No que diz respeito ao Brasil, as prin1 
cipais recomendações ligam-se à conser
vação dos recursos marinhos e costeiros 
e à proteção de matas litorâneas. Nesse 
sentido, deverá ser acelerado o processo 
de criação e implantação do Parque Na
cional Marinho de Abro lhos (ver Ciincia 
Hoje n.º 2) e o manejo da Reserva Bioló
gica de Atol das Rocas. Também serão 
criadas áreas de proteção a espécies 
marinhas em processo de extinçãd, 
como algumas tartarugas. 

Em relação às matas costeiras, o IBDF 
está promovendo um levantamento das 
áreas ainda existentes com cobertura de 
florestas da encosta atlântica passíveis de 
proteção, paralelamente ao incremento 
do Parque Nacional do Monte Pascoal e 
da Reserva Biológica de Una, no Espírito 
Santo. 
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RESERVA DE MERCADO, 
DEFESA DA INFORMÁTICA 
BRASILEIRA 
Por ocasião da recente visita do presi
dente dos EUA, Ronald Reagan, ao Brasil, 
circularam notícias sobre uma possível 
revisão da política de reserva de mercado 
adotada para as empresas nacionais da 
área de informática e microeletrônica. 

Preocupado com essas informações, e 
pretendendo salvaguardar essa reserva de 
mercado, o presidente da .Sociedade Bra
sileira de Computação (SBC), Luiz de Cas
tro Martins, enviou o seguinte telegrama 
ao presidente da República: 

Senhor presidente: 
E recente a entrada do Brasil nos se

tores da informática e da microeletrô
nica. Em cerca de cinco anos, com uma 
política coerenie, essas áreas experimen
taram um enorme progresso, sobretudo 
sob uma postura responsável do empre
sariado nacional e do governo, na cria-· 
ção de um segmento industrial de alta 
tecnologia, fundamental ao futuro do 
país, com reflexos benéficos na indústria, 
no ensino e 1na pesquisa. 

Essa política, que se orientou para uma 
parcela nova desses setores - a dos pe-
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quenos computadores e circuitos digitais 
- visando principalmente obter uma po
sição nacional nessa indústria, vem res
peitando as situações anteriormente esta
belecidas, a tal ponto que o setor de com
putadores em geral ainda se mantém 
como o terceiro mais desnacionalizado 
da indústria, somente atrás do automo
bilístico e do farmacêutico, segundo a 
análise da revista Exame em sua recente 
edição especial, Melhores e maiores. 

;,Há cerca df! três meses, ~ome<;l!ram a 
aparecer manifestações de autoridades 
americanas na imprensa estrangeira, 
bem como de porta-vozes de empresas da
quele país na imprensa nacional, contrá
rias à nossa reserva de mercado de infor
mática e microeletrônica. 

Por outro lado, periódicos nacionais 
vêm noticiando desde 28111 /82 que, na 
pauta dos assuntos de interesse do presi
dente Reagan para discussões inscreve-se 
a revisão dessa política pelo Brasil. 

A SBC tem total confiança na manu
tenção da política que tão bons resulta
dos já produziu e está produzindo e, 
além do seu testemunho, traz o apoio que 
certamente é partl/hadopor vários.outros 
segmentos da nossa sociedade, neste mo-

B E R 
mento crít~co para o caminho de nossa 
autonomia como país. 

Acusando o recebimento da mensa
gem, o secretário especial de informática 
da Presidência da República, Joubert de 
Oliveira Brízida, respondeu: 

Acuso, com satisfação, o recebimento 
de cópia do telex em que vossa senhoria 
transmite ao senhor presidente da Repú
blica o voto de confiança da comuni
dade científica de informática na política 
que, em conjunto, governo e sociedade 
brasileira, temos construído e consoli
dado para o setor. Considero a iniciativa 
de .. vossa senhoria oportuna e relevante. 
Receba, senhor presidente, os nossos calo
rosos agr:adecimentos. 

No momento, há vários grupos de tra
balho dos governos ... br~sileiro e norte
americano dedicados à análise das medi
das a serem tomadas em relação ao pro
blema. A SBC, em carta enviada por seu 
presidente a associações de classe, insti
tuições de pesquisa e órgãos públicos, 
pede seu apoio para que os negociadores 
brasileiros féchem questão sobre o as
sunto, assumindo uma posição de defesa 
incondicional da política de reserva de 
mercado. . ·---------· .. '~ -----·-------·-----·-··· 

-------· ..... .,.,. ... ~: ~ · ~---... ·------------··--• 
O FINANCIAMENTO 
À PESQUISA EM DISCUSSÃO 

Nos últimos anos, as normas de atuação 
das principais agências financiadoras da pes
quisa no Brasil, a Financiadora de Estudos e 
Projetos (Finep) e o Conselho Nacional de 

. Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
( CNPq), ambos órgãos da Secretaria de Pla
nejamento (Seplan), vêm sendo questiona
das pelo governo. 

Os principais grupos de pesquisa recebem 
da Finep o chamado "apoio institucional", 
que contribui para manter a infra-estrutura 
desses grupos e se tornou essencial para sua 
sobrevivência, dada a exigüidade das verbas 
orçamentárias destinadas às universidades. A 
Coordenação de Aperfeiçoamento do Pes
soal de Nível Superior (Capes), órgão do Mi
nistério da Educação e Cultura, vem distri
buindo alguns auxílios para a· manutenção de 
infra-estrutura, mas essa ajuda representa 
apenas uma pequena fração do montante ne
cessário. Os auxílios para pesquisa distribuí
dos pelo CNPq são principalmente indivi
duais, e não institucionais, representando um 
volume de recursos muito inferior ao da 
Finep. 

Há alguns meses, foi criada na Seplan uma 
secretaria geral açijunta t_:>ara ciência e tec
nologia. Seu titulâr;; Luís Paulo Rosemberg, 
juntamente com Cláudio de Moura Castro, do 
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Centro Nacional de Recursos Humanos da 
Seplan, iniciou um estudo visando à reorde
nação dos papéis das agências financiadoras. 

Numa versão preliminar deste estuqo, que 
transpirou no final de setembro, er;am discú
tidas algumas propostas visando, entre ou
tros, os seguintes objetivos .. .pdncipais; J. A eH~ 
minação do apoio institucional fornecid0 
pela Finep; 2. O reforço da atuação da Capes 
namanuteQção da infra-estr;µfür~; l !A r.;eçiu
ção das áreas ·em que se superpõem a atuação 
da Finep e a do CNPq: a Finep se especiali
zaria no apoio a projetos dedesenvplvimeqto 
tecnológico, cabendo ao CNPq o financia
mento à pesquisa científjca. 

·Essas idéiasforam apresentada~ à comur;t· 
dade científica por Cláudio de Moura Castrâ 
em reuniões prnmovidaspelaAcademia Bra
sileira .de Ciências (ABC) e pela Regional Rio 
da SBPC. Nessas reuniões, foi sugerido que.a 
com.uniq~de de\;~ria.~s~ar rt:!Qrese1pt;:td~ 9ª'5, 
discussões, que até ~g~o vinpam ~enc;hcon-. 
<luzidas por uma comissão de três membros 
(i;-epresenta?t.~§ da S~pla?, da Finep ,e ,çlo H 

CNPq). A sugestão J9i aceita;< tendo Biâd"' de:
signados seis membros adicionais: três re-
pt;esentari.do ~ .. AJ3Ce ~f1~~ a ~~PC. 

A copüssão resultanteJicou corrí 'â'sêguín.tê 
constituição: pela Seplan, Cláudio de Moura 
Gastr;p;:peld'ê~Pq,.Jos1 de Ao<;pieta ~ <;?Uri , 
:Fé; pela ,:Finep.,José Adeodato de Souza Neto; 
pela ABC, Aotônio P~es de Carvalho, Jaco~ 

,Pallis Jr. e Herch Moysés Nussenzveig; pela 
~BPC, Crodowaldo Pavan, Gilberto Velho e 
Sandoval Carneiro Jr. 

Na Pt;imeira r.~união da comissão, reali
zada em 3 de novembro, ficou estabelecido 
que elâ trabalhará com prazo em aberto, es
perando2se que tenha. chegado a um esque
ma satisfatório até o final de 1983 A Seplan 
assumiu o compromisso de não impor mu
da?ç~ estrutuójs ao sistema atual a;;:ltes que 
uma estrutura alternativa esteja suficiente
mente amadurecida para receber o apoio da 
comissão. 

Os regresentantes da ABC e da SBPC vêm 
atua.!1do Ç>ar.al •• ~.!ame?te, como uma subco
missão da,comunidade científica. Nesse sen
tido, já foi iniciado um ciclo de.debates sobre 
o tema ''R~cl¾rs9s públicos .para .a ciência e 
tecnologi~", pr9movido pela SBPC. O pri
meiro debate realizou-se em São Paulo nos 
dias 11 e 12 de novembro. 

Entre butrâs reuniões realizadas desde 
que se formou a comissão, teve lugar uma 
reunião extraordinária com os comitês asses
sores dô CNPq, nos dias 2 e 3 de dezembro. 
Nessa reunião, os comitês assessores, após 

.atJ?Rlos qebate~1 expressaram seu apoio unâ
·11ime às atividaâes dos representantes da co~ 
JJ1unidade na cçmissão e manifestaram sua 
pt;eocupa.ção nó sentido de que•sefam respei
tadas as estruturas vigentes na atual etapa das 
discussões. · 
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.81,11,.~ SBPe · 
· ,ipor objetiv virrien 1entífico 

gico do p~í~; promover e facilitar a cooperação entre os pesquisa
dores; zelar pela manutenção de elevado padrão de ética entre os ci-

der os in · ses d tistas, t o em vis reco-
ecimen sua o dade, peito p ua pess e sua 

liberdade de pesquisa e de opinião; bem como do direito aos meios 
necessários à realização de seu trabalho; lutar pela remoção de empe
. bos e inco preensõ~T:flue embaracem o pro esso da ciêpcia; lu-

pela efi particip'!~~ çia SBP questô .. Política.çieytífica 
e programas de desenvólvimeríto c1 ntífico e tecnológico que aten-
dam aos reais interesses do país; congregar pessoas e instituições in
teressadas no progresso.e na difusão da ciência; apoiar associações 

ue vise j~tivos se~~.lhant~s; ~S~;resenta • poderes p~pliços 
o a entida s particulares, solicitanào medidas r erentes aosobjeti
vos da Sociedade; incentivar e estimular o interesse do público em 
relação à ciência e à cult1:1ra; e atender a outros objetivos que não coli-

com s estatut •s 

Atividades da SBPC. A SBPC organiza e promove, desde a sua fun
dação, reuniões anuais durante as quais cientistas, estudantes e pro
eT.Tores tê uma oport idade ímp~,: de comuµi.~~r s~us tra~,1,~?s e 
iscutir se ojetos d squi5a. Neitas reuniões;:o jovem pesquisa-

dor encontra a ocasião própria para apresentar seus trabalhos, ouvir 

Em São Pi~o, encontra~;e na Rua Pedroso cl~ Morais,''.J.512, Pinheiros -
localizadas em: 

p e 
~Et~.fiaçõ~~j ~tf~t~f~r e c?~:~qfar trabat9gT de outr.?sN:Temas e proble
mls" nacionais"\hegionais ' relevantes sãb expostos:e discutidos; com 
audiência franqueada ao público em geral, que tem ainda o direito de 
participar dos debates. Finalmente, assuntos e tópicos das mais varia-

.. ~ .~reas ~o .~~~~ecime~t.3,.~ão tratad3.T.,~om a participação de entida
ôes e sociedãaes científicas especialiiâêlas. 

Fundada em 8 de junho de 1948 por um pequeno grupo de cientis
tas, a SBPC reúne hoje mais de 17.000 associados, e em suas reuniões 
s~,? arresent~dos cerca d~.2.800 comunicações de .... trabalhos científi
c?f e realizaq~ 250 mes~-redondas, tmrsos e c<:?:nferências. J\t[avés 
de suas secretarias regionais, promove simpósios, encontros e inicia
tivas de difusão científica ao longo de todo o ano. 

Desde o anode sua fundação, a SBPC edita a revista Ciência, e Cul-
.(~~fj;, mensal .. ~;.arrtir de ê,Suple~., ,9tos desta .ij~;vista são'pqQJica-
dós durante as reuniões ais, conténdo os resumos dos trabalhos 
científicos apresentados. Além desta revista e de Ciência,Hoje, a SBPC 
tem publicado boletins regionais e volumes especiais dedicados a 
~i.;P3pósios e ç,~,piões q,~ ~aniza: ·odicamente. 
;• .;ó corpo dê associa es. Podem ciar-se

2
à'SBPe cientistas e 

não-cientistas que manifestem interesse pela ciência. Para tanto, basta 
ser apresentado por um sócio ou secretário regional e preencher um 
fo;P3ulário apropriado. "'; {ili,ção é efettva após a ,provação d~dire
tQ~ia, e dá direito a receõér a revista &iência, e Cultura e a obter um 
preço especial para a assinatura de Ciência Hoje. 

AncaJu - Coordenação de Pós-Graduação e Pesquisa, UFSE, te!.: 224-1331 (Gizelda Santana Morais); Araraquara - Instituto de Química, UNESP, te!. 32-0444 Ooaquim 
Theodoro de Souza campos); Belém-Laboratório de Psicologia, lJFPA, te!. 228-2088 ( O lavo de Faria Galvão); Belo Horizonte- Fundep, Reitoria da UFMG, te!.: 441-1365 ( Octavio 
~!IsioAlves de rito); Botuca~ - pepto. de fologia, UNES , tel. 22-0555 (LuizAntonio Toledo); 8,asília- Instituto de Ciências Biológic~, UnB, teL 272-0000 (Felizardo Penalva 

fAÍ~ Silva); , - Instjtut9 de Física, , te!. 39- ardo O'O!f1I\rCampos ); C á- Deptov~~ .. Biologia, U te!. 322-00 rmano G Neto); Cqritil>a-
Depto. de Zool , UFPR,. tel.266-3633 (Wa er); Fio . polis- Centro Tecnológi UFSC, te!. 33-9465 (Walter o de Lima); e:za- O de Ciências Sociais, 
UFCE, te!. 223-5951 (Eduardo Diatay Bezerra de.Menezes); Goiâµia- Depto. de Administração Escolar, UFGO, te!. 225-3788 (Darcy Costa); Itabuna- Çentro de Pesquisas do Cac:au 
(Paulo de Tarso Alvim);Jaboticabal- Depto. de Patologia Veterinária, UNESP, te!. 22-0814 (Alvimar José da Costa);Joãó Pessoa- Laboratório de Técnica Farmacêutica, UFPB, tel. 

,,224-7200..(Lauro Xavier Filho);Juiz de Fora- Depto. de Bioquímica, UI:JF,/Dager Moreira pa Rqcha); Londtjna- Fundação IAPAR, tel. 23-2525 (Laura Regina Mendes Berpard,es): 
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O LEITOR PERGUNTA 

.
1'"É verdttde que 1a radidutivi ambti!ntal egí'a;'~ a.! '!l~e 

Poços de Caldas é mais elevada que no resto do país? 
Por quê? Isto rrpresent · algu~~sco~ ara nós ue \ t 

vivemos?" L Freit eves, Poços d Cal"',,.,~···· '' 11 G ). 

Em nos§.O unive¼ijp, os se vivos 
sempre estiveram expostos às ra iações 
de fontes naturais: elas provêm do Sol e 
das estrehts (radiações cósmicas), de 
substâncias radioativas existentes no 
solo, dos materiais naturais usados para 
construção e da atmosfera, onde está 
presente o radônio, um gás radioativo. O 
rhomem ser~xpõe aiQ~.a à irradi.,ião in
terna devida à presença de _suostâncias 
radioativas em seu corpo! o potássio, ele
mento essencial à vida, é naturalmente 

' radioativo,>e exister:hfl\~árias de as de 
gramas dessa substância no organismo 
humano. Impurezas radioativas ( como o 
rádio, o urânio e o tório) são ainda in-

. geridas emnquantidades muito uenas 
com os alimentos e a água, acumulan
do-se em várias partes do corpo. · 

Tudo iss~ .... é natural e sempref ;?Cistiu, 
respondengo pelo que se deq.ómina 
dose de radiação ambienta( ou de 
fundo. Esta dose varia normalmente 
.numa faixa de 200 a ~00%, dep~~:d:ndo 

1'tlo local de residência e do tipo de ativi
dade ou profissão exercida pelo indiví
duo. A radiação cósmica aumenta ligeira
~ente co~ a altitude; ~ma casa d: pedra 
ou tijolos provoca maior dose dé radia
ção que uma casa de madeira; um operá
rio traoalhando numa mina suoterrânea 
.receoe m.~:f:to mais radiação que~m ban-

6cário, pot exemplo. . . 
A maior variação na dose de radiaçãc 

ambiental, porém, ocorre devido a di
.ferenças na quantidaci.~,de elell).er;itos ra
:dioativos naturais - ·êomo o utânio, o 
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, rio, o 
has. O pl as, de-

vido a sua formação geológica, é uma re
gião muito miner:alizada, que possui 
~.~rios dep~~~.itos d erais 'c endo 
urânio e tórfo. Um de s depó s está 
sendo explorado pela Nucleorás para a 
extração d~.··urânio. Nesses locais, ·• a ex-

li~ôsição d orne diaçõ ve-
nientes do.solo é m que 
em áreas normais. Por isso mesmo, os 
op:rário~

1

~~ min~ .... ?e u.rânio são 
entemen~fi·control para e 

recebam doses muito elevada 
diação. 

cida e . Poç nde 
vive o leitor, encontra"se à.,fastada dos de
pósitos radioativos, mas seus haoitantes, 
'em suas a · idades · árias, p ex-

iaçõês i ís ·int ... > nas , 
do planalto onde se regisfrarradio- · 

atividade mais forte. 'Além disso, os ma-
t.;riais d: ~prstru~~ roduzid o lo-

:·••làl podein.;~~r mais r ativos s de 
outras regiões, e a atmosfera contém um 
pouco mais de radônio. Além disso; de-

à alti e da ci , a radi - cós-
qu cebe , irament rpaior 

do que ao nível do mar. 

Não exi9(.f P1 dado re as s de 
tfadiação arrioíental a estão ostos 
os habitantes de Poços de Caldas, mas 
pode-se estimar que elas seriam de 30 a 
5J)% maiot~s do q 
exemplo, na cidade 

enna F.N'.néa 
Profeeeor-adJuiato do Departa
mento de Radloblologla do ln•d· 
tato de Blofieica da Unlvenidade 
Federal do Rio de Janeiro; 

At 

abe-s as radiij,ç.pes em altas do-
es, como aquelas a qúe foram expostos 

os sobreviventes das explosões atómicas 
em Hiroxima e Nagasaki, podem provo-

mum doenç homegi;ientre 
as vários tipos de câncer e defeitos ge

néticos transmitidos a seus desc.en~ 

e peq s dosesVWe fa. 
1ação am 1ental sobre o homem não 

podem ser medidos diretamente, pois 
incidên ia é muito baixa. Pqge-se, 
m, po eio de cessos estatísti-

cos, estimar a probaoi 1 ade de doses. de 
radiação tão baixas como as da radiação 
a oiental ovocarem ô câncer e even-

is defei enétic 
Numa população de cem mil pessoas, 

ocorrem ce.rca de 260 mortes por ano 
idas ao ·" cer, seja 1 for ª~?Écau-

estas, ou t dem 'fér:sido 
causadas pe a radiação'em regiões de ra
dioatividade normal. Quanto a defeitos 

néticos, édia é menos de um 
. Se de ra o na régtão de 

Poços de Caldas for 50% maior que a 
normal, ela poderá ser responsável por 

A ' 

rrem 
habitantes. 

mort or cânc~~. que 
e cada cem mil 

No entanto, o ambiente mais saudável 
região, ida ao ar+Hvre e a ,roeríor 
são em a cidaéíJ:de porteÔ1êdio 

podem reduzir de muito algumas das 
outras causas desconhecidas que provo-

defeit nétiCO§+~ª po-
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T o M 
OS BOIS 
E A ESQUISTOSSOMOSE 

A esquistossomose mansoni, também 
conhecida como barriga d'água, atinge 
cerca de 14 milhões de brasileiros, e nú
mero ainda maior se encontra exposto 
ao risco de infecção por viver em áreas 
onde a doença é endêmica. 

O organismo responsável pelo mal, o 
Schistosoma mansoni, cumpre um ciclo 
biológico no qual tem hospedeiros in
termediários ( caramujos do gênero 
Biomphalaria) e hospedeiros definiti
vos (vertebrados). Por esta razão, além 
de variáveis do meio ambiente, o proble
ma do controle desta endemia se tem 
mostrado altamente complexo. Uma das 
premissas básicas para a elaboração de 
condutas profiláticas era a de que o ho
mem seria o hospedeiro vertebrado re
almente importante para o processo de 
infecção dos caramujos transmissores da 
doença. 

Entretanto, experiências recentes 
conduzidas na Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG) pelos professores 
Paulo Coelho e Walter dos Santos Lima, 
do Instituto de Ciências Biológicas, Rai
mundo Nogueira, da Escola de Veteri
nária, e o veterinário Marcelo Cunha, 
trouxeram à tona a importância da es
quistossomose em bovinos para a epide
miologia da doença. 

Foram infectados bezerros mestiços 
de gado holandês com gir (girolanda), 
por meio de uma suspensão contendo 
cerca de 30.000 cercárias de Schistosoma 
mansoni. Verificou-se que os animais 
apresentavam patologia semelhante à 
observada no homem e, o que é mais im
portante: os miracídios oriundos de 
ovos eliminados por suas fezes demons
traram alta capacidade de infectar cara
mujos Biomphlaria glabrata, registran
do-se um índice de infecção de 41 % . 

Esses resqltados experimentais l.evan
taram a questão do papel dos bovinos na 
transmissão da esquistossomose no Bra
sil. Sabe-se que o gado girolanda é cria
do extensivamente em áreas onde a es
quis tosso m ose é endêmica. Sabe-se 
ainda que o gado entra em reservatórios 
de água com caramujos infectados e, fre
qüentemente, defeca dentro ou na,peri
feria desses reservatórios. Exames preli
minares de fezes de bovinos de regiões 
endêmicas de Minas Gerais mostraram, 
até agora, uma presença muito baixa de 
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TESTE PARA 
A FERTILIDADE DE TOUROS 

A pesquisadora Maria Luiza Silveira Mello, 
professora da Universidade de Campinas e 
especialista em biologia molecular, desco
briu um método simples para determinar a 
taxa de fertilidade de touros. Preparou lâmi
nas (esfregaços) dos espermatozóides de 
cinco touros holandeses férteis e três subfér
teis, cuja fertilidade em cruzamentos já havia 
sido testada pela Cooperativa Central Agro
pecuária de Campinas, pelo Instituto de Zoo
tecnia de Nova Odessa e pela empresa Pro
pre, de Campinas. Todos os touros tinham 
boa saúde, e não se conhecia a causa da infer
tilidade de alguns deles. 

Os esfregaços dos espermatozóides foram 

.,.., 

fixados em etanol acético por cinco minutos, 
hidrolisados em cloreto de amônio e colori
dos com uma solução de azul de toluidina 
(pH 4) por 15 minutos. Em seguida, as lâmi
nas foram lavadas por cinco segundos em 
água destilada, secas ao ar, montadas e exami
nadas em um microscópio acoplado a um fo
tômetro, o que permitiu medir a taxa de inci
dência de metacromasia em seu meio, ou 
seja, a quantidade de espermatozóides que 
apresentavam mudança de cor ao cabo do 
tratamento descrito. 

A pesquisadora constatou que os touros 
subférteis apresentavam um número de es
permatozóides metacromáticos 12 vezes 
maior que os de alta fertilidade. O método 
apresenta aplicações e vantagens evidentes, 
permitindo detectar a subfertilidade em re
produtores de modo relativamente simples. 

.:::·~,'\, /5~---":-'-. ~_-<,~-: :~~, ·',.~1~{i'i,))~j;\))~!1.. .:<~<·\ ~\~(;;-. ,' ,r_,_ ~\!~\; f~,:. ,I ~ ✓, ,_, ') 
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ovos de Schistosoma (cerca de 3%). En
tretanto, em algumas condições ambien
tais, o problema pode ser considerado 
sério, pois em uma das fazendas estuda
das quatro entre oito bezerros elimina
vam pelas fezes ovos aparentemente viá
veis. 

Pode-se perguntar por que os exames 
de fezes realizados rotineiramente por 
veterinários não detectaram ovos de 
Schistosoma .. Ao que parece, isto se deve 
ao fato de que são utilizadas nesses exa
mes técnicas de flutuação, que não re
velam os ovos de S. mansoni, de alta 
densidade. Por outro lado, tais exames 
são realizados nos matadouros, onde são 
abatidos normalmente animais adultos. 
No entanto, as constatações preliminares 
do grupo de pesquisadores da UFMG 

mostram que os bezerros seriam mais 
suscetíveis à infecção. Desse modo, po
de-se entender porque a esquistosso
mose não costuma ser notificada pelos 
inspetores sanitários desses estabeleci
mentos. 

Os trabalhos de pesquisa mais recen
tes revelaram ser necessária a realização 
de novos estudos para estabelecer a real 
extensão da esquistossomose em bovi
nos no país, além da importância desta 
variável na cadeia epidemiológica da 
doença. Deve-se tentar ainda avaliar os 
danos causaqps pelo S. mansoni à eco
nomia pecuária, especialmente em ani
mais jovens. As pesquisas realizadas até 
aqui receberam recursos da Financia
dora de Estudos e Projetos (Finep). 
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T o M 
ANTIBIÓTICOS 
DE E CONTRA BACTÉRIAS 

Plasmídios são fatores de pequenas dimen
sões encontrados em bactérias ( e em outros 
microorganismos ), constituídos de ADN -
ácido desoxirribonucleico, o material gené
tico de todas as células. São capazes de multi
plicar-se independentemente do ADN dos 
cromossomos. Na verdade, os plasmídios se 
encontram geralmente livres no interior das 
células, ainda que em alguns casos possam se 
associar ao ADN dos cromossomos. Vários ti
pos de mensagens genéticas podem ser codi
ficadas pelo ADN dos plasmídios. Dentre 
elas, a que permite a produção, por determi
nadas bactérias, de antibióticos ativos contra 
outras bactérias, da mesma espécie ou de es
pécies semelhantes, donde seu nome genéri
co de bacteriocinas. Como o organismo mais 
comumente utilizado para se testar a produ
ção desses antibióticos é a Escherichia coli, 
bactéria que normalmente habita o intestino, 
eles também são conhecidos como colicinas. 

SEPARAÇÃO COM ~ 
MEMBRANAS: NOVA : rr 
ALTERNATIVA TECNOLOGICA 

1 

Pesquisas em andamento no Progra
ma de Engenharia Química da Coorde
nação dos Programas de Pós-Graduação 
de Engenharia da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (COPPE/UFRJ) têm de
monstrado a viabilidade de aplicações 
de processos com membranas na indús
tria alcooleira. 

Um desses processos, a osmose inver
sa, consiste na separação de constituin
tes de uma mistura líquida forçada sob 
pressão a passar ·por uma membrana 
seletiva. Resultam deste processo dois 
efluentes líquidos, um deles - o que 
passou pela membrana - diluído, e o 
outro concentrado em substâncias reti
das pela membrana. 

Uma das pesquisas que se encontram 
em estágio mais avançado mostrou que é 
possível concentrar o vinhoto, resíduo 
da destilação do álcool, por osmose in
versa, podendo-se atingir um grau de 
concentração de até oito vezes, depen
dendo da origem do vinhoto. O efluente 
diluído pode ter uma demanda química 
de oxigênio (DQO) reduzida a apenas 
10% da DQO do vinho to in natura. Em 
princípio, o vinhoto concentrado assim 
obtido pode ser usado em fertirrigação, 
ou seja, combinado à água com que se ir
riga uma cultura, ampliando as possibili
dades de sua aplicação no solo. O pro-
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Existem vários tipos de colicinas ( denomi

nadas V, B, E, I etc.), classificados segundo sua 
especificidade. Uma linhagem produtora de 
um tipo determinado de colicina é imune a 
este, mas não a outros tipos, o que permite a 
identificação dos vários tipos de colicinas 
produzidos por bactérias isoladas de várias 
procedências. 

Recentemente, ocorreu no Instituto de 
Puericultura da UFRJ um surto de infecção in
testinal. Do material colhido dos pacientes 
afetados, foram isoladas bactérias do gênero 
Salmonella, identificadas no Instituto de Mi
crobiologia peló dr. Ilvan Ricciardi. Estu
dando essas bactérias, Ana Carolina P. Vi
cente, do Instituto de Biofísica, demonstrou a 
presença de plasmídios responsáveis pela 
produção de colicina do tipo B. 

Ana Carolina demonstrou ainda que é pos
sível induzir a síntese e liberação da colicina 
B quando aSalmonella produtora é colocada 
em contato com outra bactéria sensível, 
como a E coli, ao antibiótico. Nessas condi
ções, a produção de colicina aumenta quatro 

cesso permite grande economia em ter
mos de gastos energéticos, se compara
do ao processo convencional de eva
poração do vinhoto. 

Outra linha de pesquisa em curso ob
jetiva o fracionamento de misturas con
tendo álcool etílico ( etanol), com impli
cações em duas etapas da tecnologia 
atual de produção de álcool. Na primei
ra, utilizando a osmose inversa, preten
de-se obter a retirada contínua de álcool 
durante o processo de fermentação, au
mentando-se a produtividade e permi
tindo a operação com concentrações ini
ciais mais elevadas de açúcar. Na se
gunda, procura-se fracionar a solução 
água-etanol usando membranas, como 
processo alternativo à destilação. Já 
foram sintetizadas membranas poliméri
cas que efetuam a desidratação do eta
nol, ao longo das pesquisas que, coorde
nadas pelos professores Ronaldo Nóbre
ga e Cláudio Habert, vêm sendo financia
das pelo CNPq e pela Finep, além de 
convênios específicos com grupos in
teressados. 

Os processos de separação que utili
zam membranas só adquiriram impor
tância na indústria nos últimos 15 anos, 
em função dos avanços registrados na 
tecnologia de produção de resinas sinté
ticas e, em termos econômicos, devido à 
crise dos preços do petróleo. A impor
tância crescente dos processos de se
paração com membranas pode ser evi
denciada pela inclusão de programas 
prioritários específicos nos planos de 
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vezes em relação aos níveis de controle. A 
presença da bactéria sensível é indispensável 
para induzir a atividade produtora. A possi
bilidade de intervenção de um produto difu
sível é improvável, uma vez que a incubação 
da Salmonella em presença do meio no qual 
tenha sido cultivada a E. coli não produz in
dução da síntese e de liberação de colicina. O 
resultado indica a necessidade de que haja 
um contato direto entre as duas espécies. 

Num ambiente natural, onde ocorre com
petição entre várias espécies, a eliminação de 
possíveis antagonistas pode facilitar a tarefa 
de preservação e reprodução de uma es
pécie. 

A produção de colicina pode ser assim en
carada como um caso desvantagem seletiva 
conferida pelos plasmídios responsáveis pela 
codificação do antibiótico. Em se tratando de 
espécies patogênicas ( como é o caso da Sal
monella), as colicinas podem ser um impor
tante instrumento coadjuvante na instalação 
da doença: 

desenvolvimento científico e tecnoló
gico de vários países industrializados. 

O principal fator que tem atraído a 
atenção dos tecnólogos reside no con
sumo energético relativamente baixo, o 
que em muitos casos se deve ao fato de 
haver separação sem que ocorra mu
dança de fase. Esta separação pode ser 
entendida como uma filtração a nível 
molecular, o que faz com que a viabili
dade de determinado fracionamento de
penda fundamentalmente da existência 
de uma membrana adequada. Assim, os 
diversos grupos de pesquisa que desen
volvem processos de separação com 
membranas no exterior têm investido 
muito nos aspectos relacionados com a 
síntese e a caracterização de membra
nas, e o Laboratório de Processos com 
Membranas da COPPE/UFRJ - que ini
ciou suas atividades no fim da década de 
1960 - incluiu também em suas linhas 
de pesquisa o estudo da correlação entre 
a estrutura e as propriedades das mem
branas. 

Além das pesquisas citadas acima, liga
das à produção de álcool, o laboratório 
desenvolve também trabalhos ligados a 
aspectos científicos e tecnológicos de 
várias aplicações de processos de se
paração com membranas, como o fracio
namento de misturas metano-dióxido de 
carbono, a dessalinização de águas mari
nhas ou salobras, o fracionamento de 
proteínas e a modificação do processo. 
de diálise atualmente aplicado em rins 
artificiais. 
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CONTRA A CISTICERCOSE 
·", A cisticercose é uma doença causada pelo 

(iJysticercus cetlulosa,e, forma larv a soli
tária (Taenia~olium) presente nos te~~dos de 
suínos. Os porcos funcionam como hospe
deiros intermediários desse cestóide hu
mano, e o çisticerco encontrado na car e suí
q~ é vulgar~iate conq.~çJdo com ' anji
quinha". 

Os porcos se infectam ingerindo fezes hu
manas que contenham proglotes (anéis ou 
~;gmenfos) ~ . T .solium.: gu alimento.~ c~mi:a
g:iinados com:t::>vos do p"ãfàsito. Dos;,~v;os in
geridos por esses animais:· saem já em·· seu in
testino delgado embriões que penetram na 
mucosa e se disseminam pelo organismo 
a!ravés do sa,ngue. O cérebro, a líQ.gua, o 
· córação e a []JÜsculaturà:1esqueléticá são os 
locais mais freqüentemente parasitados. 

Dados experimentais demonstram que os 
suínos infectados apresentam peso cerca de 
}Q% inferior,:~m comparà~o com um:grupo 
controle, ao longo de um geríodo de seis me
ses de engorda. Isto representa u~a perda 
considerável para países com_grandes reba-

Desde 1980, a Marinha do Brasil e a 
Mârinha 'ddl EUA vêifü;êlésenvdl~êndo 
um importante projeto conjunto de pes
quisas, o Projeto Centratlan, com a finali
ci~~.e de promovei; () ·~apeamento do 
funao da p(')rção sul do:9ceano Atlântico, 
em seus aspectos morfológicos e tectó
nicos, isto é, a forma do fundo do mar e 
si as modifi' j ~ões ao lg~go do (çmpo. 

· A Marinnai aos EUA participa da Cen
tratlan através 0de seutaboratóriode Pes
quisas Navais (NRL - Naval Research 
:bªboratory )i;•e a MariQQft" do fü4siJ ªtra
;és da Dirétoria de Hi'ª rografia' tNâve
gação. Participam ainda do projeto·, do 
lado brasileiro, o Laboratório de Geolo-
. · Marinh! (L~gem.:Jr.t:i./ !P Ins}~.S~·~º de 
Geociências•da Universidade Féâeral do 
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~ os suínos, çpmo é o càsõ êlo BrasU: do Mé
x'ico e de outros países da América do Sul e 
Central. 

O homem é o hospedeiro definitivo da 
s~litária, e g~ralmente se infecta ingedndo a 
(}~me mal cozida de porcos infectadop pelo 
C. cellu/osa,e. Ingerido pelo homem, o cisti
cerco se fixa na mucosa do intestino delgado, 
onde se transforma em uma tênia adulta, que 

,{jbde atingir:l té oito metr@~.de comp~tmento 
em alguns meses. No intestino humano, as tê
nias provocam dores abdominais, náuseas, 
insónia, irritação geral e espoliação nutri
cional. 
i<"Além de ~i der ser p~~asitado P~l! soli
tária, o homem pode tam6ém se infectar aci
dentalmente com os ovos da T soliwn, in
gerindo ovos de sua própria tênia ou alimen
tos contaminados. Em certos casos, regis
rra-se ainda à,. auto-infecçãointerna. Quando 
qualquer dessas possibilidades ocorre, o in
divíduo poderá apresentar a cisticercose 
muscular ou ocular, ou a neurocisticercose, 
f{;)rma grave devida à ifltyasão do cérebro 
pelas larvas da tênia. 

Com a finalidade de impedir a infecção do 
homem e dos suínos, uma equipe do Insti-

· de Janeir •. , a con~~te da Mari~?f' e o 
partam Nacioma e Produ~itb Mi-

ríeral, através de associação com ó La
gemar. 

... Os estudos já realizados - três Jevan
ç1~mentos a geofísit:~s e seis :e~pedi
ções oceanográficas, num total de 210 
dias no mar - utilizaram o navio de pes
CJ.Uisas Hayes e um avião de aerogeofí
siea, do NRL~ o navio oceanográfico Al
mirante Câmara, da Marinha do Brasil. 
Como resultado foiam ~apeados a por
~.~º central cordilheira Mesoatl tica, 
·ao sÚl da il da Asceiisão, e a margem 
continental e os flancos da mesma cordi
lheira ao la;go dos estados de Alagoas,· 

gipe, B · Espírito,Sªnto e Rio deJa-
•. » • a ,e" T ,A V A!/1 

kQ • 
Os dados obtidos vêm suprir o amplo 

desconhecimento do fundo submarino 
o feiçõ~§ t~ctô-
o regionál: e se 

N e I A 
[üto de ~iên@ias Biológicas da Uníversidade 
Federal de Mínas Gerais, chefiada pelo pro
fessor Evaldo Nascimento, vem procurando 
desenvolver.uma vacina capaz de proteger os 
.suínos contra a infecção natural por ovos de 
T solium. Os resultados experimentais obti
dos até agora pela imunização de suínos (Sus 
scrofa,domestícus, raça Yorkshire) têm sido 
animadores, s·endo possível demonstrar, 

;::<ªpós a inje~ª9 do antíg~po, á incidfn,~ia de 
leucocitose com predominância de eósinó
filos, uma considerável hipersensibilidade 
retardada e níveis elevados de anticorpos es
pecíficos, caracterizando uma mobilização 
~ s defesa~J©unológicas dps animais contra 
â doença. 

Na necrópsia·dos animais utilizados na ex
periência, observa-se uma proteção de 100% 
em relação ;;i.o grupo controle, após uma in

·(e:çção-desaJj~ com 10.000.ovos viávei~ de T 
solium. Até ó momento não está totalmente 
esclarecido in vivo. Pesquisas nesse ~entido 
continuam sendo executadas no laboratório 

1
~ª UFMG, ~e.pi como a purificação e carac
'terização dó"àmígeno ou antígenos envolvi
dos na indução de resistência contra a cisti-
cercose em suínos. 

ac.ham em fase de processamento. De
.rãa ser,p~ublicados;; conjuntamente 

pelas partes brasileira e norte
americana. 

Em 1983, será estudada a área ao norte 
ilha de Ascensão, do meio do oceano 

Atlântico à margem continental ao largo 
do Nordeste brasileiro. Essas pesquisas 
compreenderão 14 vôos do avião de ae
rogeofísica, a partir de Recife e da ilha de 
Ascensão, e duas expedições do Al
mirante Câmara na área. Para 1984, .es
rao previstas pesquisas oceanográficas 
âo outro lacío do Atlântico, a fim de per
mitir comparações diretas com as pes
quisas já reálizadas do lado ocidental. 

Espera-st que o projetó venha a pro
rcionar üm conhecimento científico 

do fundo submarino do Atlântico sul, · e 
que a participação brasileira nas pesqui
~ªs propid~ .? formaç~o de pessoal em 

. ·geologia e geofísica marinha. 
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ENCONTRADO UM NOVO PULSAR 

Os astrônomos do observatório de 
Arecibo, liderados por C. Heiles, desco
briram recentemente o mais rápido ob
jeto celeste em rotação de que se tem co
nhecimento. Este pulsar gira em torno 
de seu eixo 625 vezes por segundo, e po
derá ser de grande relevância para testar 
a Teoria Geral da Relatividade. 

Os pulsares foram descobertos em 
1968 pelo astrônomo inglês A. Hewish e 
seus colaboradores ( a descoberta valeu 
a Hewish o prêmio Nobel de Física). O 
mecanismo responsável pela alta esta
bilidade dos pulsos de radiação emitidos 
por esses objetos foi explicado por outro 
astrônomo inglês, T. Gold, e pelo italia
no F. Pacini. 

O mecanismo dó pulsar lembra o de 
um farol marítimo de sinalização: o ob
servador vê um pulso de luz cada vez 
que o feixe passa por ele. Da mesma 
forma, o pulsar é uma estrela em rotação 
muito rápida, com mecanismos de emis
são situados em regiões bem definidas. 
Quando essas regiões passam pela linha 
de visada do observador terrestre, um 
pulso é detectado. Como os períodos en
tre os pulsos são muito curtos, a veloci
dade de rotação deve ser bastante ele
vada, gerando uma força centrífuga con
siderável na superfície da estrela. Para 
que esta força centrífuga não provoque a 
quebra da estrutura da estrela, sua gravi
tação deve ser também muito elevada, 
de modo a estabelecer uma situação de 
equilíbrio. 

A física nos ensina que, em casos 
como este, para que um corpo girando 
com o período P seja estável sua densi
dade (p) deve obedecer à seguinte con
dição: p > 1,41 x 108 g;'cm3, ou seja, deve 

p2 

ser maior que a divisão de 141 milhões 
pelo quadrado do período ( em gramas 
por centímetro cúbico). 

O pulsar mais rápido conhecido até o 
presente, situado na nebulosa do Caran
guejo, apresenta um período de 0,033 
segundo. A partir deste dado, pode
se calcular, aplicando a fórmula acima, 
que sua densidade deve · ser superior a 
1011g;'cm3

, isto é, cem ·bilhões de vezes 
maior que a da água. 

Para o pulsar recém-descoberto, com 
período de apenas 0,0016 segundo, a 
fórmula acima dá uma densidade maior 
do que 5,5 x l013g;'cm3, ou seja, 55 tri
lhões de vezes maior que a da água. 
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estrela 
~ de nêutrons 

~~ ... 
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625 giros por segundo 

feixe de radiação 

observador 

~ 
radiotelescópio 

A cada passagem do feixe (cone) de radiação pelo radiotelescópio corres
ponde um.pulso, à semelhança da luz de um farol marítimo de sinalizaçao. 

Valores de densidade desta ordem são 
comparáveis aos encontrados nos nú
cleos atômicos e, dentro de nosso co
nhecimento atual, só um tipo de objeto 
astronômico pode apresentar tais carac
terísticas: as estrelas de nêutrons (ver 
"Nascimento, vida e morte das estrelas", 
em Ciência Hoje n.º 2). Assim, a desco
berta deste pulsar é mais uma prova irre
futável da existência de tais objetos na 
natureza. 

As estrelas de nêutrons, é bom lem
brar, seriam objetos com massas com
paráveis à do Sol, compactadas em di
mensões de apenas alguns quilômetros 
(tipicamente, 10km). Sua existência já 
havia sido prevista -nos últimos anos da 
década de 1930 por físicos como Oppen
heimer e Volkoff, e pelos astrônomos 
Walter Baade e F. Zwicky. 

O pulsar recém-descoberto, além de 
sua importância para a verificação das 
previsões teóricas acerca das estrelas de 
nêutrons, também pode colaborar para 
que se teste outra teoria: a Teoria Geral 
da Relatividade. 

Devido a sua alta rotação, este pulsar 
não deve ser completamente esférico. 
Como a Terra e o planeta Júpiter, por 
exemplo, deve ter um raio polar menor 
que o equatorial. Nessas condições, a 
Teoria Geral da Relatividade prevê a 
emissão de ondas gravitacionais, ondas 
que carregam energia do pulsar fazendo 
com que o mesmo se desacelere, isto é, 
aumente seu período de rotação. Obser
vações contínuas poderão permitir a 
comparação entre a taxa de desacelera
ção observada e a calculada através da 
Teoria Geral da Relatividade, testando 
assim não apenas a previsão de que 
ocorre a emissão de tais ondas ( assunto 
bastante controvertido) como também a 
própria estrutura ( cristalina ou fluida) 
do pulsar. 

Trata-se seguramente de uma desco
berta cujas conseqüências merecem ser 
acompanhadas, por sua relevência para 
as teorias que se situam na fronteira atual 
de nossos conhecimentos sobre a na
tureza. 
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