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ARACRUZ 
ASSINA COMPROMISSO 

DE PRIORIDADE 
AO MEIO AMBIENTE. 

A Aracruz Celulose - a maior produtora brasileira e a·maior exportadora mundial de celulose de eucaliptc 

branqueada - assinou no dia 1 O de abril a Carta de Princípios sobre Desenvolvimento Sustentável. 

O documento, elaborado pela Câmara de Comércio Internacional, foi assinado por cerca de 200empre

sas durante a II Conferência Mundial da Indústria sobre GerenciamentoAmbiental, emRoterdã, Holan-

da. Os 16 princípios contidos na Carta representam o compromisso das signatárias de tratar com priori-

dade as questões relacionadas ao mei_o ambiente. Seu conteúdo prevê o máximo empenho da iniciativa 

empresarial ém aperfeiçoar co°:tinuamente seus produtos e serviços, conciliando a preservação do meio 

ambiente com o desenvolvimento econômico. A Carta de Princípios da CCI passa a servir de base às 

atividades das empresas que a ela aderiram, que se comprometem, também, a divulgar os resultados de 

sua aplicação prática. A Aracruz sente-se orgulhosa em fazer parte desse grupo de empresas. 
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J\RACRUZ CEWLOSE S.J\. 
Raízes brasileiras do progresso. 



CARTAS DOS LEITORES 

SOLIDARIEDADE 

Fiquei triste e preocupado após a leitu
ra do editorial e da mesa-redonda em Ciên
cia Hoje n~ 70. Sou estudante de pós-gra
duação da USP /Ribeirão Preto e acompa
nho a revista desde o primeiro fascículo, 
quando ainda era aluno do colegial. Não 
posso admitir que um meio de divulgação 
científica de características tão singulares 
em nossopã.ís possa estar ameaçado de ex
tinção. É por esse motivo que resolvi es
crever esta carta, apresentando algumas su
gestões e opiniões. 

Acho excelente a idéia da participação 
das universidades, através de convênios, no 
intuito de se obterem recursos e, ao mes
mo tempo, informações sobre seus proje
tos. Além do efeito sobre as próprias uni
versidades, que se auto-estimulariam, ha
veria o efeito sobre os leitores, p~incipal
mente os jovens, cujo interesse poderia ser 
despertado para a pesquisa acadêmica. ( ... ) 

Sou da área de fitoquímica e consigo en
tender, na forma pela qual são escritos, os 
artigos sobre física, história, biologia etc. 
Artigos da minha área, pondo de lado oca
ráter informativo do que me é transmiti
do, acho um pouco superficiais, mas isso 
é o correto. Este esquema possibilita a lei
tores de diversas áreas se inteirarem do as
sunto. Se se pretende aprofundar um pou
co mais, deve-se procurar os journals, es
pecíficos e especializados. Temos que nos 
conscientizar de que esta revista é de cu
nho multidisciplinar e não deve cobrir de:
talhadamente assuntos específicos de deter- • 
minada área. 

Acho que a seção 'Tome Ciência,, bem 
como 'Um Mundo de Ciência,, deveriam 
ser ampliadas: um maior número de arti
gos de pequeno tamanho tornaria a leitu
ra mais leve e atraente para determinados 
tipos de leitores. ( ... ) Acima de tudo, não 
parem de crescer e não deixem cair o alto 
nível adquirido ao longo destes anos. 

FERNANDO BATISTA DA COSTA 
RIBEIRÃO PRETO (SP) 

Foi com imensa tristeza que recebi o úl
timo número de Ciência Hoje. Ao longo 
de todos estes anos (tenho a coleção com
pleta!) aprendi a esperar a revista e ler avi
damente suas páginas. A simples ameaça 
de extinção de algo tão importante para a 
ciência brasileira causa, desde já, uma re
volta difícil de conter. Por isso é preciso 
resistir! Gostaria de contribuir nessa resis
tência com algo mais concreto que uma car.: 
ta onde tento participar da discussão pro-
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tagonizada pelos editores e reproduzida no 
último número. Mas acabei de renovar a 
minha assinatura: das seis revistas que as
sinava, só mantive três, entre elas Ciência 
Hóje e Ciência Hoje das Crianças. ( ... ) 
Porque os problemas de Ciência Hoje per
passam toda a estrutura científica nacional 
é que vejo como primeiro passo a necessi
dade de articular mais estreitamente as uni
versidades com a revista. 

• e .... º' ,icn iiii ªin 

Tomei conhecimento dos problemas en
frentados pela revista Ciência Hoje egos
taria de me colocar à disposição para aju
dar a afastar o fantasma de extinção que 
ameaça essa publicação tão .importante pa
ra a comunidade científica nacional. 

ANTONIO BRIT-TO 
DEPUTADO FEDERAL, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE 
C[ÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFOR
MÁTICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, B~SfLIA 
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Sugiro uma àmpla campanha, utilizan
do inclusive os meios de informação: será 
que muitas empresas e/ou agências de pu
blicidade não gostariam de associar seus 
nomes a um projeto científico de tamanha 
importância no horário nobre das tevês e 
nos grandes jornais?( ... ) Para isso, parece
me essencial uma reformulação paralela ao 
projeto editorial da revista, e a idéia de 
voltá-la um pouco para o ensino secundá
rio me atrai. ( ... )Esta sugestão se sustenta 
na convicção de que é impossível - e pre
judicial - desvincular ciência de educação 
sobretudo em nosso país. 

A reformulação deve contemplar, a meu 
ver, a profissionalização da revista, o que, 
parece-me, não se confunde com sua trans
formação em produto 'de mercado,. Um 
abraço, acompanhado de votos de um bre
ve reencontro com mais um número de 
Ciência Hoje. 

ADAIR CARV ALHAIS JÚNIOR 
BELO HORIZONTE 

Leio Ciência Hoje mensalmente e me in
teresso muito pelas reportagens científicas, 
pelas opiniões, editoriais. Vocês têm atin
gido de forma clara e objetiva todas as ex
pectativas dos leitores. ( ... ) Sendo assim, 
não podemos deixar que a revista saia de 
circulação. Espero que no futuro os uni
versitários como eu possam ter acesso a es
sa revista de tão alto nível. 

LUCIANA HELENA PAES 
CAMPINAS (SP) 

Em resposta ao apelo '' Revista Ciência 
Hoje ameaçada de extinção,,, é preciso rea
firmar que, por sua importância na divul
gação científica, isso não deve acontecer. 
No entanto, há que se buscar formas tais 
que a independência, que sempre caracte
rizou as publicações da SBPC, não seja to
cada. Isso implica que todo esforço seja di
rigido para a venda de publicidade em suas 
páginas. Assim, sugiro, embora não saben
do o valor monetário de uma página de pu
blicidade, que sejam criadas páginas de 
anúncios pequenos para empresas, institui
ções, grupos de pesquisadores ou mesmo 
pessoas físicas. ( ... ) Sou microempresário 
e havia cortado a assinatura da revista, den
tro de um programa de contenção de des
pesas. Em face da ameaça de extinção, po
rém, estou enviando, além da sugestão, um 
cheque para reinclusão de meu nome na lis
ta de assinantes. 

ANTONIO CARLOS RAMOS GONÇALVES 
SAL TO. DE PIRAPORA (SP) 

Pessoal: acabo de ler o debate sobre a 
crise da revista, que vocês publicaram no 
último número, e gostaria de fazer algumas 
considerações. Sou professora de ciências 
e de biologia na rede pública estadual e, 
desde que saí da universidade, a revista tem 
sido uma das raríssimas maneiras de acom
panhàr o que vem acontecendo no meio 
científico. Por isso, faço questão de man
ter a assinatura, mesmo com os 'trancos, 
que vem sofrendo o nosso salário. ( ... ) 
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E por falar em acesso ao melhor, penso 
que a revista poderá estar, de alguma for
ma, vinculada às universidades, mantendo 
o compromisso de repassar para nós, po
vo contribuinte, o que tem sido nelas pro
duzido. No limite do ideal, a criação de um 
canal entre sociedade e meio acadêmico, até 
para críticas e fomento de demandas. ( .. . ) 
Fica um apelo: não ao sucateamento, que 
se mantenha a fantasia do projeto. O últi
mo número me pareceu manter o nível, mes
mo sem estar impresso a cores. Um abraço. 

LEILA MARIA DE SOUSA 
NOVA FRIBURGO (RJ) 

Foi com preocupação que recebi as no
tícias sobre as dificuldades financeiras e, 
em conseqüência, a possível inviabilidade 
da revista Ciência Hoje. Manifesto minha 
solidariedade e admiração com relação a 
toda a equipe de edição da revista que, te
nho certeza, se empenha em impedir que 
o fato lamentável de sua extinção venha a 
concretizar-se. 

Ciência Hoje estabeleceu-se definitiva
mente como um marco, não apenas entre 
os pesquisadores e o público leitor adulto, 
mas também como fonte de referência, 
atualização e fornecimento de material di
dático para professores que trabalham com 
o público infantil. Nessa linha, a revista 
aperfeiçoou-se e lançou a excelente Ciên
cia Hoje das Crianças. Atualmente, graças 
a essas duas revistas, os professores podem 
encontrar, em meio a um sem-número de 
publicações e livros didáticos de qualida
de altamente duvidosa, material didático 
altamente enriquecedor da atividade peda
gógica. Na ânsia de poder ajudar na luta 
de sobrevivência das duas revistas citadas, 
e também da Ciência e Cultura e do Jor
nal da Ciência Hoje, estou solicitando mi
nha inclusão como sócia da SBPC. 

ADRIANA MOHR FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 
RIO DE JANEIRO 
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Sou leitor assíduo de Ciência Hoje há 
dois anos, e fiquei chocado em saber do ta
manho da crise que a revista vem enfren
tando. Acho que vocês poderiam fazer um 
levantamento através de um cupom encar
tado na revista, para saber onde os leito
res estudam e/ou trabalham. Alguns cer
tamente poderiam fazer um trabalho de di
vulgação e assinaturas. ( ... ) Esta semana 
estive fazendo esse trabalho na minha sala 
de aula (sou aluno do 3? ano de licencia
tura em Ciências Biológicas na Uni-Santos) 
e o interesse pela revista foi muito grande: 
de 25 alunos, apenas dois são assinantes. 
Acho que o que dificulta é o pagamento so
mente à vista. Outro ponto levantado foi 
a dificuldade de encontrar a revista nas 
bancas. Mais uma sugestão seria oferecer 
um plano especial de assinatura a todas as 
bibliotecas de faculdades e de escolas de se
gundo grau. Espero ter contribuído para 
salvar a nossa revista e faço votos de mui
ta disposição na luta que será, com certe
za, árdua. 

APARECIDO GUERINO 
SÃO VICENTE (SP) 

Escrevo na qualidade de leitor fiel des
de os primeiros números desta conceitua
da revista, na qual pude sempre encontrar, 
desde os tempos de faculdade, assuntos de 
atualidade científica. Minha formação é li
gada à área de ciências jurídicas, comes
pecialização em sociologia urbana e ciên
cia do direito.( ... ) Ciência Hoje passou por 
várias transformações, todas proveitosas. 
Li recentemente que, por razões de políti
. ca financeira, esta conceituada revista es
taria para ser extinta. Nesta oportunidade, 
envio meus votos de consideração para a 
equipe redatora da revista, esperando no
tícias sobre os próximos números a serem 
editados. 

CARLOS EUGENIO DE FREITAS 
RIO DE JANEIRO 

Foi com profunda tristeza que li no Jor
nal da Ciência Hoje n? 223, enviado por 
um amigo, que a revista Ciência Hoje te
ria uma edição em preto e branco por pro
blemas econômicos. Ciência Hoje é para 
mim um orgulho brasileiro, em termos de 
publicação científica, comparável às me
lhores publicações no gênero em todo o 
mundo. Infelizmente estou muito longe pa
ra poder ajudar pessoalmente na campa
nha da SBPC. O que estou fazendo é rea
tivar, através do meu procurador, todas as 
minhas assinaturas das publicações da 
SBPC, já que as havia cancelado por estar 
fora do país por um período de dois anos. 

JOEL JONES JUNIOR 
PROFESSOR DA UFRJ , TORONTO, CANADÁ 

Acredito que a cam_panha que vocês es
tão fazendo em prol da continuidade da re
vista apresenta um aspecto negativo. Vo
cês não acham que um possível leitor deve 
se perguntar: como posso assinar uma re
vista que está ameaçada de extinção? Será 
que vou receber meu dinheiro de volta? 
Embora não seja tão grande investimento, 
em tempo de crise todos os gastos devem 
ser computados criteriosamente. De minha 
parte, acho que a revista não precisa de ca
ridade. Sob muitos aspectos, ela é um em
preendimento comercial, que vende um 
produto muito especial chamado cultura. 
Não sou empresário, mas posso (ou julgo 
poder) intuir quando uma mercadoria não 
está sendo bem vendida. Em negócios, não 
é aconselhável passar uma imagem de per
dedor, ou de alguém que está à beira do 
abismo. Isso pode precipitar a queda, o que 
não é absolutamente o que queremos. 

VITOR MENDES CARDOSO 
DEP. DE BOTÂNICA, UNESP, RIO CLARO 
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Fiquei entre abismado e indignado com 
a notícia que vi na tevê, quando foi en
trevistado o editor de Ciência Hoje. É o 
cúmulo do absurdo, num país onde não 
existem publicações informativas de credi
bilidade, que uma revista dessa natureza 
açabe sem mais nem menos. Esse país vai 
mesmo para o fundo do poço: onde não 
se lê, não é possível o desenvolvimento. Sei 
que esse governo não dá a mínima para a 
ciência, não valoriza o trabalho do cientista 
brasileiro. Eu trabalho na Amazônia e aqui 
não é muito fácil de achar algo para ler, 
a não ser futilidades( ... ) Abaixo o desca
so dos governantes deste sofrido e miserá
vel Brasil, tão rico e tão pobre. Viva are
vista! Estou renovando a minha assinatura. 

FELIX PA,ULO DA SILVA 
EIRUNEPÉ (AM) 

Quero expressar meu apoio incondicio
nal a Ciência Hoje, um instrumento em 
prol da comunidade científica brasileira. 
Sou assinante. desde o primeiro número, e 
mantenho a expectativa (ou fé) de que ela 
tenha um papel além das fronteiras da co
munidade científica, com impacto direto 
sobre outros segmentos da sociedade bra
sileira. Há 15 anos, quando concluí os cré
ditos do curso de mestrado em engenharia 
elétrica na Politécnica da USP, não conse
gui uma tese que compatibilizasse a empre
sa e a universidade. Além da grande frus
tração pessoal, acho que isso é_ mais um 
desperdício neste país. 

Vejo a crise de Ciência Hoje não como 
risco de extinção, mas como uma grande 
oportunidade de mudança para melhor. 
Talvez ela possa ser também um instrumen
to de alavancagem para a aproximação en
tre universidade e empresa. 

ALBERTO MAZA MARTINEZ 
CAMPINAS (SP) 

Li a mesa-redonda sobre a crise da re
vista, e fiquei tentando __ sentir qual a impres
são que ela me transmite. Ciência Hoje não 
se oferece para o prazer de ler, não se preo
cupa em fisgar o leitor. É sisuda demais . 
As aberturas das matérias são quase sem
pre uma fria explicação do que vai ser tra
tado. Por exemplo, no artigo 'Vida em ex
tinção ' , na última edição, o lead é aquela 
velha história do número de espécies, sua 
extinção em massa etc., mas o lance das ba
tatas é interessantíssimo! ( ... )A revista pa
rece feita exclusivamente para o público 
universitário! ( ... )Acho que o projeto edi
torial deve andar casadinho com o projeto 
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gráfico, que precisa ser revisto para tornar 
a revista mais atraente, mais convidativa. 
( ... ) O artigo 'Sobre paladares e políticas', 
que é interessantíssimo, não tem destaque 
nenhum. ( ... )Os critérios para seleção de 
artigos devem levar em conta a natureza da 
revista: é para divulgar ciência ou expor as 
obras de especialistas para outros especia
listas? O artigo sobre 'Digestão dos inse
tos' me deixou impressionado. Como pu~ 
deram aceitar algo tão cabeludo para pu
blicação numa revista de divulgação cien
tífica? Apresento essas opiniões como fiel 
curtidor da revista. 

LUIZ CLAUDIO MARIGO 
FOTÓGRAFO, RIO DE JANEIRO 

Ao receber Ciência Hoje n? 70, lamen
tei profundamente a ameaça de extinção da 
revista. ( ... )Não é necessário descrever as 
suas relevantes qualidades, pois são do co
nhecimento de todos que a lêem. ( ... ) Es
tou no último período de ciências biológi
cas e a revista contribuiu para me dar uma 
visão abrangente do campo da pesquisa, 
área que escolhi como realização profissio
nal. Sem dúvida, Ciência Hoje me propor
cionou amadurecimento ( ... ). 

SILVANA BUARQUE 
RECIFE 

Sempre elogiei e continuo elogiando Ciên
cia Hoje. No entanto, como revista de di
vulgação científica, ela sempre teve um ní
vel muito alto e especializado. Está e sem
pre esteve muito longe do leitor comum, 
ainda que diferenciado e interessado em 
ciência. ( ... )-Minha opinião é que vocês dis
cutam a possibilidade de tornar a revista 
mais interessante, mantendo, é claro, o ní
vel científico (que é o que a distingue das 
outras), mas abordando temas de maior in
teresse, em linguagem acessível. A receita 
é simples. 

ADEMAR FREIRE-MAIA 
ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS, UNESP, 
SÃO PAULO 

Gostaria de regularizar minha situação 
de sócio da SBPC. Para tanto, estou envian
do um cheque que cobre também a assina
tura de Ciência Hoje. No último número 
do Jornal da Ciência Hoje senti a amargu
ra do editorial quanto às perspectivas de 
continuidade da revista . Acho que a res
posta à pergunta "Será que há espaço pa
ra tal revista neste país?" deve ser afirma
tiva. O povo tem ânsia por conhecimento 
científico genuíno. E o sucesso da Ciência 

Hoje se deve a isso. A crise da revista é a 
crise do Brasil hoje. Mas as crises não po
dem ser eternas: temos que levar a revista 
de um modo ou de outro, sem deixar o pro
jeto morrer. Se servir para alguma coisa, 
aqui vão algumas opiniões e sugestões: (1) 
acho que o público compreenderia uma 
queda na qualidade material da revista, des
de que se mantivesse o nível do conteúdo; 
(2) a pressão sobre empresas patrocinado
ras deve ser constante e intensa; (3) a bus
ca de sensibilização dos órgãos governa
mentais com vistas a conseguir recursos de
ve continuar; os leitores podem contribuir, 
enviando cartas e telegramas às autorida
des; (4) uma campanha por novos assinan
tes deve ser imediatamente desencadeada. 

Os editores precisam saber que as pes
soas continuam assinando Ciência Hoje 
porque sentem a importância da continui
dàde da revista, como modo de reafirmar 
o pouco de seriedade, abnegação e altruís
mo que ainda permeia a sociedade brasi
leira, e que é representado em parte pelo 
trabalho dos cientistas . Ciência Hoje não 
deve acabar. Mesmo que circule apenas 
com 16 páginas. 

JOSÉ CARLOS NEVES EPIPHANIO 
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) 

( .. . ) São 19:30 horas e estou parando de 
trabalhar e abrindo a correspondência que 
o porteiro trouxe ainda há pouco. Vejo que 
chegou a revista Ciência Hoje, bom! Mas 
esse carimbo deixa-me chocado. Folheio ra
pidamente o editorial e vou direto ao cu
pom, que anexo à presente. Junto, meu vo
to de solidariedade e meu grito: "Força mi
nha gente, a ciência brasileira não pode se 
extinguir!" Contem comigo ! 

SHIGEO- ADACHI 
ARQUITETO, RIO DE JANEIRO 
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CARTAS 1 

EDITORIAL 7 

UM MUNDO DE CIÊNCIA 8 

Uma nova técnica de multiplicação de seqüências escolhidas do ADN vem sendo apli
cada em áreas tão diversas como o diagnóstico de doenças infecciosas (inclusive AIOS), 
a identificação de criminosos e o estudo de material genético retirado de múmias e 
animais mumificados. Por Salete Newton. 

OPINIÃO 10 

Alguns mitos criados a partir do resultado das eleições de 1990, como a derrota da 
esquerda, o fortalecimento de políticos antigos e conservadores e a pequena influên
cia dos partidos, são reavaliados por Glaucio Ary Dillon Soares e·Maria Celina Soa
res d' Araújo. 

ENTREVISTA 14 

Prêmio Nobel de física em 1957, Chen Ning Yang fala, em entrevista exclusiva, so
bre estudos recentes em supercondutividade, a perspectiva da física na próxima dé
cada e a importância do intercâmbio científico na América Latina. 

TOME CIÊNCIA 18 

A dispersão do palmiteiro pode estar comprometida em áreas de manchas de flores
ta pela falta de aves de grande porte, como tucanos e arapongas, que espalhem suas 
sementes. Por Carlos Eduardo Zimmermann. 

Insetos que vivem no solo, os colêmbolos estão sendo usados como bioindicadores 
da recuperação de solos degradados por atividades humanas. Klaus D. Sautter e Ho
nório R. dos Santos relatam pesquisa nesse sentido realizada em área de extração 
de xisto no Paraná. 

ARTIGOS 

DE VOLTA ÀS ORIGENS DA VIDA 
Marcelo Hermes-Lima 

22 

Em algum momento perdido da evolução das espécies, no ambiente da Terra primi
tiva, a matéria inanimada se tornou organismo vivo. Como teria ocorrido essa trans
formação? Pesquisas recentes apontam em uma direção inteiramente nova para ex
plicar esse fenômeno. 

LITERATURA ORAL INDÍGENA: O EXEMPLO DESÂNA 28 
Berta G. Ribeiro 
Na medida em que os mitos indígenas passarem a circular fora do âmbito estreito 
dos especialistas, eles despertarão o mesmo tipo de deslumbramento que o conto ma
ravilhoso, sem perder com isso sua identidade, como mostra o exemplo dos Desâna. 
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OS MAL-ENTENDIDOS DA ALFABETIZAÇÃO 
Miriam Lemle e Marlene Carvalho 

38 

Embora considerem o analfabetismo no Brasil um problema de "cegueira ideológi
ca~•, as autoras mostram como os métodos de alfabetização em uso veiculam mal
entendidos sobre o aprendizado da escrita e da leitura que podem ser corrigidos. 

DINÂMICA DE SATÉLITES ARTIFICIAIS 

Valdemir Carrara e Hélio Koiti Kuga 

44 

Forças perturbadoras presentes no ambiente espacial alteram a órbita e a orientação 
no espaço dos satélites artificiais. Dominar a tecnologia para a correção de tais for
ças é indispensável para países que pretendem construir e lançar seus próprios satélites. 

É BOM SABER 54 

A camuflagem, o mimetismo e o aposematismo (padrões de coloração ou forma de 
animais em relação ao ambiente ou a outras espécies) podem ser consideradas estra
tégias de sobrevivência. Por Kleber dei Claro. 

Técnicas de medição estão associadas ao progresso científico desde o surgimento do 
homem, e hoje uma das áreas mais dependentes de tais técnicas é a que trata da eco
logia. José M. Azcue mostra como a evolução das medições é importante no contro
le da poluição ambiental. 

Planta de jardim comum em todo o país, a coroa-de-crista pode vir a ser um substi
tuto vantajoso dos compostos sintéticos no combate aos caramujos vetores da es
quistossomose. É o que prometem pesquisas em curso na Fundação Oswaldo Cruz, 
que Virgínia Torres Schall reporta. 

A importância da pesquisa básica e a necessidade de recursos governamentais para 
mantê-la são ressaltadas em documento conjunto de físicos de países desenvolvidos 
e subdesenvolvidos, reunidos na Holanda. Por Maria 1. D. Estrada. 

A distinção entre dois tipos de alcoolismo - proposta por C. R. Cloninger e testada 
em São Paulo, numa pesquisa preliminar - .parece permitir uma avaliação mais cla
ra do peso dos fatores genéticos e ambientais na determinação do comportamento 
dos indivíduos em relação ao álcool. Por Marcela Monteiro de Souza e Silva. 

RESENHA 62 

Ana Maria dos Santos recomenda a leitura de A república na velha prov(ncia, uma 
coletânea de ensaios resultante de um projeto de estudos do Centro de Pesquisa e 
Documentação de História Contemporânea do Brasil da Fundação Getúlio Vargas .. 

Dos arquivos do DEIP de São Paulo emerge a história do famigerado Departamento 
de Imprensa e Propaganda {DIP), responsável pela censura no Estado Novo. É este 
o tema do livro Sob a verdade oficial, de Silvana Goulart, que Manica Pimenta Vel
Ioso apresenta. 
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EDITORIAL 

O CONGRESSO E A SOBREVIVÊNCIA DA CIÊNCIA 
Quando, há alguns meses, 'Ciência e sobrevivência ' foi suge

rido e adotado como tema geral da 43 ~ Reunião Anual da SBPC, 
a realizar-se de 14 a 19 de julho próximo na UFRJ, mal podía
mos imaginar que, antes mesmo do encontro, a sobrevivência 
das principais instituições científicas do país estaria seriamente 
ameaçada. 

A crise sem precedentes em que estamos mergulhados teve longa 
gestação e seus efeitos são, hoje, devastadores: laboratórios pa
ralisados, técnicos perdidos, pesquisadores prestes a abandonar 
experimentos e estudos por falta de recursos mínimos para levá
los adiante. 

Nos últimos cinco anos, despencou a percentagem do orçamen
to da União dedicada à ciência e tecnologia (c&t). Um quinto! 
O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológi
co {FNDCT), principal fonte de financiamentos para a pesquisa 
científica e institucional, caiu, neste qüinqüênio, de US$ 114 mi
lhões para apenas US$ 33 milhões. E boa parte desses dólares 
encontra-se bloqueada pelo Ministério da Economia. 

No mesmo período, preservou-se o programa de bolsas de pós
graduação e formação de doutores aqui e no exterior, e, em al
gumas áreas, o seu número até dobrou . Se isto, de um lado, in
dica a vitalidade do sistema, apesar das dificuldades, de outro, 
agrava a relação entre os recursos 'per capita doutorada' e os 
centros de pesquisa. 

Mas não apenas a falta de recursos alimenta a crise. A persis
tente ausência de uma política de c&t, após 14 meses de gover
no, torna ainda mais difícil a tarefa de superar os crescentes obs
táculos . Não há um plano emergencial que oriente o uso dos es
cassos recursos disponíveis. Nem se percebe o interesse das au
toridades em conhecer as condições reais em que se encontra o 
sistema nacional de c&t. 

Provavelmente, as miragens da modernização e suas quimeras 
sugeriram que os mais competentes sobreviverão. Ledo e grave 
equívoco. Na realidade, o sistema é formado por instituições si
tuadas em diferentes regiões, com diferentes graus de consolida
ção e diferentes níveis de resistência à instabilidade das políticas 
e prioridades do governo. Resistência esta que nem ~empre está 
vinculada à competência científica. Até nossos melhores institu
tos, como o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, correm 
sério perigo. 

A complicação é ainda maior. A Finep, que gere os recursos 
do FNDCT, deve, há vários meses, a projetos já aprovados, mais 
de dez vezes os recursos que tem em caixa. Assim, não há insti
tuição que resista. 

Não se diga que falt~m projetos de qualidade, com abrangên
cia e potencial para impulsionar o desenvolvimento científico e 
tecnológico nacional. É o caso do projeto dos Laboratórios As
sociados. Após longas discussões em inúmeros foros e socieda
des científicas, ele chegou a atingir o formato que permitia aten
der a centenas de grupos e unidades de pesquisa por prazos mé
dios superiores aos adotados nos auxílios correntes. Infelizmen
te, a precipitação administrativa e a divulgação distorcida do pro
jeto acabaram inviabilizando sua implantação. 

Também fomenta a crise a excessiva dependência das decisões 
governamentais na área de c&t aos créditos de bancos interna
cionais, sujeitos a pressões políticas, comerciais e financeiras. Es-
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sas pressões exigem mudanças na política tecnológica e interfe
rem na liberação de empréstimos já negociados e aprovados. 
Exemplo disso são os US$ 100 milhões emprestados pelo Banco 
lnteramericano, dos quais 20 milhões (!) seriam destinados ao 
FNDCT. 

A precipitação com que o governo mudou a política tecnoló
gica provocou forte e deletério impacto sobre as empresas equi
padas com laboratórios de pesquisa e desenvolvimento. Labora
tórios de empresas estatais e centros de pesquisa - como o Cen
tro de Pesquisa e Desenvolvimento (CPqD), da Telebrás, que de
senvolveu importantes projetos para o sistema de telecomunica
ções do país - estão ameaçados de fechamento . 

Os próprios alunos de nossas escolas de engenharia já reagem, 
com desconfiança, às novas diretrizes: voltam a preferir a engenha
ria civil e se afastam da microeletrônica. É o retorno aos anos 60. 

As ações de governo em c&t, pontuais e inconsistentes, agra
vam o quadro que já nos últimos anos revelava acentuada dete
rioração. 

Considerando o avanço científico e tecnológico como necessi
dade estratégica para o desenvolvimento nacional em todas as 
frentes, a começar pela educação, o Congresso é a instância mais 
apropriada e o instrumento mais eficiente neste momento para 
deter a marcha da crise e o processo de desmantelamento das ins
tituições do setor. 

Por isso, julgamos imprescindível que o Congresso assuma um 
programa mínimo de ação para enfrentar a situação, do qual fa
riam parte as seguintes medidas. 

1. Aproveitar ao máximo a Comissão Parlamentar de Inqué
rito (CPI) sobre o atraso tecnológico do país, que recebeu am
plo apoio no Congresso, levando-o a examinar em profundida
de o estrangulamento que atinge todo o sistema de pesquisa cien
tífica e tecnológica. 

2. Analisar os programas de política industrial do governo com 
o mesmo rigor com que se apreciou o II Planin, revisando-os e 
ajustando-os às leis em vigor, bem como à orientação de longo 
prazo que deve pautar a política de c&t. 

3. Examinar a Lei de Comércio Exterior e as normas de prote
ção à propriedade industrial, de modo a preservar os interesses 
nacionais e a possibilidade de garantir, nos casos em que for con
siderado oportuno, condições para determinados produtos ou 
equipamentos serem produzidos localmente. 

4. Promover projetos que fortaleçam as Secretarias de C&T 
e as Fundações ou Conselhos de Apoio à Pesquisa em cada esta
do, visando a descentralizar as políticas e decisões do setor e a 
utilizar melhor o potencial de pesquisa existente nas diferentes 
regiões do país. 

Todas essas iniciativas, evidentemente, não esgotam o proble
ma e exigem amplo debate e ponderada avaliação. A distância, 
hoje flagrante, entre o governo e as instituições científicas e tec
nológicas em nada contribui para o encaminhamento de solu
ções. Dificilmente haverá saída produtiva e largamente aceita sem 
a contribuição da comunidade científica organizada às decisões 
de governo;• ' 

OS EDITORES 



UM MUNDO DE CIÊNCIA 
BIOLOGIA MOLECULAR 
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A s abordagens experimentais em biolo
gia molecular estão sendo revolucio

nadas por um novo método de manipula
ção in vitro do ADN - o ácido desoxirri
bonucléico, que carrega a informação ge
nética. A nova técnica, denominada PCR 
(abreviatura de polymerase chain reaction, 
ou reação em cadeia da polimerase), con
siste na replicação sucessiva de uma região 
específica do ADN a ser analisado, permi
tindo a obtenção de milhões de cópias da 
seqüência escolhida, e foi descrita inicial
mente por Randall Saiki e equipe na Cetus 
Corporation (Estados Unidos), em 1985. * 
O fragmento amplificado (multiplicado) re
sultante pode ser facilmente visualizado em 
um gel de agarose, através da aplicação do 
corante brometo de etídio. 

Essa estratégia simples e elegante baseia
se em duas propriedades do ADN: 1. as ca
deias integrantes da dupla hélice (formato 
da molécula de ADN) separam-se s_ob au
mento de temperatura, em um processo re
versível; 2. ,a enzima ADN-polimerase é ca
paz de replicar in vitro uma seqüência de 
ADN, desde que haja uma fita de ADN 
(uma das cadeias da dupla hélice) para ser
vir de molde, um pequeno trecho de fita 
dupla capaz de iniciar o processo (primer) 
e nucleotídeos trifosfato livres (formado
res da molécula de ADN). 

3'0H 
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COMO MULTIPLICAR SEQÜÊNCIAS DO ADN 

Conhecendo a seqüência completa de nu
cleotídeos que compõem um gene, é possí
vel sintetizar pequenas cadeias (15-20 nu
cleotídeos) de ADN de fita simples (corres
pondentes às regiões inicial e final do ge
ne, por exemplo) com a polaridade adequa
da para que se liguem à fita molde e fun
cionem como primers, provocando a repli
cação in vitro (figura 1). 

A multiplicação do ADN de interesse 
(chamada tecnicamente de amplificação) é 
conseguida adicionando-se ao ADN total os 
primers sintetizados, a enzima ADN-poli
merase termorresistente extraída da bacté
ria Thermus acquaticus e nucleotídeos li
vres, e simplesmente alterando-se atempe
ratura de reação de acordo com o seguinte 
ciclo, repetido 25-35 vezes: 

a. denaturação (96º e, 15 segundos) 
b. pareamento (55° C, 30 segundos) 
e. replicaç.ão (72º e, 90 segundos) 
Na fase de denaturação, as cadeias de 

ADN são abertas, o que permite a união 
dos primers na etapa seguinte, quando a 
temperatura é diminuída para 55º e. Após 
esse pareamento, ocorre a fase final do ci
clo, com a replicação do ADN. À medida 
que terminam os ciclos de replicação, are
gião compreendida entre os dois primers é 
amplificada (figura 2). Partindo-se de uma 
única molécula de ADN que contenha a se-

e G A T e e T T A A 
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qüência alvo, ao fim de 30 ciclos de ampli
ficação podem ser obtidas cerca de um bi
lhão de cópias do fragmento. 

A técnica PCR tem inúmeras aplicações. 
Uma das mais promissoras está no 

diagnóstico de doenças infecciosas. Méto
dos clássicos para diagnosticar doenças in
fecciosas dependem do cultivo do agente 
patogênico ou de sua visualização em amos
tras clínicas. Embora amostras normalmen
te estéreis (urina, por exemplo) sejam mais 
facilmente processadas, a análise de mate
rial que contém grande número de micror
ganismos (fezes, por exemplo) requer téc
nicas especiais para seleção dos patógenos 
e sua identificação, em um processo mui
tas vezes lento e nem sempre eficiente. A 
utilização da técnica PCR permite uma de
tecção indireta do patógeno, através da ve
rificação da presença de um gene específi
co na amostra clínica. 

Graças aos avanços da biologia molecu
lar nos últimos anos, muitos genes associa
dos à patogenicidade de microrganismos 
têm sido clonados e seqüenciados, permi
tindo idealizar e sintetizar primers que am
plifiquem exclusivamente os genes de inte
resse. Dentro dessa linha, trabalhos recen
tes (1989) de Gadi Frankel e outros, na Uni
versidade de Stanford (Estados Unidos), 
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DENATÚRAÇÃO + LIGAÇÃO DOS PRIMERS 
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FIGURA 1. Replicação de .uma seqüência hipotética de ADN. As setas indicam a direção em que a ADN-polimerase sintetiza uma nova cadeia, correspondente ao mol
de (a replicação ocorre sempre no sentido 5'P para 3'0Hl. 
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FIGURA 2. Esquema da amplificação, in vitro, pela técnica PCR, mostrando três ciclos de replicação. Como 
os primers marcam o início e o fim da seqüência de ADN selecionada, a partir do terceiro ciclo tais trechos 
começam a ser replicados isoladamente (no esquema, os marcados com um asterisco). Após 25-35 ciclos, 
tais trechos representam a quase-totalidade do material amplificado. 

mostraram que é possível detectar a con
taminação por Shigella e Escherichia coli 
enterotoxigênica, em fezes, pela amplifica
ção de três genes independentes de virulên
cia relacionados, respectivarnente, com a 
capacidade de invasão da mucosa por Shi
gella e com a presença de duas enterotoxi
nas de E. coli. 

De forma similar, pesquisadores procu
ram estabelecer o conjunto de primers ideal 
para a identificação de indivíduos porta-
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dores do vírus da AIDS, urna vez que a de
tecção deste por meios clássicos é extrema
mente cara e demora de três a quatro se
manas. Usando a nova técnica para ampli
ficar cada um dos três genes que formam 
o genoma do vírus da AIDS, cientistas da 
Cetus Corporation, coordenados por Chin
Yih Ou,** confirmaram em 1988 a presen
ça do vírus na grande maioria dos pacien
tes soropositivos analisados, em um prazo 
máximo de 48 horas. 

Algumas doenças genéticas, corno a 
beta-talassernia, também podem ser detec
tadas pela técnica PCR. A forma mais co
mum de beta-talassernia ocorre por dele
ção (perda) de quatro pares de bases do ge
ne denominado de/3-globina. Foi desenvol
vido em 1989 um método para detecção 
dessa doença, utilizando primers que cor
respondem ao gene normal e ao gene dele
tado. O primer do gene normal foi ligado 
à rodarnina, corante que sob luz ultravio
leta emite luz vermelha, e o primer do ge~ 
ne deletado foi ligado à fluoresceína, que 
emite luz verde. Desta forma, é possível 
identificar, no gel de agarose, indivíduos 
normais homozigotos (apenas luz verme
lha), normais heterozigotos (luzes verme
lha e verde) e doentes (luz verde). 

A capacidade de amplificação de um 
fragmento do ADN a partir de urna única 
molécula torna a técnica PCR capaz de so
lucionar problemas até agora considerados 
impossíveis. Em crirninalística, por exem
plo, o ADN presente em um único fio de 
cabelo encontrado no local do crime pode 
incriminar um indivíduo suspeito, através 
da amplificação e análise dos genes asso
ciados à histocornpatibilidade, os quais exi
bem variações de indivíduo para indivíduo 
em um nível suficiente para permitir sua di
ferenciação. O mesmo se aplica a acusações 
de estupro (pela amplificação de ADN en
contrado em manchas de esperma) e pro
vas de paternidade. 

Finalmente, ADNs antigos, provenientes 
de múmias egípcias, animais mumificados 
e mamutes de até 40 mil anos, têm sido am
plificados, embora com alguma dificulda
de. A análise do material genético encon
trado em espécimes antigos certamente tra
rá contribuições fundamentais aos estudos 
filogenéticos. 

O desenvolvimento da PCR, técnica me
todologicamente bastante simples e de ex
trema utilidade no estudo ou detecção de 
genes de difícil obtenção, representa mais 
um exemplo de urna grande idéia cujos fun
damentos teóricos eram conhecidos há al
guns anos, esperando apenas por olhos 
atentos e mãos hábeis. 

*Science, vol. 230, p. 1 350, 1985 
**Science, vol. 239, p. 295, 1988 

SALETE NEWTON 

DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA, 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
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O fim do regime militar e o início da No
va República reavivaram as esperan

ças dos brasileiros. O direito de votar e de 
influenciar o destino do país fora recobra
do. A expectativa era de que a mudança 
emergiria das urnas, zerando as contas com 
o passado. Hoje, depois de quatro eleições 
livres, poderíamos dizer, parodiando Eu
clides da Cunha, que há muitos duvidan
do se esta seria mesmo a república de nos
sos sonhos. Analistas da cena política em 
geral passaram a sugerir que a montanha 
parira um rato. 

Foram muitos os que bateram nessa te
cla; alguns com alarde e sensacionalismo, 
outros com seriedade. Ganharam força, as
sim, vários mitos, que explicavam o pre
tenso malogro com base em diferentes cau
sas. Boa parte deles se fundava em acusa
ções, explícitas ou implícitas, ao eleitor. Es
te, diante da oportunidade tão longamen
te esperada de decidir os destinos do país, 
teria respondido de forma troncha: omi
tira-se, confundira-se, anulara o voto, vo
tara em branco, votara mal. Se dependes
se da imprensa, o pleito de 1990 passaria 
para a história como o que maior desapon
tamento cívico causou. 

Essas idéias se espalharam, granjeando 
crescente número de adeptos. Foram repe-

Repetidos por políticos, 
jornalistas, cientistas menos 
avisados e pela população, 
alguns mitos só puderam ser 
criados porque os resultados 
das eleições não foram objeto 
de pesquisa sistemática. 

tidas por políticos, jornalistas, cientistas 
políticos menos avisados e pela população 
em geral. Não passam, entretanto, de mi
tos, que só puderam ser criados, elabora
dos, divulgados e admitidos porque os re
sultados das eleições não foram objeto de 
pesquisa sistemática. 

O que a mídia divulgou, porém, é uma 
coisa; os fatos são outra. Eles mostram, a 
quem neles se detenha, que nas últimas elei
ções repetiu-se, regularmente, o que vinha 
acontecendo nas anteriores: os maiores par
tidos - o Partido do Movimento Demo
crático Brasileiro (PMDB) e o Partido da 
Frente Liberal (PFL) - continuaram os 
mesmos, as bancadas progressistas no Con
gresso seguiram aumentando. Não houve 
nenhum avanço decisivo, nem retrocesso. 
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A propalada derrota da esquerda não exis
tiu. Os caciques e antigos conservadores 
não tiveram seu poder absoluto restaurado. 

O que caracterizou as eleições de 1990 
foi, isto sim, o fato de terem dado lugar 
a análises particularmente infelizes, que vi
ram 'novidades' onde não existiam e che
garam a conclusões alarmantes quanto ao 
futuro da democracia brasileira. Antes 
mesmo das eleições, aliás, o apetite novi
dadeiro já se apressava a criar mitos. 

O primeiro desses mitos - mistura de de
sejos conservadores e de metodologia frou
xa - proclamou o declínio da esquerda, 
em geral, e do Partido dos Trabalhadores 
(PT), em particular. Afirmações com esse 
teor começaram a ser veiculadas já desde 
as prévias de setembro. 

Ora, a esquerda e o PT não foram der
rotados. Os dados a respeito são claros. Pa
ra abonar essa falsa conclusão, comparou
se a votação do PT, ou a da esquerda, nas 
eleições de 1990 com a obtida por Lula no 
segundo turno das eleições presidenciais, 
em 1989, sem considerar os tipos de eleição 
em jogo e o número de competidores. 
Esquece-se de que, já por força da lei das 
probabilidades, é mais fácil obter votos 
quando há dois competidores do que quan
do há 30! Foram muitas as mudanças ocor
ridas entre 1989 e 1990, sendo arbitrário 
atribuir a uma delas os resultados da vota
ção. Quando muitos fatores que afetam o 
que pretendemos explicar mudam juntos, 
é difícil determinar o peso de cada um. 

Para começar, o único tipo de compa
ração cabível é entre eleições semelhantes. 
Tomemos, portanto, as eleições para a Câ
mara Federal. Em 1982, o PT fez oito de
putados federais (1,7% do total); em 1986, 
fez 16 (3,3% do total). Fazer mais que 3,3% 
em 1990 seria vitória; fazer menos, derro-

Os partidos de esquerda 
(PT, PDT, PCB, PC do B e PSB) 
elegeram 47 deputados federais 
em 1986 e 101 em 1990 (ou 139, 
se incluído o PSDB), o que 
torna patente que ganharam, 
e muito, nas últimas eleições. 

ta. De fato, fez 35 deputados federais 
(6,8% do total). O Partido Democrático 
Trabalhista (PDT) elegeu 23 deputados em 
1982, 24 em 1986 (pouco menos que 5%) e 
47 em 1990 (9,3%). O Partido Social Demo
crático Brasileiro (PSDB) não existia em 
1986; quase todos os deputados federais 
que passaram a integrá-lo foram eleitos na
quele ano pela legenda do PMDB. O pro
blema é que as eleições de 1986 foram mui
to especiais, realizadas na crista do Plano 
Cruzado. Quantos desses deputados teriam 
sido eleitos se tivessem concorrido então 
pelo PSDB? E, concorrendo pelo PMDB, 
quantos teriam sido eleitos se o partido não 
estivesse sob o bafejo favorável do Plano 
Cruzado? 

Em conjunto, os partidos de esquerda 
(PT' PDT' PCB, PC do B e PSB) elegeram 
47 deputados federais em 1986. Se a eles so
mamos os 60 que depois criaram o PSDB, 
temos 107. Excluindo o PSDB, a esquerda 
passou em 1990 de 47 a 101; com ele, pas
sou de 107 a 139. Seja como for, é patente 
que ela ganhou, e muito, nas últimas elei
ções (figura 1). 

Além de aumentar substancialmente sua 
representação na Câmara, o PT, o PDT e 
os demais partidos de esquerda conquista
ram em 1990 um percentual de eleitores, vo-

FIGURA 1 - DEPUTADOS ELEITOS PELOS PARTIDOS DE ESQUERDA 

~ 

ELEIÇÕES 

PARTIDOS 1982 1986 1990 

PT 8 16 35 

PDT 23 24 47 
: 

PSDB - (60) 38 

OUTROS DE ESQUERDA o 7 19 

TOTAL 31 107ª - 47b 139ª - 101 b 

a - Com o PSDB b - Sem o PSDB 
. 
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OPINIÃO 

Os grandes perdedores em 1990 
foram os partidos do centro 
e da direita, em particular 
o PMDB: elegeu 305 deputados 
em 1988, perdeu 174 para outros 
partidos nos anos seguintes 
e, em 1990, levou à Câmara 
apenas 108. 

tantes, e votos de legenda maior que em 
1986. O PT, alvo central da maioria das 
'análises' sobre o declínio da esquerda, do
brou sua representação na Câmara, elegeu 
seu primeiro senador, foi o segundo colo
cado em quatro estados (Acre, Amapá, Rio 
de Janeiro e Sergipe) e no Distrito Fede
ral; chegou ao segundo turno nas eleições 
para governador em dois estados (Acre e 
Amapá.) 

O decréscimo do PT não é resultado do 
radicalismo dos petistas; o povo não "acor
dou para a realidade" : o PT cresceu e o po
vo nunca dormiu. Seu encolhimento só 
existe na cabeça de comentaristas políticos 
que, mais comprometidos com o conser
vantismo que com a verdade, ignoram os 
fatos. O mesmo pode ser dito com relação 
ao PDT, que elegeu a terceira maior ban
cada na Câmara Federal e três governado
res (Rio de Janeiro, Espírito Sant_o e Rio 
Grande do Sul). 

Os grandes perdedores das eleições de 
1990, se compararmos seus resultados com 
os das eleições anteriores, foram os parti
dos do centro e da direita, em particular 
o PMDB. Em 1986, este elegeu 305 deputa
dos federais. Em 1988, perdeu 70, com a de
bandada dos tucanos, e mais 104 depois, 
para outros partidos, ficando com sua ban
cada na Câmara reduzida a 131 membros. 
Em 1990, elegeu 108 deputados, pouco mais 
de um terço dos que fizera em 1986! Quan
to aos governadores, em 1990 o PMDB ele
geu apenas sete, em contraposição aos 22 

que elegera em 1986. Aliás, o PMDB come
çou a perder as eleições de 1990 já em 1986, 
pouco depois de anunciada sua acachapan
te vitória, quando ficou definitivamente 
marcado com a pecha de partido que traiu 
a população. 

Enquanto isto, o PFL, que fizera apenas 
um governador em 1986, elegeu nove em 
1990. A julgar pelas manchetes dos jornais 
e noticiários de televisão, teria sido o gran
de vencedor das últimas eleições. Não foi, 
entretanto, um crescimento indiscutível: 
sua bancada na Câmara emagreceu de 134 
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deputados eleitos em 1986 para 87 eleitos em 
1990 - uma perda substancial. · 

De onde provém o erro? Da concentra
ção das atenções nas eleições majoritárias, 
para governador, e, secundariamente, no 
número de senadores eleitos. Mesmo nes
ses níveis, entretanto, bem analisados os fa
tos, a esquerda não se saiu mal. Antes de 
1990, o PT nunca elegera um só senador, 
como os demais pequenos partidos de es
querda; o PDT, apenas dois. Com o troca
troca ocorrido entre as duas últimas elei
ções para o Congresso, a bancada da es
querda no Senado, engrossada por 17 de
putados eleitos por outros partidos, chegou 
a 19 membros. Em 1990, a esquerda elegeu 
17 senadores: o PSDB perdeu dois, o Par
tido Socialista Brasileiro (PSB) perdeu um, 
e o PT ganhou um. 

Segundo mito: os votantes elegeram ve
lhos políticos conservadores, de longa car
reira. A afirmação leva a crer que, numa 
eleição majoritária, o eleitorado, diante de 
ampla e variada oferta de candidatos por 
partidos viáveis, teria escolhido os mais 
conservadores. 

Cabe lembrar, em primeiro lugar, que 
não houve oferta ampla e variada. Tipica
mente, as eleições de 1990 para governador 
contrapunham, pelos dois grandes partidos 
(PMDB e PFL), dois ex-governadores, ou 
um ex-governador e um ex-senador, ou ain
da um ex-governador e um ex-prefeito da 
capital. Os candidatos não diferiam muito 
dos de 1986, ou dos do período democrá- · 
tico anterior à ditadura militar. 

Ademais, a política é uma carreira, en
volve um percurso longo; raras vezes um 
partido grande lança um neófito como can
didato ao governo de um estado ou a uma 
cadeira no Senado. Por outro lado, o tem
po de vida pôlítica certamente n.ão repre
sentou eleição garantida. A quem duvide, 
sugerimos um exercício: listar os ex
governadores, ex-senadores, ex-ministros e 
ex-prefeitos de capitais que não se elege
ram - verão que a lista é longa. 

Não se pode dizer que o 
eleitor não inovou, porque os 
partidos tradicionais, inclusive 
alguns de esquerda, 
apresentaram em geral 
candidatos de longa carreira 
política, não deixando opções 
novas ao seu eleitorado. 

Não se pode concluir que os eleitores não 
inovaram. Foram os partidos tradicionais, 
inclusive alguns de esquerda, que, dirigi
dos oligarquicamente, apresentaram can
didatos de longa carreira política, não dei
xando opções novas a seus eleitores. 

Terceiro mito: os partidos não significam 
nada, não influenciam ninguém, estando 
completamente dissociados do eleitor. Es
ta lenda é antiga e, por vezes, combina-se 
com outra, a de que, em 1989, os partidos 
morreram de vez. 

O que se verifica, entretanto, é que o 
PMDB, o maior partido em 1986, em ter
mos de representação, continuou sendo o 
maior partido em 1990, elegendo o maior 
número de deputados federais e estaduais. 
O PFL, o segundo maior partido em 1986, 
conservou esse lugar em 1990; além disso, 
ganhou exatamente onde ganhava antes: 
nos estados menos desenvolvidos e, sobre
tudo, nas zonas rurais destes. Os partidos 
de tamanho médio - Partido Democráti
co Social (PDS), PDT, Partido Trabalhis
ta Brasileiro (PTB) e PT - continuam em 
igual posição, sendo que a eles se juntaram 
o PRN e o PSDB, que não existiam em 1986. 
Os partidos pequenos, com menos de 15 
deputados, continuam pequenos. 

Se tornarmos isoladamente a cidade e o 
estado do Rio de Janeiro, veremos também 
estabilidade e continuidade. Em 1982 o PDT 
fez o governador, Brizola; em 1984, Satur
nino Braga, então no PDT, ganhou a pre
feitura carioca; em 1986, pela mesma legen
da, Darcy Ribeiro ficou em segundo lugar 
para governador; em 1988 Marcelo Alen
car elegeu-se prefeito pelo PDT; em 1989 
Brizola foi o mais votado no estado, no pri
meiro turno das eleições para presidente da 
República; no segundo turno, com seu 
apoio, Lula teve o maior número de votos; 
em 1990, Brizola elegeu-se governador. 
Muitas das áreas em que o PDT é forte são 
as mesmas em que o antigo Partido Tra
balhista Brasileiro (PTB) foi vencedor nas 
eleições do período de 1945 a 1962. Assim, 
em meio a mudanças óbvias, há inegável 
continuidade, tanto na política fluminen
se e carioca como na do Brasil em g~ral. 

Se não houvesse preferências partidárias, 
se os partidos não influenciassem ninguém, 
como explicar sua relativa estabilidade ao 
longo do tempo? Partidos não são urna se
de num edifício, nem um corpo de afilia
dos formais: incluem urna teia de relações 
com a rnídia, as Igrejas, os sindicatos, gru
pos econômicos, famílias dominantes em 
cada município etc. Em maior ou menor 
grau, criam raízes entre a população. 
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Por fim, temos uma afirmação entre a ver
dade e o mito, de discussão mais compli
cada; a taxa de votos nulos e brancos e de 
abstenções foi muito alta. De fato, este foi 
o aspecto mais preocupante dessas eleições, 
mas também se impõem algumas conside
rações a esse respeito. 

De saída, é preciso saber o que estamos 
comparando. Não há sentido em compa
rar eleições majoritárias com proporcio
nais. Aliás, mesmo eleições majoritárias -
como para o Senado e para a presidência 
da República - têm características muito 
diferentes e, entre as proporcionais, o fa
to de serem de nível local, estadual ou fe- · 
dera! põe em jogo fatores muito diversos. 

Em segundo lugar, votos nulos, votos 
brancos e abstenções não podem ser indis
tintamente enfiados no mesmo saco: é pre
ciso distingui-los. 

O percentual de abstenções em 
1990 (17%) equivale à média 
registrada desde 1945, enquanto 
o de votos nulos e brancos 
(na eleição da Câmara) foi 
o mesmo de 1986 (42%), o que 
mostra que não houve 
novidade. 

Esse cuidado permite verificar que o ín
dice de abstenções registrado em 1990 
{170/o) corresponde à média registrada des
de 1945. Não houve, portanto, novidade 
nesse aspecto nas últimas eleições. 

Quanto aos votos nulos e brancos, com
parando coisas comparáveis, isto é, eleições 
para a Câmara Federal, vemos que os vo
tos nulos e brancos em 1990 andaram em 
torno de 420/o, percentagem exatamente 
igual à da eleição de 1986 (figura 2). Assim, 
aqui também não há novidade. Houve, 
sim, em 1986, pois a média anterior era 
150/o. Foi, portanto, naquelas eleições, com 
características muito diversas destas últi
mas, que ocorreu um aumento significati
vo da apatia e do desinteresse dos votan
tes. Em 1986, sem que disso se fizesse alar
de, o Brasil presenciou o mais alto índice 
de votos nulos e brancos para deputados 
federais de sua história. 

Se considerarmos eleições para governa
dor, temos uma situação diferente. Os 190Jo 
de votos nulos e brancos registrados no pri
meiro turno superaram de muito os 50/o de 
1986 e os 100/o de 1982. Sugeriram-se mui-
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FIGURÁ 2 - ABSTENCÕES E VOTOS BRANCOS E NULOS.(PARA A CÂMARA) . .... -

BRANCOS E.NULOS ., 

( o/o o,os vo:r;ANTÊS~I " 

ABSTENÇÕES 
(% DO ELEITORA.DO) 

BRANCOS + NULOS + 
ABSTENÇÕES 
(% DO ELEITORADO) 

tas explicações para a elevação desse índi
ce: a cédula foi complicada; houve muitas 
eleições ao mesmo tempo, confundindo o 
eleitor; houve desinteresse, apatia e frus
tração, a espelhar descrença no governo, 
nos partidos, nos políticos. 

A nosso ver, a questão merece análise 
mais abrangente. Nunca houve na história 
do Brasil eleitorado tão grande. No início 
do século, os eleitores eram 20/o da popu
lação; em 1930, 50/o; em 1960 chegavam a 
200/o. Hoje, somam nada menos que 600/o. 

Entre os mais recentes, estão muitos com 
características associadas à baixa participa
ção eleitoral: eleitores muito jovens, anal
fabetos e de status social baixo. A propor
ção de idosos também aumentou. Os anal
fabetos e os jovens de 16 a 18 anos pude
ram votar pela primeira vez em 1989. As 
eleições de 1990 foram, portanto, as primei
ras em que puderam votar para governa
dor, senador, deputado-estadual e deputa
do federal. Estas mudanças de tamanho e 
composição do eleitorado devem por cer
to ter contribuído para os votos nulos e 
brancos. Isso reforça a hipótese de que, ca
so a composição etária e social do eleito
rado permanecesse constante, os votos 
brancos e nulos e as abstenções teriam di
minuído entre 1986 e 1990. 

A simultaneidade das eleições para go
vernador, vice, senador, deputado federal 
e deputado estadual, disputadas por uma 
pletora de partidos, cada um com muitos 
candidatos, sem dúvida tornou a cédula 
complicada. Sobretudo entre os de baixa 
escolaridade, muitos queriam votar, mas 
não sabiam como, e deixaram em branco. 
Outros tantos tentaram votar e erraram, 
tendo seu voto anulado. Não é fácil apu
rar quantos foram. Uma estimativa super
ficial, baseada no depoimento de três fis
cais, sugere que, na cidade do Rio de Ja-

1990 

Estimativa superficial, no 
Rio de Janeiro, indicou que 30 
a 40% do total de votos nulos 
decorreram de erros, e segundo 
o lbope esse percentual teria 
sido ainda mais elevado se 
considerado todo o país. 

neiro, 30 a 400/o do total de votos nulos de
correram de erros. Esta seria, aliás, uma 
explicação plausível para a diferença (pa
ra menos) entre os resultados atribuídos a 
Brizola pelas pesquisas de boca de urna e 
o número de votos que obteve. Segundo o 
lbope, no âmbito nacional o percentual de 
anulação por erro teria sido aind,;t mais ele
vado, em especial nas áreas rurais e cida
des pequenas. 

Em vários estados votos brancos e nu
los, somados, superaram a votação do se
gundo colocado na eleição para governa
dor; só em uns poucos foram mais nume
rosos que os votos do vencedor. Seja co
mo for, o problema é grave e, como mos
tramos, mais antigo do que se alardeia: co
meçou em 1986. Convém lembrar que 
aquelas eleições marcaram o fim do perío
do de êxito aparente do Plano Cruzado, de 
sucesso no controle da inflação, de alto 
crescimento econômico e até de uma peque
na distribuição progressiva de renda. 

A política é terreno propício aos mitos . . 
Aos analistas, da academia ou da impren
sa, caberia examiná-los, cotejá-los com os 
dados e retificá-los, na busca de uma vi
são objetiva dos fatos e de uma interpre
tação coerente. Infelizmente, esta não foi 
a tônica no exame dos re.sultados das últi
mas eleições. 
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ENTREVISTA 

- Quais os poss(veis usos industriais 
dos novos materiais supercondutores? 

- As aplicações da supercondutivi
dade a altas temperaturas são muito in
teressantes. Os Estados Unidos, o Ja
pão e vários países da Europa ociden
tal estão investindo milhões e milhões 
de dólares nessa área de pesquisa. Eu 
poderia enumerar três tipos básicos de 
usos industriais. O primeiro caso é o dos 
computadores (hardware), que tendem 
a se tornar cada vez mais velozes. Para 

transportar 

cidade sem perda, 

- Por que, em vez de se investirem 
grandes somas de dinheiro nas pesqui
sas com supercondutividade a altas tem
peraturas, não se melhoram os estudos 
de materiais supercondutores a baixas 
temperaturas, sobre os quais existem 
maiores conhecimentos? 

transmissão pelas vias 

normais, onde há um 

desperdício pela geração - A supercondutividade, quando 
descoberta em 1911 na Holanda, reque
ria temperaturas muito baixas, em tor
no de -270ºC. Fazer com que os mate-

de calor que chega 

a até dez ou 20°/4. 

operar a uma velocidade cada vez 
maior, estas máquinas precisam, entre · 
outras c.oisas, diminuir a distância entre seus componentes. Um 
dos grandes desafios modernos é tentar reunir o maior número 
de chips num pequeno volume sem gerar calor. Comumente, 
quando a densidade de circuitos integrados é alta, libera-se tan
to calor que o aparelho não consegue funcionar. A supercondu
tividade é exatamente o mecanismo pelo qual é possível ter cor
rentes elétricas sem dissipação de calor. Ainda há muitos pro
blemas técnicos, mas é razoável supor que, dentro de alguns anos, 
surgirão inúmeras possibilidades em que os novos materiais su
percondutores serão usados na fabricação de computadores. 

Uma outra aplicação possível seria a produção de altos cam
pos magnéticos, que não podem ser obtidos com os magnetos 
comuns. Com a supercondutividade a altas temperaturas podem
se produzir, de forma econômica, campos magnéticos muito for
tes. A técnica de imagens por ressonância nuclear magnética 
(RMN), por exemplo, poderia ser utilizada de forma mais eficiente 
com campos magnéticos fortes, permitindo uma resolução me
lhor. Os trens de levitação magnética são outro exemplo nessa 
mesma direção. Os campos magnéticos fortes possibilitariam que 
os trens se mantivessem em levitação, eliminando o atrito com 
os trilhos e aumentando a eficiência do processo de locomoção 
em estradas de ferro . 

Um terceiro tipo de uso industrial é a transmissão de energia 
a longa distância. Os materiais supercondutores permitem trans
portar eletricidade sem perda, o que não acontece na transmis
são pelas vias normais, onde há um desperdício por geração de 
calor que chega a até dez ou 20%. Dependendo da quantidade 
de energia transmitida, uma perda dessa ordem pode represen
tar um gasto financeiro gigantesco. Outro exemplo numa área 
similar é a possibilidade de armazenar energia de forma eficien
te. Na maioria dos países industrializados, o uso diurno e notur
no de energia costuma ser desbalanceado. Pode-se ter um gera
dor que não produza energia suficiente durante o dia e que, por
tanto, exigirá o armazenamento de energia à noite para ser utili
zada no dia seg~inte. Um dos métodos conhecidos de estoque 
de energia consiste em bombear água a um nível elevado duran
te a noite para, posteriormente, deixá-la correr por turbinas ge
rando energia. Mas este método é pouco eficiente porque no ar
mazenamento também se gasta muita eletricidade. Com o uso 
da supercondutividade a altas temperaturas, o armazenamento 
de eletricidade torna-se mais eficaz. O aparelho consiste essen
cialmente numa grànde bobina com baixa corrente, o que ator
na supercondutora. Como se trata de uma grande área, pode-se 
armazenar muita energia. 

Todas essas aplicações industriais possíyeis fazem com que 
haja atualmente uma corrida na pesquisa da supercondutivida
de a altas temperaturas. 

ABRI L/MAIO DE 1991 

riais alcançassem tais temperaturas era 
tarefa muito difícil e de altíssimo cus
to. Posteriormente, foi possível desen-

volver materiais que se tornavam supercondutores a uma tem
peratura de cerca de -250ºC. Mas durante longos anos não hou
ve nenhum avanço além dos -250ºC, embora muita gente se de
dicasse a esse estudo. Só em 1987, foram descobertos novos ma
teriais que se tornavam supercondutores a aproximadamente 
-170ºC. A diferença crucial entre essas temperaturas é que pa
ra atingir -270ºC precisa-se de hélio líquido, que é muito caro, 
enquanto que para se alcançar uma temperatura de -170ºC 
pode-se usar nitrogênio líquido, que é bem mais barato. Para 
vocês terem uma idéia, o preço do nitrogênio pode ser compara
do ao de um litro de leite enquanto o hélio custa quase igual a 
um conhaque extravelho. Então, torna-se muito mais viável e ba
rato utilizar materiais supercondutores a altas temperaturas. 

- Quanto investem atualmente os pa(ses desenvolvidos nes
sa área de pesquisa? 

- Centenas de milhões de dólares. Depois de 1987, o gasto 
global de pesquisas em supercondutores deve ter superado um 
bilhão de dólares. 

- Em que consistem os trabalhos que o levaram a ganhar 
o prémio Nobel de flsica em 1957? 

- Depois da Segunda Guerra Mundial, apareceu um novo 
campo de pesquisa na física fundamental, chamado física de par
tículas elementares ou de altas energias. Acredito que nossa ge
ração - éramos jovens então e estudávamos a estrutura interna 
dos constituintes da matéria - contribuiu para a abertura desse 
campo. A primeira vez que ouvi falar no professor Jayme Tiom
no, ele era estudante de pós-doutorado em Princeton, Estados 
Unidos. Eu tinha acabado meu doutorado em Chicago e estava 
trabalhando num assunto chamado interações fracas, uma das 
linhas fundamentais da física de partículas. Trabalhava com dois 
colegas quando o Enrico Fermi, meu orientador, recebeu um ar
tigo de Wheeler e Tiomno com 
idéias semelhantes às que es
távamos desenvolvendo sobre 
as forças fracas. O tema era 
muito importante porque tra
ta exatamente das interações 
entre as partículas que consti
tuem a matéria. 

Antes de 1949, não se sabia 
que existiam diferentes catego
rias de interações. Conheciam
se vários tipos de interação, 
mas não se havia esclarecido 
ainda que elas poderiam s 
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categorizadas em classes diferentes. Foi, graças ao trabalho de 
Wheeler-Tiomno, do meu e de meus colaboradores e de alguns 
estudos feitos na Itália e na Suécia que essas forças puderam ser 
classificadas em quatro categorias diferentes. Esse era o assunto 
principal de discussão naquela época dentro desse campo. 

No meio dos anos 50, meu colega T.D. Lee e eu descobrimos 
que algumas simetrias básicas - como a simetria direita-esquerda 
- para as forças fracas não estavam corretas. A descoberta des

sa simetria que não era obede
cida e que tecnicamente se 
chama 'não-conservação da 
paridade' nos levou à obten
ção do prêmio Nobel. 

----., 
- Recentemente, o senhor 

estava cotado para ganhar ou
tro prêmio Nobel por suas 
contribuições com as teorias 
chamadas de Yang-Mills ... 

- Anteriormente, estuda
mos a natureza das quatro in
terações existentes. A partir de 
1954, um colaborador, Robert 
Mills, que atualmente se en-

contra na Ohio State University, e eu, que estava então no La
boratório Nacional de Brookhaven, próximo a Nova York, co
meçamos a pesquisar qual era a estrutura básica dessas dif e ren
tes interações e tivemos a idéia de estudar as teorias de gauge 
não-abelianas, que relacionam as forças fundamentais da natu
reza com o conceito de simetria. É interessante lembrar que os 
filósofos gregos, começando por Pitágoras e depois Platão, 
interessavam-se por figuras geométricas e corpos simétricos. Os 

. antigos tentaram identificar a simetria dos corpos sólidos com 
a estrutura fundamental do universo. Para isso, relacionaram os 
quatro elementos básicos - água, terra, fogo e ar - a quatro 
sólidos simétricos - tetraedro, cubo, octaedro e icosaedro. Quan
do descobriram um quinto sólido simétrico, o dodecaedro, re
solveram, para manter a relação de equivalência, atribuir-lhe a 
representação do universo como um todo. Essa 'obsessão' de que 
a estrutura do universo se relacionava com a simetria dominou 
a astronomia até Copérnico e Kepler. 

Nós acabamos por descobrir que as unidades fundamentais 
da matéria _- as partículas elementares - interagem com forças 
que se dividem em quatro classes, e que a natureza específica de 
cada força se relaciona com a simetria, através das teorias de gau
ge não-abelianas que introduzi em 1954. O que Mills e eu fize
mos foi relacionar, com uma linguagem matemática precisa, o 
conceito de simetria a uma descrição das quatro forças - ele
tromagnetismo, interações fracas, forças nucleares ou interações 
fortes e forças gravitacionais. Trata-se, de fato, de um tema muito 
envolvente. 

Vocês referiram-se a um rumor de que eu poderia ganhar no
vamente o prêmio Nobel de física. O que posso dizer é que tam
bém ouvi isso. 

- Como vê o desenvolvimento da física nos anos 90? 
- Na física há muitos campos de pesquisa. Existe a física ató-

mica e molecular, a nuclear:, a física do estado sólido e a física de 
partículas elementares. Por outro lado, estão a biofísica, a geo
física, a meteorologia e a física de plasmas, que são ramos mais 
distantes. As quatro citadas em primeiro lugar são as áreas mais 
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atraentes e que apresentaram maiores avanços. Eu acredito que, 
nos próximos 30 anos, os resultados de pesquisas mais.interes
santes venham da física do estado sólido e da física atómica e mo
lecular. Na minha opinião, são as linhas de pesquisa mais atraen
tes porque tratam de assuntos mais acessíveis: os arranjos expe
rimentais são relativamente simples, podendo ser feitos em peque
nos laboratórios, e os custos estão na ordem de algumas centenas 
de milhares de dólares. Imagino que as outras duas áreas, a físi
ca nuclear e a de partículas elementares, não tenham um impacto 
tão grande nas próximas três décadas porque as experiências são 
muito complexas e demandam centenas de milhões, até bilhões 
de dólares. Mesmo um país como os Estados Unidos tem gran
des dificuldades na construção das novas máquinas e dos gran
des aceleradores, como o SSC (Superconducting Super Collider), 
que custará cerca de oito bilhões de dólares. Só pelo tamanho 
desses investimentos, penso que a física nuclear e a de partículas 
elementares não terão tempos fáceis para gerar novas descober -
tas relevantes. 

- Quais são as perspectivas de colaboração do Primeiro Mun
do com a América Latina? 

- Estou bastante otimista nesse sentido. Na América Latina 
há muitos físicos bem treinados. A primeira vez que vim ao Brasil, 
em 1960, a sede do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) 
ficava num prédio velho e abrigava um número de físicos muito 
menor. Hoje o Centro possui um belo edifício e suas pesquisas 
estão muito mais diversificadas, abrangendo um maior número 
de campos. Isso também é verdade em relação ao México e à Ar
gentina. Imagino que, com o desenvolvimento económico da re
gião e a importância que esses países dão à pesquisa em física, 
haverá mais estudos de qualidade na área na próxima década. 

Um exemplo que posso dar é o dos países da Ásia, da região 
do Pacífico. Há poucos ahos atrás, foram criadas sociedades de 
física em países como Japão, China, Coréia do Sul, Formosa, 
Índia, Austrália e Nova Zelândia. Recentemente, para integrar 
essas sociedades, foi estabelecida a AAPPS (Association for Asia 
Pacific Phisics Societies), que teve seu primeiro encontro em agos
to de 1990 na Coréia do Sul e no qual fui eleito seu presidente. 
Acredito que o crescimento da produtividade industrial na região 
do Pacífico é muito importante para aumentar a comunicação 
entre os físicos. Um bom exemplo é o da Sociedade Americana 
de Física, criada em 1899, quando os Estados Unidos ainda não 
eram uma potência mundial no comércio, na indústria ou em pes
quisa e desenvolvimento. Os físicos americanos sabiam que o seu 
país estava caminhando em direção ao progresso e logo foi fun
dada tal sociedade, que veio dominar rapidamente o mundo da 
física. Do mesmo modo, a for-
mação da AAPPS deu-se em 
reconhecimento do fato de que 
estamos entrando no século 
XXI e de que essa região do 
Pacífico deverá ter um peso 
maior na economia mundial. 
O mesmo poderia ocorrer na 
América Latina. Se ainda não 
foi criada uma associação nes
ses moldes, é hora de se pensar 
nisso! (A criação da Associa
ção Latino-Americana de Fí
sica deve ser concretizada es
te ano.) 





TOME CIÊNCIA 

A DISPERSÃO DO PALMITEIRO POR PASSERIFORMES 

N o XVI Congresso Brasileiro de Zoo
logia, realizado em João Pessoa em 

1989, o pesquisador Edwin O. Willis trans
mitiu sua preocupação com o palmiteiro 
(Euterpe edulis) em manchas de florestas, 
onde a dispersão dessa palmeira estaria 
comprometida pela falta de aves de gran
de porte. Aves como Cracinae (jacus), 
Ramphastidae (tucanos) e Cotingidae (ara
pongas) seriam responsáveis naturais pela 
dispersão da palmeira e, segundo o profes
sor Helmunt Sick no livro Ornitologia bra
sileira - uma introdução, as manchas de 
florestas são incapazes de manter o ciclo 
biológico dessas aves durante todo o ano. 

Na região de Blumenau, em Santa Ca
tarina, observam-se com freqüência exem
plares de E. edulis com frutificação nos me
ses de junho e julho, o que levou à realiza
ção de pesquisas de campo para verificar 
se nesta região está ocorrendo a procura, 
pelas aves, deste tipo de fruto. O objetivo 
principal do estudo foi o de identificar o 
maior número possível de aves passerifor
mes, que desempenham função de disper- · 
sores das sementes do palmiteiro, em am
bientes onde a presença de dispersores de 
grande porte, como Cracinae e Ramphas
tidae, não é permitida. A proibição se de
ve ao fato de que certas áreas não apresen
tam mais condições de suportar tais disper
sores, por possuírem área bastante reduzi
da (manchas de florestas), por serem locais 
relativamente degradados, ou ainda por se
rem áreas onde a caça não possibilita a so
brevivência de aves de grande porte que se 
alimentam dos frutos do palmiteiro. Geral
mente estes fatores estão presentes em um 
mesmo ambiente, comprometendo ainda 
mais a dispersão desta palmeira por aves. 

A palmeira Euterpe edulis se caracteri
za por ser a espécie dominante do estrato 
médio da floresta ombrófila densa, mais 
conhecida como Mata Atlântica. Essa pal
meira produz de três a quatro cachos de 
frutos por ano, frutos estes que apresen
tam mesocarpo carnoso, uma parte muito 
apreciada por aves, sobretudo sabiás (figu
ra 1). Foram selecionados três ambientes 
distintos onde havia palmeiras E. edulis 
com cachos de frutos maduros para obser
vação da visita das aves sobre esta espécie 
vegetal: um jardim, uma floresta ciliar e a 
borda de uma floresta. 

O jardim está localizado no bairro ltou
pava Norte, em Blumenau. A floresta ci
liar fica no mesmo bairro, às margens do 
Ribeirão ltoupava Norte e a borda da fio-
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FIGURA 1. Palmiteiro Euterpe edu/is. 

resta, no Parque Ecológico Spitzkopf, dis
tante 14 km do centro da cidade de Blume
nau. O tempo de observação em cada am
biente foi variável, sendo de uma hora no 
jardim, duas horas na floresta ciliar e de 
seis horas na borda da floresta. Define-se 
aqui floresta ciliar como aquela que encon
tramos protegendo as margens dos rios, dos 
cónegos, dos lagos ou de qualquer outro 
curso d' água, florestas estas protegidas pe
lo Código Florestal Brasileiro. 

Para se identificar as espécies de aves que 
visitavam as palmeiras, utilizou-se binóculo 
prismático Minolta 7x21. Para cada ave ob
servada sobre o palmiteiro, anotava-se o 
seu comportamento para a aquisição do 
fruto e para a deglutição. 

Como afirma o pesquisador Sick, os sa
biás gostam de comer cocos de várias pal
meiras, como os do palmiteiro doce e açaí 
(Euterpe oleracea). No Espírito Santo, seis 
espécies de sabiás já haviam sido por ele 
observadas em cachos de Livistona austra
lis, que é uma palmeira introduzida. Essas 
espécies são: Platycichla (sabiá-preto), Tur
dus rufiventris (sabiá-laranjeira), Turdus 
leucomelas (sabiá-branco), Turdus amau
rochalinus (sabiapoca), Turdus fumigatus 
(sabiá-da-mata) e Turdus albicollis (sabiá
coleira). 

Ainda segundo o professor Sick, aves das 
famílias Cracidae, Ramphastidae e Cotin
gidae se alimentam de cocos do palmiteiro 
Euterpe edulis, demonstrando-se assim que 
desempenham papelimportante na disper-

são da palmeira. Durante as observações, 
foi possível identificar quatro espécies de 
passeriformes distribuídas em duas famí
lias: Turdidae com Turdus rufiventris, Tur
dus amaurochalinus, Platycichla e Tyranni
dae com Pitangus sulphuratus (bem-te-vi). 

Estas espécies foram observadas engolin
do inteiros os frutos desta palmeira. Entre
tanto, não se verificou o fenômeno do re
gurgitamento dos frutos sem a parte do epi
carpo e do mesocarpo, ainda que tivessem 
sido vistos muitos frutos desta forma, sob 
as palmeiras e sob as árvores vizinhas, mui
tos inclusive em processo de germinação. 

Quanto aos diferentes ambientes de ob
servação, constatou-se que algumas espé
cies, como T. rufiventris, apareceram em 
todos os ambientes. A espécie T. amauro
chalinus foi observada nos ambientes de 
jardim e floresta ciliar . P. sulphuratus foi 
registrada no jardim e na borda de flores
ta. Platycichla só apareceu na borda de flo
resta, onde aliás ocorria em grande núme
ro, tanto machos como fêmeas (figura 2). 

Duas outras espécies foram vistas nos ca
chos das palmeiras, sendo que Tachypho
nus coronatus (tiê-preto ), na floresta ciliar, 
deixava cair os frutos após bicá-los, en
quanto que Pyrrhura fronta/is (tiriva), na 
borda da floresta, pousava sobre os cachos. 
Não foi possível verificar se P. fronta/is 
estava ou não se alimentando dos frutos. 

Quanto à estratégia empregada pelas 
aves para pegar os frutos, foi possível ob
servar várias delas: 
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1. aquisição de frutos pousados~/ ou peridutadosn~ ca~ " 
chos; degluti~o na pr~Ptia palmeira: 

2. aquisiçãç pelo pouso sobre a árvore; deglutição riou• 1 

tra árvore vizinha. 
3. aquisição de frutos êaídos .das palmejras; deg'lutlção 1 

no mesmo solo. 
4. bicâr frutos, cola?orando para .derrubá-los. 
5. pouso sobre ós qachos, 

FIGURA 2. Espécies de aves observadas em três ambientes distintos de vegetação, com suas estratégias de 
aquisição e locais de deglutição dos frutos de Euterpe edulis (palmiteiro), em Blumenau. 

a) as aves pousavam e/ ou se penduravam 
nos cachos das palmeiras e ingeriam seus 
frutos . Isto ocorreu com todas as espécies 
em todos os ambientes. Mas Pitangus só 
foi observado pousado; 
b) as aves pousavam e/ou se penduravam 
nos cachos, pegavam os frutos e após um 
vôo curto para outra espécie de árvore, 
engoliam-nos.Esta estratégia também foi ve
rificada nos três ambientes, mas com maior 
freqüência na borda da floresta, devido ao 
grande númeró de indivíduos observados. 
Após a ingestão dos frutos, as espécies re
tornavam aos cachos. Comportaram-se as
sim T. rufiventris e Platycichla; 

INIBIDOR DE RIBONUCLEASE 
BRASILEIRO 

O inibidor da enzima ribonuclease aca
bou de ser produzido pela primeira vez no 
Brasil pelo Laboratório de Vírus do Depar
tamento de Microbiologia da Universida
de Federal de Minas Gerais. A tecnologia 
permite obter cópias intactas dos genes que 
determinam as características de cada in
divíduo. O inibidor será usado no proces
so de clonagem, pelo qual será possível au
mentar, por exemplo, em até mil vezes a 
produção do interf eron, proteína eficaz no 
combate a infecções por vírus e alguns ti
pos de tumores. 

A demanda clínica do interferon, atual
mente obtido em pequena escala no labo
ratório da UFMG a partir do método clás
sico de purificação de proteínas, chega a 
milhões de unidades por paciente num só 
dia. 

O coordenador do projeto de desenvol
vimento da tecnologia, Claudio A. Bonjar
dim, informa que a clonagem gênica depen
de fundamentalmente da integridade ·· do 
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e) T. rufiventris foi também observado ca
minhando por debaixo de um palmiteiro 
sobre a grama (no ambiente de jardim), on
de procurava frutos caídos; 
d) houve encontros agressivos entre as es
pécies, principalmente na borda de flores
ta, onde disputavam as duas espécies de 
Turdidae, como também P. sulphuratus, 
o qual mostrou-se ainda mais agressivo, 
afugentando os sabiás. 

Para a aquisição dos frutos e sua deglu
tição as aves apresentaram etologia dif eren
ciada, o que dependia da espécie e doam
biente observado. T. rufiventris adquiriu 
e deglutiu frutos na própria palmeira, ou 

ácido ribonucléico (ARN), molécula res
ponsável pelo transporte das informações 
do ácido desoxiriibonucléico (ADN) para 
o ribossoma da célula, mas altamente vul
nerável à ação degradadora da ribonuclea
se. Utilizando o inibidor dessa enzima é 
possível extrair os . ARNs mensageiros in
tactos da célula e, a partir deles, construir 
uma biblioteca de ADN complementar 
(ADNc), de onde é isolado o gene de in
teresse. 

Segundo Bonjardim, o inibidor, de
senvolvido pela UFMG, obtido da pla
centa humana, poderá também ser usado 
em mapeamento gênico com nuclease 
Si e em estudos transcripcionais in vitro, 
entre outras aplicações. Se não houver atra
sos no cronograma, a tecnologia de 
produção desse insumo poderá ser repas
sada à iniciativa privada no prazo de 
um ano. Calcula-se que o custo do 
inibidor nacional seja inferior em três 
a cinco vezes ao do produto importado. 
Gastam-se hoje cerca de 80 dólares 
por 2 500 unidades. suficientes para um úni
co experimento. 

deglutiu o fruto em árvore vizinha, ou mes
mo caminhou sob as palmeiras à procura 
dos frutos. O mesmo aconteceu com P. fla
vipes e T. amaurochalinus, com exceção da 
última estratégia. P. sulphuratus compor
tou-se de forma semelhante nos ambientes 
onde foi observado. 

Comprovou-se que uma mesma espécie 
pode adotar ora uma estratégia ora outra, 
num mesmo ambiente, para adquirir e de
glutir os frutos (como T. rufiventris). Isto 
ocorre na borda da floresta, onde se con
centrava grande número de indivíduos. 

O potencial de atração que estes frutos 
exercem sobre as aves ficou caracterizado 
através de registro de agressividade entre 
as aves visitantes dos cachos com frutos 
maduros. Assim, ainda que preliminarmen
te, podem-se considerar essas seis espécies 
observadas sobre os cachos de E. edulis co ... 
mo potenciais dispersores de suas sementes. 

CARLOS EDUARDO ZIMMERMANN 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS, 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE 
BLUMENAU, SANTA CATARINA 

MENOS VITAMINA A NOS 
DIABETICOS 

Um grupo de 47 crianças diabéticas de 
até 12 anos estudado por Juni C. de Mou
ra, da Faculdade de Medicina da UFMG, 
apresentou, independentemente de fatores 
sociais, um nível de vitamina A significa
tivamente mais baixo que as 57 crianças sa
dias do grupo-controle. Os resultados le
varam a pesquisadora a supor que há fa
tores inerentes às alterações decorrentes do 
diabetes que alterariam o metabolismo da 
vitamina A de forma direta e indireta. 

Micronutriente essencial à saúde, a vita
mina A participa de vários processos enzi
máticos, sendo responsável pela integrida
de dos epitélios. Sua carênc:ia no organis
mo pode causar baixa resistência a inf ec
ções e lesões sérias, como a cegueira. Tal 
deficiência nos diabéticos agravaria um 
quadro clínico já bastante delicado, tor
nando-se necessário maior rigor no contro
le metabólico do paciente. A sua concen
tração _em altos níveis também provoca 
problemas graves, como intoxicações. 
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TOME CIÊNCIA 

INSETOS BIOINDICADORES NA RECUPERACÃO DE SOLOS 

A exploração de minérios tem grande 
importância na economia de qualquer 

país. Quando desenvolvida a céu aberto, 
entretanto, implica geralmente a destruição 
da vegetação existente e a degradação do 
solo nas áreas mineradas. Para evitar esse 
prejuízo ambiental, a legislação de muitos 
países, entre eles o Brasil, exige a recom
posição do solo original, após a retirada do 
minério, processo que depende do correto 
conhecimento das características do solo lo
cal e de uma adequada avaliação de sua ca
pacidade de recuperação. 

A exigência legal,, portanto, tornou ne
cessário desenvolver pesquisas para reunir 
esse conhecimento e realizar essa avaliação. 
Um exemplo desse tipo de pesquisa pode 
ser encontrado no município de São Ma
teus do Sul, no Paraná, onde existem gran
des reservas de xisto pirobetuminoso, ro
cha sedimentar que contém querogênio, 
material orgânico derivado da fossilização 
de vegetais e animais acumulados em cor
pos d'água,estagnados. O querogênio, sob 
aquecimento, irá produzir óleo combustí
vel, que pode representar uma alternativa 
ao petróleo, substituindo parte das impor
tações deste. 
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O xisto é explorado a céu aberto, no Pa
raná, e para sua extração é preciso desco
brir o subsolo, removendo as camadas su
perficiais do terreno (o solo). A primeira 
camada, mais fértil, é misturada com as de
mais no processo, o que reduz bastante a 
fertilidade. Uma vez exposto, o xisto é re
tirado e transportado para a retortagem, 
como é chamada a operação de extração 
do óleo. Completada a operação, a rocha 
é recolocada no local de origem e sobre ela 
é depositado o solo anteriormente retira-
do (figura 1). · 

Estudos efetuados pela Petrobrás, em 
1988 (Ernani Zamberlan), estimaram que 
em 25 anos serão minerados aproximada
mente 57 km2 (5 700 hectares) em São Ma
teus do Sul. Tal área, potencialmente im
portante para a produção agrícola, preci
sará ser adequadamente recuperada para 
ser agriculturável. A preocupação com o 
problema gerou pesquisas como a realiza
da por Luiz Antonio Lucchesi, em 1988 (fi
gura 2), que visava recuperar o solo degra
dado pela mineração do xisto com o auxí
lio (no monitoramento da área) de peque
nos organismos bioindicadores (colêmbo
los e ácaros), além da análise das caracte
rísticas físicas e químicas do solo. Tais or
gánismos recebem essa denominação por 
indicarem as condições do solo, através de 
sua flutuação populacional. 

• 

Os organismos mais apropriados para es
se tipo de pesquisa são os colêmbolos, in
setos pequenos e primitivos, distribuídos 
pelo solo em grande número, alcançando 
populações de dez mil indivíduos/m2• São 
geralmente menores que um milímetro e ra
ramente ultrapassam três. Seu papel é o de 
fragmentar a cobertura vegetal recém-mor.1 
ta, adicionando-a ao solo, para que seja 
aproveitada pelos demais organismos da 
cadeia alimentar, formando o húmus. En
tre os gêneros de colêmbolos mais impor
tantes para esse processo podem ser cita
dos Lepidocyrtus spp, Dicranocentrus spp, 
Proisotomaminuta spp, Seira spp e Ento
mobrya spp, segundo levantamento feito 
em 1988 por Hélio Luiz Bzuneck. 

Os colêmbolos também influenciam a fer
tilidade do solo através da estimulação da ati
vidade microbiana, da distribuição de espo
ros de espécies fúngicas e da inibição da ação 
de fungos e bactérias causadores de doenças 
em plantas. Nos climas temperados o ciclo de 
vida de um colêmbolo é de dois a dez meses 
(não há estudos a respeito nos climas tropi
·cais). Em geral reproduzem-se sexuadamen
te, a quantidade de ovos postos é variável e o 
crescimento da população é limitado pela dis
ponibilidade de alimento. Algumas espécies 
apresentam maior pico populacional no ve
rão, outras no inverno e outras nas estações 
intermediárias. 

FIGURA 1. Perfil do solo recomposto, após o retorno ao local do xisto retortado, mostrando as camadas do 
solo (acima} e de xisto (a faixa escura abaixo}. 

FIGURA 2. Area da pesquisa, vendo-se ao fundo a usina de pr~cessamento do xisto pirobetuminoso. 
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VARIAÇÃO DO NOMERO DE COLIMBOLOS 

(n4! lndlvfduo•/m2
) 

TRATAMENTO 1~ COLETA 2~ COLETA 

Pensa cola 2 387 6 902 
Trevo branco 2 089 6173 
Azev6m 1 280 2 961 
Ervllhaca 1 989 2 688 
M. orgAnlca 3647 1 824 
Terra nua 829 2122 
TOTAL 12 201 20 668 

FIGURA 3 

FAMILIAS E SUBFAMILIAS DE COLIMBOLOS MAIS ENCONTRADAS 

1~ COLETA 

60,4302% 

7,&731% 
0,1721% 

2,7&3% 
38,0706% 

2~ COLETA 

. 20,9072% 
0,1972% 

2,8699% 
17,86% 

68,1864% 

- Smlnthúrldae c::J Podurldae c:::!I laotomlnae 

- Tomocerlnae .c:::J Entomobrylnae 

FIGURA 4 

A maior parte dos colêmbolos vive a 
uma pequena profundidade, até cerca de 
cinco centímetros, e sua distribuição é in
fluenciada por fatores como temperatura, 
umidade e quantidade de alimento. Traba
lhos sobre a recomposição das comunida
des do solo afirmam que os estudos com 
bioindicadores são apropriados quando a 
atividade humana causa extensas modifi
cações nos ecossistemas. Em tais casos, es
ses estudos permitem avaliar a habilidade 
das comunidades do solo na recuperação 
de sua função normal. 

Os colêmbolos podem ser usados como 
bioindicadores quando são comparadas si
tuações idênticas, incluindo estrutura, umi
dade e textura do solo, quantidade de maté
ria orgânica, quantidade de defensivos agrí
colas e, como no caso de São Mateus do Sul, 
cobertura vegetal. A vegetação afeta a popu
lação de colêmbolos em função da densida
de de cobertura do solo e da quantidade de 
matéria orgânica que as espécies vegetais adi-
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cionam (folhas e outros resíduos). Caracterís
ticas físicas do solo como compactação, po
rosidade, relação argila-areia, umidade, tem
peratura e aeração também influem na popu
lação de colêmbolos. 

Esta população pode ser modificada de 
forma drástica por práticas culturais como 
subsolagem, adubação, calagem, drenagem, 
irrigação, monocultura e plantio convencio
nal (com limpeza do terreno), que criam um 
ambiente diferente para os organismos, alte
rando umidade e aeração do solo. A técnica 
de plantio direto (que mantém no terreno os 
restos da cultura anterior) aumenta o núme
ro de colêmbolos, já que o alimento disponí
vel também aumenta. 

Na pres~nte pesquisa foram comparados 
os efeitos de diferentes tratamentos de co
bertura vegetal no solo reconstituído. Fo
ram usadas, para isso, quatro espécies ve
getais: pensacola (Pespalum notatum F/ag), 
azevém (Lolium multiflorium Lam.), trevo
branco (Trifolium repens L.) e ervilhaca 

(Viccia sativa L.). As duas primeiras são 
gramíneas e as seguintes são leguminosas 
de uso forrageiro. Também foi feita cober
tura com matéria orgânica (restos de cana 
de milho, pensacola, azevém, ervilhaca, 
trevo e algumas plantas nativas) e manteve
se uma parcela de terreno nu, sem cober
tura alguma, como testemunha. 

A pesquisa procurou avaliar, pela varia
ção do número de insetos coletados (figu
ra 3), qual das coberturas tem efeito mais 
favorável na população de colêmbolos, 
proporcionando maior decomposição da 
matéria orgânica e em conseqüência maior 
disponibilidade de nutrientes às plantas. As 
amostras - seis para cada tipo de trata
mento ---' foram coletadas após o retorno 
do xisto ao local original e a recomposiçãQ 
do solo, efetuando-se uma coleta em maio 
e outra em julho~ A área total do experi
mento foi de 783 m2, divididos em 36 par
celas de 21,75 m2• 

A pesquisa mostrou que a proporção en
tre as famílias e subfamílias de colêmbo
los mais encontradas varia de uma coleta 
para outra (figura 4). Verificou-se, nas co
letas efetuadas, que a cobertura de pensa
cola foi a mais favorável à população de 
colêmbolos, ficando em segundo plano o 
trevo-branco, a ervilhaca e o azevém. Esse 
resultado provavelmente decorre da densi
dade de cobertura vegetal da pensacola, 
maior que a obtida com os demais trata
mentos. 

A ervilhaca adiciona muita matéria or
gânica ao solo, mas nesse vegetal a relação 
carbono/nitrogênio, bastante alta, faz com 
que a decomposição seja rápida, o que di
minui o alimento disponível e impede um 
aumento maior na população de colêmbo
los. O tratamento com matéria orgânica, 
por sua vez, dificulta a absorção térmica 
do solo, o que afeta o número de colêm
bolos quartdo há frio (a cobertura mantém 
o solo frio por muito tempo). 

Com base nesses dados recomenda-se, 
para recuperar os solos degradados pela mi
neração a céu aberto do xisto pirobetumi
noso, a utilização de espécies vegetais que 
aumentam o teor de matéria orgânica no 
solo. Os organismos do solo podem, assim, 
atuar sobre essa matéria· orgânica e auxi
liar no aumento da fertilidade destas áreas, 
permitindo seu emprego para fins agrícolas. 

KLAUS DIETER SAUTTER 
HONÓRIO ROBERTO DOS SANTOS 
SETOR DE Cl~NCIAS AGRÁRIAS, 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
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- .r---.a.~ ..• • _ _. _ 
questão da origem da vida é um 
antigo desafio à imaginação hu
mana. Como ainda não existe a 

tecnologia que o escritor H . G. Wells idea- .. 
lizou no seu romance A máquina do tem- :: .... 
po (de 1895), torna-se muito mais temerá-~~• 
ria qualquer tentativa de reconstruir a gê- ~ .e.~ ... 
nese da vida no ambiente primitivo terres- "'"":;Jp,,..-""L 
tre. Não há evidências fósseis das primei- ~'Wf'.:~ 

ras entidades moleculares vivas que colo
nizaram o planeta (ver 'A origem da vida • t11i,aPC.1-..,.. 

em discussão', em Ciência Hoje n? 48). 
Os mais antigos microfósseis de organis

mos primitivos datam de 3,6 bilhões de 
anos (3,6 éons) atrás. Mas os cientistas já 

r.:~- • · descobriram evidências geológicas indire
tas de que a capacidade biológica de fixar 
C02 (por fotossíntese, por exemplo) se ori
ginou antes, há pelo menos 3,8 éons. E uma 
vez que a formação da Terra data de 4,6 
éons atrás e a superfície do planeta parece 
ter se tornado menos inóspita ao acúmulo 
de compostos orgânicos entre 4,2 e 4,0 éons 
atrás, a vida - na sua forma orgânica mais •·\_ 
primitiva - deve ter surgido num período :; l 
de menos de 0,4 éons. Em termos doca- ~~ 
lendário geológico, esse é um tempo mui- -Ji • , , 
to curto. Nesse prazo ·exíguo, uma cadeia ~ t ·• ' • 

de eventos bioquímicos pode ter sido per
corrida, para preencher a lacuna entre a 
origem da vida e o surgimento de vida com 

. ,__ capacidade fotossintética. 
'J. '(: A primeira hipótese consistente sobre os w~ processos químicos que teriam originado a 

-- --.·. · vida foi formulada pelo bioquímico russo 
, Alexander I. Oparin. A tradução para o in

glês de seu livro sobre o tema, com o títu
lo The origin of life (de 1938), causou gran
de impacto à época, revendo e ampliando 
hipóteses que originalmente haviam sido 
publicadas num artigo de uma revista rus
sa pouco conhecida, a Proiskhozdenic 
Zhiz_ny. Oparin postulava que, após a for
mação de uma atmosfera primitiva na Ter
ra, teria ocorrido uma seqüência de even
tos químicos que aumentavam a comple
xidade das moléculas então existentes. Es
truturas moleculares primitivas teriam pas
sado a estruturas coloidais ( os chamados 

'coacervados') e teriam em seguida atingi
do uma nova organização da matéria - a 
vida. Segundo Oparin, esse longo proces
so de geração espontânea ·da vida poderia 
(e deveria!) ser reproduzido em laboratório. 

As hipóteses de Oparin esbarraram, po
rém, num obstáculo incontornável. Era de 
fato bastante plausívei que houvessem exis
tido estruturas coloidais análogas aos coa-: 
cervados. Essas estruturas seriam forma
das pelo acúmulo de macromoléculas, pos
sivelmente protéicas e com atividade catá
lítica. No entanto, como essas estruturas 
seriam capazes de evoluir sem um código 
genético? Apesar de a hipótese dos coacer
vados ter sido pouco a pouco abandona
da pelos pesquisadores, a filosofia de Opa
rin sobre a evolução química ainda consti
tui a base de todo trabalho que versa so
bre a origem da vida. 



O POLÍMERO PRIMORDIAL 

Em 1951, uma nova hipótese sobre a ori
gem da vida foi proposta, sem muita acei
tação da comunidade científica, pelo físi
co inglês John Bemal. Ele definia uma en
tidade molecular viva por duas caracterís
ticas: sua capacidade de estocar informa
ção genética e de produzir cópias de sua 
própria estrutura. O metabolismo desse pri
meiro ser vivo - o 'polímero prÍmordial' 
- seria apenas a sua própria capacidade 
de produzir cópias autocataliticamente. 

A reprodução com erros poderia formar 
variedades com maior resistência à decom
posição ou com maior capacidade de se re
produzir. A seleção natural (no nível mo
lecular) favoreceria as variedades mais bem 
adaptadas ao meio ambiente. Assim, a hi
pótese de John Bemal previa o aparecimen
to da vida na forma de 'polímeros auto .. 
replicáveis', antes mesmo do surgimento 
dos microrganismos ( envoltos por uma · 
membrana). Que polímeros seriam esses? 
Os candidatos naturais seriam as proteínas 
(que são cadeias compostas de seqüências 
determinadas de pequenas moléculas, os 
aminoácidos) e os ácidos nucleicos (o ARN 
e o ADN). Ver sobre o tema 'Que respos
tas a biologia tem hoje para o problema da 
origem da vida?', em Ciência Hoje n ~ 31. 

Todos dois, porém, apresentariam entra
ves. As proteínas são ótimos catalisadores, 
mas não carregam informação genética. 
Não há uma forma de proteína capaz de 
codificar a síntese de outra. E os ácidos nu
cleicos (ARNs e ADNs}, que armazenam in
formações genéticas, não seriam capazes de 
se duplicar sem a presença de enzimas (pro
teínas com atividade catalítica) . Qual des
ses polímeros teria surgido primeiro no pla
neta, os ácidos nucleicos ou as proteínas? 
Até o início da década de 1980, esse pro
blema (do tipo 'o ovo ou a galinha') não 
parecia ter solução' plausível. Nos últimos 
anos, porém, uma série de evidências pas
sou a indicar que o polímero primordial 

. auto-replicável poderia ter sido um ácido 
nucleico, mais especificamente o ácido ri
bonucleico (ARN}, e não uma proteína. 

A equipe do biofísico americano Sidney 
Fox, da Flórida, ainda acredita que as pro
teínas (ou os chamados 'polímeros protei
nóides') poderiam ser os primeiros políme
ros. Esta equipe, que vem estudando. des
de a década de 1950, os mecanismos de po
limerização de aminoácidos em altas tem
peraturas, de forma a simular determina
dos ambientes vulcânicos da Terra primi
tiva, tem tentado em vão comprovar sua 
tese. Foxjá observou que, aquecendo uma 
mistura de mais. de 15 aminoácidos diferen
tes em equimolaridade, é possível obter 
uma grand~ e variada quantidade de polí
meros proteinóides, contendo, por exem-
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plo, alanina ou ácido glutâmico em exces
so. Por que essa experiência foi importan
te? Porque esses proteinóides apresentaram 
atividade catalítica. Essas experiências, no 
entanto, são até agora insuficientes: ape
sar de a polimerização térmica de aminoá
cidos não ser um processo absolutamente 
ao acaso, esses proteinóides não possuem 
um mecanismo eficiente de estoque e trans
missão de informações. As proteínas, por
tanto, podem ser excluídas porque não po
deriam se reproduzir de forma eficaz. 

No que se refere aos ADNs, os proble
mas são de outra ordem. Como os ARNs, 
também os ADNs precisariam da presença 
de proteínas para efetuar sua autoduplica
ção. Nas condições ambientais primitivas 
da Terra, esses primeiros ADNs não servi
riam de molde para formação de fita com
plementar, sem o auxílio de enzimas. Tam
bém o fato de os desoxirribonucleotídeos 
serem produzidos na maquinaria bioquími
ca dos seres vivos a partir de ribonucleotí
deos sugere que o ADN é bem mais recen
te do que o ARN na história da evolução 
na Terra. Além disto, o ADN é muito mais 
resistente do que o ARN à decomposição 
por hidrólise. Seria mais difícil a recicla
gem de monômeros, a partir de polímeros 
'rejeitados' pela seleção natural. Parece, 
portanto, improvável que tenha ocorrido 
uma colonização dos ambientes aquáticos 
primitivos por ADNs auto-replicáveis. 

Excluídos os ADNs e as proteínas, pas
sou-se a explorar a hipótese de que o polí
mero primordial fosse o ARN. Os trabalhos 
iniciados nos anos 70, de forma indepen
dente, pelos grupos de pesquisa dos cien
tistas americanos Thomas Cech e Sidney 
Altman, laureados com o prêmio Nobel em 
1989, alargaram as fronteiras da química do 
ARN, modificando profundamente os co
nhecimentos científicos sobre a origem da 
vida. Cech e seus colegas da Universidade 
do Colorado verificaram que determina~as 
seqüências de ARN de determinados mi
crorganismos eram capazes de acelerar a 
velocidade de algumas reações, da mesma 
forma que as enzimas. Em outras palavras, 
eles descobriram que o ARN poderia se 
comportar como uma enzima. Cech che
gou a batizar o seu ARN de 'ribozima' -
uma enzima constituída de ácido ribonu
cleico. 

Em 1981, Cech publicou na revista Ce/1 
que determinada seqüência (um intron) do 
ARN ribossomal de 26S do protozoário Te
trahymena thermophila poderia ser remo
vida do resto da molécula. Esse tipo de pro
cesso é conhecido entre os cientistas, sen
do denominado splicing do ARN. Entretan
to, trabalhando com o ARN ribossomal de· 
26S purificado, eles observaram que o spli
cing ocorria tanto na presença de um ex
trato do núcleo do protozoário (onde es
tariam as enzimas responsáveis pela catá .. 

lise dessa reação), como na ausência desse 
extrato (ver revista Ce/1, volume 27, 1981, 
pp. 487-496}. 

O MUNDO DOS ARNs 

Recentemente, a equipe de J. Doudna e 
J. Szostak observou que entre as reações 
catalisadas pelo ARN estaria a sua própria 
autoduplicação. Assim, o ARN seria capaz 
de se reproduzir, utilizando apenas elemen
tos de sua estrutura. Ora, um polímero com 
capacidade de reprodução pode ser colo
cado no limite entre os organismos vivos 
e a matéria inanimada. Isso levou os pes
quisadores a imaginar que a vida na Terra 
teria se iniciado na forma do ARN, ou de 
estruturas muito semelhantes. 

Por seu turno, a equipe de Sidney Alt
man, da Universidade de Yale, fez outra 
descoberta relevante, quando observou que 
uma enzima da bactéria Escherichia coli, 
a ARNase P, envolvida no processamento 
de ARNs, era constituída por dois compo
nentes: um protéico e outro constituído de 
ARN. Essa equipe verificou também que a 
enzima ARNase P só apresentava ativida
de catalítica se tivesse esses dois componen
tes. Essa descoberta foi publicada, em 1978, 

na renomada revista americana Proceed
dings of the National Academy of Sci
ences of the USA. Depois disso, a ARNase P 
se tomou conhecida dos pesquisadores co
mo uma enzima 'fóssil'. 

No Salk lnstitute, em San Diego, Cali
fórnia, o grupo de pesquisa do bioquími
co americano Leslie Orgel comprovou que -
determinados ARNs (polirribonucleotídeos) 
são capazes de servir de 'molde' para a oli
gomerização (síntese de seqüências de bai
xo peso molecular constituídas de ribonu
cleotídeos) de monorribonucleotídeos ati
vados, formando assim uma fita comple
mentar que permite a reprodução, na au
sência de enzimas. Como exemplo, essa equi
pe mostrou que uma policitosina (poli-e) po
de servir de_ molde para a polimerização de 
monorriboguanosina ativada (GX, onde X 
é um grupo ativador). 

a entre v1 a e 
ia inanimada pode ser 

idade de produzir cá
si mesmo. 



A vida talvez tenha surgi
do antes mesmo dos micror
ganismos envoltos por uma 
membrana. 

Outro argumento a favor do ARN é o fa
to de que aparentemente todos os compo
nentes que fazem parte da rota de síntese 
química do ARN (figura 1) já teriam sido 
obtidos em laboratório, em condições ex
perimentais que simulam o ambiente pri
mitivo da Terra, enquanto que, apesar de 
todos os esforços, ainda não se conseguiu, 
nas mesmas condições, sintetizar a desoxir
ribose, componente estrutural do ADN. 

Desta forma, com tantas descobertas im
portantes, parecia definitivamente resolvi
do o 'problema do ovo e da galinha' que 
atormentava os cientistas. Se os ARNs a
presentavam atividade catalítica e especi
ficidade par~ determinados substratos, ou 
seja, ainda poderiam funcionar como uma 
enzima, seriam eles, então, os tais políme
ros capazes de desempenhar o papel de en
zimas primitivas e de se duplicar, sem a pre
sença de enzimas protéicas. A conclusão ló
gica era a de que os ARNs teriam surgido 
na Terra antes das proteínas. A série de evi
dências a favor do ARN era tão contunden
te que levou, em 1986, o eminente pesqui
sador Walter Gilbert, da Universidade de 
Harvard (em Cambridge, Massachusetts) 
a especular sobre a existência de uma fase 
da história evolutiva em que ambientes 
aquáticos do planeta estariam povoados 
por ARNs das mais diferentes seqüências -
era o 'mundo dos ARNs'. 

Neste modelo, os ARNs seriam capazes 
de auto-replicação e ainda seriam dotados 
de mecanismos de autodeleção e auto
inserção de seqüências. Assim, poderiam 
surgir imensas variedades de ARNs, tanto 
por estes mecanismos de recombinação co
mo por erros na reprodução. No 'mundo 
dos ARNs', esses polímeros desempenha
riam ao mesmo tempo funções de genóti
po e fenótipo (ver Nature, vol. 319, 1989, 
p. 618). 

Gilbert imaginou também que os ARNs, 
num estágio mais evoluído, passariam a sin
tetizar proteínas, a partir de aminoácidos 
ativados (como os aminoaciladenilatos, uti
lizados pelos organismos contemporâneos 
na síntese protéica). Com o tempo, essas 
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proteínas demonstrariam maior capacida
de de catalisar reações do que os próprios 
ARNs. Assim, na fase evolutiva seguinte, a 
função de armazenamento de informação 
genética passaria do ARN ao ADN, por um 
processo ainda pouco esclarecido. 

O modelo do 'mundo dos ARNs' parecia 
estar perfeito, até que, em fins dos anos 80, 
cientistas americanos voltaram a duvidar 
dessa hipótese de que os ARNs teriam sido 
as primeiras estruturas auto-replicáveis do 
planeta. A crítica foi em grande parte for
malizada por Robert Shapiro, da Universi
dade de Nova Iorque, e por Gerald F. Joy
ce, do Research Institute of Scripps Clinic 
(em La Jolla, Califórnia). Tudo começou 

tilhada de problemas (ver 'A síntese primi
tiva do ARN'). O rendimento final de uma 
síntese de ARN ( contendo bases purínicas 
e pirimidínicas), partindo de gases na for
ma parcialmente reduzida e de fosfato, se
ria incrivelmente baixo! Assim, no meio 
ambiente primitivo da Terra, teriam se for
mado quantidades muito pequenas de 
ARN, se é que foi possível a síntese por es
se processo de evolução química. E além 
desse rendimento baixíssimo, ainda resta
ria outro sério obstáculo ao aparecimento 
desse 'mundo de ARNs': em condições pri
mitivas, ocorre .uma pronunciada inibição 
da formação de fitas complementares, a 
partir de moldes de ARNs e de misturas 

cucuucccucccuccc 
(ARN 1) 

ucccuuucuuucuuu 
(ARN 2) 

cuuucucucucucucu 
(ARN 3) . l AUTODElEÇÃO 

CUCUCUCU (ARN 4) 
UCCCUCCC (ARN 5) 
CUUUCUUU (AAN 6) 
CUCUUCCC (ARN 7) 
UCCCCUUU [ARN 8) 
CUUUCUCU (ARN 9) 

1 AUTO-INSERÇÃO 

Apareceria.m mais 33 ARNs, ou seja, (6 x 6) - 3 
(Do ARN 10 ao ARN 42) 

FIGURA 1. vo de reco.,nbinação de três ARNs diferentes. Em uma primei-
ra étapa, ocorreria um · · mostra~as em vermelJ,o. Em seguida, os seis novo.s 
ARNs (de oito bases) . • · · · eles, como por exemplo CUCLICUCUCU-
CUCUCU (ARN 10) e •. ~.~,~~~f!A,N C = dtosina e.·u = uracita. 

quando os dois cientistas resolveram fazer 
a seguinte pergunta: pode o ARN, com to
dos os seus componentes, ser sintetizado, em 
condições primitivas, numa velocidade 
maior do que a sua velocidade de decompo
sição por radiação ultravioleta, por hidró
lise ou por reações com outras moléculas do 
ambiente? A resposta é não (cf. Origins oj 
Life, vol. 18, 1988, pp. 71-85, eNaturevol. 
338, 1989, pp. 217-224). 

Com esta resposta negativa, já se pode 
perceber o quanto a rota de síntese primi
tiva do ARN se apresentava tortuosa e pon-

contendo diferentes isômeros ópticos dos 
monorribonucleotídeos ativados. 

Assim, voltando ao exemplo da famosa 
experiência de Leslie Orgel, a formação de 
um poli-G, utilizando um molde de poli
C, seria fortemente inibida pela presença 
de mistura racêmica (mistura contendo a 
mesma quantidade de diferentes ísômeros 
ópticos) de monorriboguanosina ativada. 
Como nos ambientes primitivos deve ter 
existido mistura racêmica de monorribonu
cleotídeos, isto significa que o ARN teria 
imensas dificuldades para se reproduzir. 
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·SÍNTESE PRIMITIVA DO ARN 
O roteiro feito pelos cientistas para a 

síntese primitiva c;lo ARN leva em conta 
cinco etapas sucessivas. Na pdmeira eta
pa, simula-se a mistura de gases que te
ria composto a atmosfera da Terra pri
mitiva, submetida a constantes descargas 
elétricas. Nessas condições, são formadas etapa 1 
quantidades apreciáveis de gás cianídri
co (HCN) e de formaldeído (HCOH). Co
mo tanto um quanto o outro são decom
postos rapidamente pela radiação ultra
violeta, é possível imaginar que tenham 
existido mecanismos primitivos de prote- etapa 2 
ção ou de concentração desses compos
tos. A adsorção na superfície de minerais 
de argila ou de fosfato (presentes nos rios, 
estuários e oceanos do passado remoto), 
por exemplo, é capaz de concentrar o for-
maldeído (HCOH). Enquanto isso, o gás ~~~~!'$!~~==~~~~- etapa 3 
cianídrico (HCN) poderia ter sido concen
trado durante o congelamento dos am
bientes aquáticos temperados e polares. 

1 Como o HCN não é solúvel em gelo, •à 
medida que a água fria iria se solidifican-
do, o HCN teria a sua concentração au- .,....;,y,;,a..., • ._.. '1f, .. ,;;~J!!i~IB etapa 4 
mentada na fase líquida da solução. 

Um outro problema que reduziria adis
ponibilidade de HCN e HCOH é que eles 
reagem entre si. Forma-se então a glico
lonitrila, que teria um papel importante 
na segunda etapa do processo. ~!.t~l!~~:;rff!:~t~ ~~~i!:m~ etapa 5 

O OH 
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H-C+H-C 
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H 
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Na segunda etapa, ocorreria a polime
rização de HCN, um processo relativa
mente simples, catalisado por base, apre
sentando rendimentos significativos. Es
sa reação é capaz de formar muitos tipos 
de bases purínicas (incluindo a adenina 
e a guanina). Trata-se qe uma reàção ace-

FIGURA 2. Exemplo de uma rota de síntese de um polirribonucleotídeo de adenina (poli-A) como um 
modelo da formação de ARN na terra primitiva. 

' lerada pela presença de glicolonitrila. 
· Dessa forma, não se constitui um proble

ma imaginar que nos ambientes aquáti
cos primitivos existisse uma razoável dis
ponibilidade de purinas. A grande difi
culdade consiste na síntese de bases piri
midínicas em condições primitiyas. A for
mação desses compostos se defronta com 
pelo menos dois problemas: rendimentos 
muito baixos e rotas de síntese muito 
complexas, tornando inconsistente a hi
pótese de sua ocorrência no passado. 
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Também nessa segunda etapa ocorre
ria a síntese de ribose a partir da conden-

sação de HCOH (reação de Butlerov), que 
é um processo catalisado por base e por 
minerais. Entretanto, na reação de Butle
rnv forma-se grande variedade de monos
sacarídeos, reduzindo dramaticamente o 
rendimento da formação de ribose. Há 
ainda qois problemas envolvidos na for
mação de ribose. O primeiro é que este 
composto é muito instável e se decompõe 
rapidamente após a sua formação. O se
gundo é que a reação de Butlerov é for
temente inibida por gliéolonitrila. 

Na terceira etapa, a condensação de ri
bose e bases purínicas em fase sólida (na 
ausência de solvente) se constitui numa 
reação plausível do ponto de vista evolu
tivo e que produz rendimentonazoáveis 

(em torno de 10%). No entanto, a forma
ção de ribonucleosídeos de bases pirimi
dínicas é muito difícil, sugerindo que es
ses compostos não devem ter se acumu
lado em quantidades significativas nos 
ambientes primitivos. 

Na quarta etapa, são duas as principais 
restrições aos trabalhos de fosforilação de 
ribonucleosídeos por fosfato inorgânico . 
Primeiro, não seria possível a utilização 
de agentes condensantes nitrogenados, 
que são muito instáveis . Segundo, a ne
cessidade de temperaturas muito elevadas 
para se fosforilar ribonucleosídeos (na au
sência de agentes condensantes) favore
ce ·a decomposição dos ribonucleosídeos 
formados e restringe a reação apenas aos 
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ambientes vulcânicos. Quando, na sínte
se, são utilizados polifosfatos (agentes fos
forilantes), em geral se repete o proble
ma: os polifosfatos são normalmente pre
parados utilizando. agentes condensantes 
nitro'genados ou altas temperaturas. 

Em 1988, trabalhando no Departamen
to de Bioquímica Médica da UFRJ, ao la
do do professor Adalberto Vieyra, obti
vemos dados experimentais que mostram 
que um tipo de polifosfato, o pirofosfa
to, pode' ser sintetizado em baixas tem
peraturas, se a reação ocorrer na super
fície de minerais de fosfato. Observamos 
que o pirofosfato é formado a partir do 
agente fosforilante fosfo-enolpiruvafo 
(um componente da via glicolítica) e fos- ' 
fato insolúvel (reação de condensação de 
dois fosfatos). A condensação espontâ
nea de fosfato insolúvel se constitui nu
m.:t saída elegante para: se explicar a plau
sibilidade pré-biótica da fosforilação de 
nucleosídeos, a partir de pirofosfato. 

A equipe (com a colaboração de Ana 
Tessis) verificou ainda que a 5'-adenosina 
rnonofosfato (5'~AMP) é capaz de se con
centrar até cem vezes - por adsorção -
na superfície de fosfato d~ cálcio. Entre
tanto, esse fenómeno não ocorre na pre
sença de concentrações elevadas de poli
fosfatos. Noutros laboratórios se obser
vou que o· 5'-AMP se concentra na super
fície de minerais de argila e de gesso. Es
ses resultados sugerem que os ribonucleo- · 
tídeos, mesmo formados em pequenas 
quantidades, poderiam estar com a con
centração aumentada na superfície de mi
nerais. Isto favoreceria reações químicas 
de superfície envolvendo os ribonucleo
tídeos, foclusive a polimerização. 

Na quinta etapa, ocorreria a formação 
de polirribonucleotídeos pela reação de 
condensação de ribonucleotíqeos ativa.:. 
dos. Esses compostos são ribonucleotí
deos di ou trifosfatados, ou ribonucleo
tídeos monofosfatados, contendo o fos
fato ligado a um grupo ativador nitroge
nado. Esses últimos são compostos-mo
delo que polimerizam com facilidade. Às 
reações de polimerização primitiva apre
sentam problemas. O principal é a exces
siva formação de ligação 2'-5' entre as su
bunidades dos polímeros. Isto não ocor
re nos ARNs biológicos, que apresentam 
apenas ligação do tipo 3'-5'. A presença 
de cátions metálicos nas reações de poli
merização é capaz de aumentar significa
tivamente a proporção de ligações 3'-5' 
em relação às 2'-5'. Por outro lado, as li
gações 2' -5' estão mais suj_eitas a hidróli
se que as 3'-5'. Assim, é possível imagi
nar um processo de seleção química que 
tenha favorecido os polímeros 3 '-5'. 
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OS FALSOS ARNs 

Dificuldades como essas estão levando 
os pesquisadores americanos a procurar um 
outro polímero auto-replicável primordial. 
Que outro polímero poderia ser? Talvez um 
polímero muito semelhante ao ARN, mas 
que não fosse um ARN. Noutras palavras: 
no lugar dos ARNs, teríamos substâncias 
qu·e se comportariam de forma semelhan
te aos ARNs, ou seja, teríamos os 'análo
gos de ARNs'. Há muitas substâncias des
se tipo. Na figura 3, estão representados al
guns 'análogos de ribonucleosídeos', em 
que a ribose é substituída. 

logos de ARNs. eram compostos de subu
nidades de diferentes tipos de ribonucleo
tídeos-análogos e poderiam até conter ri
bonucleotídeos 'verdadeiros'. A seleção na
tural no 'mundo dos análogos de ARNs' 
deve ter privilegiado aqueles polímeros que 
apresentavam a melhor relação entre a ca
pacidade de replicação e a resistência à de- . 
composição. 

Num prazo curto em termos de evolução 
(não mais do que 0,4 éons!) teriam sido se
lecionados polímeros contendo cada vez 
mais subunidades de ribonucleotídeos 'ver
dadeiros'. Com isso, pouco a pouco pode
ria ter aparecido o 'mundo dos ARNs'. Du
rante esse processo, os análogos de ARNs te-

Hv •• H~O~ i• HO~ i H~~ iu 
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AGURA3. Comparação de um ribonucleosídeo 'vérdadeiro' (a) com análogos 'primitivos', contendo o com
ponente ribose substituído (b-d). Os análogos são: aciclo-nucleosídeo-glicerol-derivado (b), nucleosídeo 
acroleína-derivado (e) e nucleosídeo eritritol-derivado (d). 

Foi assim que as atenções se voltaram pa
ra um determinado análogo de ARN, que 
poderia estar nos ambientes aquáticos da 
Terra primitiva: os aciclonucleosídeos de
rivados do glicerol. Esse compostos pode
riam ter sido formados em duas etapas: pri
meiro, por condensação de glicerol com 
formaldeído, gerando hemiacetais; e segun
do, pela reação desses hemiacetais com ba
ses nitrogenadas. Além disso, nesse am
biente primitivo, também a fosforilação 
por polifosfatos poderia gerar análogos de 
ribonucleotídeos. 

Um dos pontos que torna essa hipótese 
atraente é o fato de que a estabilidade do 
glicerol é muito superior à da ribose. O gli
cerol pode ter se acumulado nos ambien
tes aquáticos da Terra primitiva em quan
tidade suficiente para a formação dos aci
clonucleosídeos. Com a vantagem de que 
não ocorreria a formação simultânea de 
isômeros 'indesejáveis'. Os aciclonucleosí
deos são capazes de se polimerizar (geran
do análogos de ARNs) e de formar os mol
des necessários para a auto-replicação des
ses polímeros. Processos semelhantes de 
síntese podem ter ocorrido com os outros 
tipos de análogos de ARNs. 

Daí o problema que tem atualmente 
preocupado vários pesquisadores: como te
ria se dado a passagem de um 'mundo de 
análogos de ARNs' para um 'mundo de 
ARNs'? Possivelmente, os primeiros aná-

riam iniciado a síntese das primeiras proteí
nas, ppr mecanismos muito primitivos de 
tradução. Essas primeiras proteínas podem 
ter desempenhado um papel importante na 
seleção 'positiva' de ARNs. 

A partir desse ponto entramos num cam
po altamente especulativo, com quase ne
nhuma sustentação experimental. Há, por
tanto, muito trabalho a ser feito para re
construir todo o caminho seguido desde os 
primeiros análogos de ARNs até os orga
nismos mais complexos, contendo ADN, 
como a macromolécula informacional. 
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E m 1980, dois índios, Umúsin Pan
lõn Kumu e seu filho, Tolamãn 

Kenhíri, pertencentes a um clã Desâna do 
rio Tiquié, noroeste do Amazonas, publi
caram uma coletânea de mitos intitulada 
Antes o mundo não existia. O título, que 
corresponde à primeira sentença do mito 
de origem, torna claro que se trata da gê
nese Desâna: a ingente epopéia da criação 
do mundo e da humanidade. O extraordi
nário é terem esses autores índios transpos
to uma narrativa oral sacra para um texto 
escrito secular, ilustrando-o com desenhos 
explicativos. 

Escrito primeiro em desâna, foi vertido 
ao português por Tolamãn Kenhíri, alfa
betizado até a quinta série primária por 
missionários salesianos. Tolamãn (ou Luiz 
Gomes Lana, seu nome cristão), assim co
mo o pai, analfabeto, desejaram perpetuar 
a mitologia ancestral da tribo, tornando-a 
acessível não só à nova geração dos gru
pos indígenas de língua tukâno que con
quistou a escrita, mas também aos bran
cos, como um manancial de lirismo capaz 
de despertar sua admiração. 

O livro de Kumu e Kenhíri foi conside
rado "obra literária do gênero mítico" por 
Angel Rama, eminente crítico literário uru
guaio. Rama não confere os mesmos atri
butos a outros textos mitológicos recolhi
dos por antropólogos porque, a seu ver, 
tais textos "pecan de desatención para los 
aspectos estrictamente literários del men
saje''. Comparando os mitos escritos por 

· Kumu & Kenhíri com os de Antonio Guz
mán, Desâna da Colômbia, divulgados por 
G. Reichel-Dolmatoff em 1968, Rama ava
lia que a cosmogonia narrada pelos primei
ros é mais sutil, complexa e carregada de 
sugestões, enquanto a de Guzmán ''pare
ce responder a una racionalización más 
avanzada y a una adaptación más riguro
sa al modelo 'informe antropológico"'. 

À leitura feita pelos antropólogos dos en
redos míticos, acrescenta-se, portanto, a 
perspectiva literária, que contribui para a 
pesquisa do real-maravilhoso na literatura 
latino-americana. Não cabe dúvida, como 
adverte a bibliografia especializada, de que 
renomados escritores incorporaram temas, 
personagens e nuances narrativas do fol
clore da América Latina. É o que Rama de
nomina "transculturação narrativa" e que 
está presente na obra de José Maria Argue
das, Júan Rulfo, João Guimarães Rosa, 
Gabriel García Marques e vários outros que 
romperam preconceitos e assumiram a cul
tura das camadas subalternas. 

Essa postura representaria um desenvol
vimento paralelo à ''transculturação plás
tica'', por assim dizer, que teve lugar no 
início do século, quando Picasso, Klee, Van 
Gogh, Mondrian, Miró, Gauguin, Matis
se, Modigliani, inspirados na arte africa
na, melanésia e americana, revolucionaram 
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as artes plásticas do Ocidente. Neste caso, 
a descoberta da arte dos povos ágrafos, 
"povos sem história", veio ao encontro da 
necessidade de criação do artista moderno, 
dotando suas obras de um conteúdo enri
quecedor, embora excêntrico, como obser
va o historiador da arte Robert Goldwater. 

O PODER GERADOR DA PALAVRA 

Embora recheado de imaginário, o ma
terial mítico contém informações de cará
ter histórico e de práticas sociais que vêm 
a ser a matéria-prima explorada pelos et
nólogos. A ênfase, ou a falta dela, sobre 
certos aspectos do passado mítico reflete 
importantes prioridades sociais, políticas e 

• ideológicas. 
Na análise estruturalista de Lévi-Strauss, 

as unidades de significado dos mitos são 
os mitemas. Um mitema é como um para
digma: um conjunto segregado de carac
terísticas que contrasta com outro conjun
to, internamente coerente. Muitas vezes 
encontram-se neles símbolos arbitrários, 
que só podem ser decodificados quando se 
conhece a língua nativa, sua fonologia e 
gramática. O mito é visto por Lévi-Strauss, 
em O cru e o cozido, como ''matriz de sig
nificações" que remete, incessantemente, 
a outras matrizes. Porém a qualidade mais 
alta do mito é sua função fidejussória, que 
afiança a ordem cósmica e a ordem social, 
como escreve Egon Schaden, em A mito
logia heróica de tribos indígenas do Brasil: 

A especificidade da função social do mito foi 

posta em relevo pela primeira vez e com a ne

cessária clareza por K. Th. Preuss, que acentuou 

não haver apenas na narração mítica uma sim

ples intenção explanatória, para mostrar a ori

gem das instituições, valores e representações 

existentes na sociedade, mas também uma garan

tia necessária e suficiente da eficácia de ritos e ce

rimônias,;da legitimação das instituições e da va

lidade dos valores morais e dos padrões de com

portamento reconhecidos e aceitos pela tribo. 

A mitologia tribal discorre sobre a ori
gem do grupo étnico e a de toda a nature
za. Nesta capacidade, serve aos fins eman
cipadores de uma etnia, assumindó o ca
ráter de pensamento especulativo que com
plementa o saber empírico. Mas por que 
fazê-lo dessa forma, pergunta o antropó
logo, se os índios também estão acostuma
dos a explicações racionais? É que, com o 
mito, tudo se torna possível. Por isso o mi
to é a forma pela qual as sociedades hu
manas podem exprimir desde sentimentos 
universais, como amor, ódio, vingança, até 
explanações para fenômenos meteorológi
cos, astronômicos e semelhantes. 

A narrativa mítica é construída por cor
tes, rupturas e descontinuidades. Seus. con-

teúdos históricos são encobertos por um 
manto de explanações alegóricas. Tem tam
bém um conteúdo programático não ex
pressamente perceptível. E, finalmente, 
uma norma de ação, um guia de procedi
mentos éticos, que penetra na consciência 
como o discurso dos heróis civilizadores. 
Sua função é tornar eficaz o controle do 
desvio, reprimindo-o em nome da 'verda
de mítica', e responder a inquietações me
tafísicas, isto é, como surgiu o ·universo, 
como surgiu a humanidade. 

A narração mítica obedece tambérri a um 

pendor pela fabulação comum a todos os 
grupos humanos. Mas é preciso diferenciar 
entre mito, lenda, conto e fábula, todos eles 
gêneros da literatura oral. O que distingue 
o mito é que ele narra episódios transcen
dentais, ocorridos numa era que anula o 
tempo, é a-histórica, sem periodizações e, 
portanto, reversível'. Esses episódios se ins
crevem num tempo cíclico, que sempre re
torna e é reencenado nos ritos. Por tudo 
isso, as explanações do mito são impreg
nadas de fé e emoção. 

A atitude do antropólogo é de procurar 
entender até que ponto o mito responde à 
experiência do povo que o forjou. Pesqui
sam-se temas e alegorias que expliquem as 
preocupações com determinada problemá
tica e até mesmo com situações concretas 
do cotidiano. Essa concepção desloca o es
tudo da investigação sobre a origem ou a 
pureza da narrativa para a investigação do 
significado da mensagem. 

Estuda-se ainda o valor de atualidade da 
tradição mítica, ''tradição atuante, que so
brevive justamente porque se altera" - nas 
palavras de Darcy Ribeiro, em Kadiwéu. 
Ensaios etnológicos sobre o saber, o azar 
e a beleza -, e por isso habilitada a pres
crever e explicar atitudes, valores e com-
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portamentos. Um exemplo é a explicação 
que os índios Kadiwéu dão ao surgimento 
do dia e da noite. Eles surgiram devido a 
uma recomendação do trickster (persona
gem astuto e malicioso presente nas mito
logias tribais como companheiro, e às ve
zes conselheiro, dos heróis civilizadores) ao 
Criador, de que "a lua não devia clarear 
muito, para que os patrões não exploras
sem seus empregados, fazendo-os trabalhar 
à noite" (D. Ribeiro, op. cit., p. 43). 

A circunstância de não terem sido os Ka
diwéu, como os demais povos, aquinhoa-

dos por seu Criador com bens territoriais 
e riquezas fez com que este os compensas
se, dotando-os da faculdade de guerrear. 
O padrão guerreiro, previsto no relato mí
tico, estimulou essa tribo a adotar o cava
lo como montaria, a se tornar uma tribo 
de 'índios cavaleiros' e a expandir seu do
mínio sobre uma vasta área, induzindo tri
bos agricultoras a pagar-lhes tributos. 

As prerrogativas hierárquicas dos Tukâ
no em relação às demais tribos que falam 
dialetos da mesma língua do alto rio Ne
gro também estão previstas na narrativa 
mítica. A humanidade surgiu das entranhas 
da terra e da água. Mas foram os Tukâno 
os primeiros a pisar a superfície terrestre 
depois de uma longa viagem subfluvial, no 
bojo de uma gigantesca cobra-canoa, ou 
'canoa transformadora', durante a qual a 
humanidade se forjou e amadureceu. Cou
be aos Tukâno o privilégio de ocupar as 
melhores terras, as. frentes de rio mais pis
cosas e as cachoeiras. Contrariar essa le
gislação surgida numa era mítica é arros
tar o caos social e cósmico. Obedecer às 
prescrições contribui pàra preservar o equi
líbrio e o bem-estar social e ambiental. 

Embora não se possa falar de uma mito
logia indígena genérica, é possível destacar 
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algumas peculiaridades no enredo dos mi
tos. Uma é a presença do trickster, perso
nagem ambíguo que representa o papel de 
mediador entre o bem e o mal, o certo e 
o errado. No caso de algumas mitologias 
das Américas, a exemplo da dos grupos 
Pueblo da América do Norte, o trickster 
é representado pelo corvo, que, sendo car
niceiro, é intermediário entre os animais 
herbívoros e carnívoros. Consome carniça 
mas não mata o que come, constituindo
se numa espécie de mediador entre a vida e 
a morte. São essas mediações que estabele-

cem articulações lógicas entre os termos de 
um enredo mítico, cabendo ao analista des
cobrir o significado de suas metáforas, co
mo observa Lévi-Strauss, no artigo citado. 

No panteão mítico encontramos heróis 
culturais ou civilizadores e personagens se
cundários ou marginais, todos eles capa
zes de proezas e façanhas que escapam ao 
poder dos mortais, como a de serem eter
nos, podendo morrer e renascer muitas ve
zes. Entretanto, sujeitam-se às leis do uni
verso que eles próprios criaram. Vivem en
cerrados num corpo humano, estando sub
metidos às leis biológicas, como fome, se
de, dor, fadiga e sono. Participam, como 
os humanos, das relações afetivas e sexuais, 
sendo o sexo para eles um instrumento de 
reprodução e prazer. Têm, finalmente, a 
capacidade de, usando de astúcia e violên
cia, recorrer a uma metamorfose contínua, 
que impede a sua destruição. 

Característica assinalável na mitologia 
indígena é a presença de pares de irmãos 
ou gêmeos que ajudam - ou atrapalham 
- o Ser Supremo na tarefa de organiza
ção da vida e da sociedade. Desde os pri
mórdios, trava-se entre esses gémeos e o 
Criador um constante jogo de poder, que 
se prolonga até a cessação das causas dos 

conflitos. Vulneráveis e diferenciados, os 
gêmeos contrariam sua natureza divina na 
medida em que se humanizam. Humaniza
dos, eles desaparecem. 

Por fim, a característica crucial dos rela
tos míticos é a força da palavra e a força do 
nome, parteiras do mito. A respeito, diz 
Ernst Cassirer, em Linguagem e mito: 

Nos relatos da criação de quase todas as gran
des religiões culturais, a palavra aparece sempre 
unida ao mais alto deus criador.( ... ) O pensamen
to e sua expressão verbal costumam ser aí conce
bidos como uma coisa só. 

Genericamente falando, na concepção 
indígena, as coisas existem porque têm no
mes. Esses nomes devem ser repetidos e 
lembrados porque, do contrário, as coisas 
que nomeiam deixam de existir. Tudo que 
significa tem nome: ter um nome é ter um 
significado. Como assinala Aracy L. da Sil
va, referindo-se aos Xavante, "nomear é 
dar existência a alguma coisa. ( ... )A aqui
sição de distintos nomes pessoais ao longo 
da vida garante o crescimento e a continui
dade de cada ser humano. ( ... )Para o Xa
vante, as coisas existem potencialmente, 
mas é a ação humana ou de seres sobrena
turais que as cria''. Ela exemplifica esse ra
ciocínio com um trecho do mito Xavante: 

No passado, o povo passava fome. Dois rapa

zes decidiram criar mo'oni, uma raiz comestí

vel. Quando um deles encontrou a raiz na flores
ta, chamou o outro. 'Olha, existe mo'oni aqui'. 
Ao mencionar o nome, a raiz estava criada. 

A palavrà-coisa na língua quéchua, do 
Peru, seria o equivalente à força do nome 
na cultura dos índios Xavante. Em qué
chua, ''la palabra es cosa, no meramente 
su significado representado por el sonido", 
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observa Angel Rama ao examinar a influ
ência dessa língua e cultura na novelística 
de José Maria Arguedas. O mesmo autor 
explica que, por. ser uma literatura oral, a 
narrativa mítica associa o som à palavra, 
no sentido atribuído ao signo lingüístico 
por Ferdinand de Saussure. Essa caracte
rística e a associação entre palavra e músi
ca estão presentes na obra de Arguedas, 
conforme esclarece Rama em Transcultu
ración narrativa en América Latina: 

Como además se trata de una palabra dicha 
y no escrita, esta capacidad evocativa se empa
renta coo la que tiene la música, aunque, como 
sabemos, ésta ejerce más libremente pues se balia 
desprendida de los significados precisos que com
porta el signo lingüístico. 

Mais adiante, no mesmo contexto, diz 
Rama: 

La palabra no es vista como escritura, sino 
oída como sonido. En una época en que la poe
sía ya se habia tornado escritura, él (Arguedas) 
sigui ó percibiendola como fonema, vinculando 
intimamente las palabras coo los marcos musi
cales. Huella de su formación en el seno de co
munidades ágrafas, pasión por el canto donde 
la palabra recupera su plenitud sonora, en Ar
guedas la palabra no se disocia de la voz que la 
emite, entona y musicaliza. Puede por eso de
cirse que su misma narrativa, más que una es
critura, es una dicción. 

A força generativa da palavra explica, 
talvez, a tendência à repetição enfática da 
mesma frase' vezes seguidas, na narrativa 
do mito. Não só a repetição confere ênfa
se e ritmo à alocução, como reforça o po
der criativo da palavra. Esta, tornada cria
ção, e o mito, tornado história, atuam co
mo unificadores e mediadores para com
por uma totalidade: a sociedade e suas ins
tituições ordenadoras. 

O mito é, com freqüência, encenado tea-
. tralmente nos rituais. Nessas oportunida
des, para se tornarem mais atraentes e 
transmitirem mensagens inteligíveis, são es
tetizados com cantos, danças, pintura cor
poral e objetos decorados. O canto é acom
panhado de gesticulações, imitações devo
zes de bichos, entonações dramáticas ou cô
micas que possam tornar a performance 
dos atores mais comovente e verossímil. 

O kuarup, rito fúnebre dos índios do al
to Xingu, é um dos mais conhecidos, por
que filmado e descrito científica e literaria
mente. Protagonizado durante as exéquias 
de caciques, reencarna o mito da criação, 
quando o herói cultural esculpe efígies 
(kuarups) de madeira, que dão origem à 
humanidade. Rituais como esse só assu
mem significado cosmogônico, como diz 
Mircea Eliade em O mito do eterno retor-
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no, ''por repetirem deliberadamente esses 
atos praticados ab origine por Deus, heróis 
ou antepassados". 

Protagonista do rito ou ouvinte do mi
to, cada participante se sente herdeiro de 
uma tradição que vem do passado longín
quo: a dos ancestrais que criaram o mun
do e a humanidade, dotando-a dos conhe
cimentos para torná-lo habitável. Preen
cher essas funções sociais não apenas con
tribui para a perpetuação do corpus míti
co como do grupo humano que o criou. Es
ta é basicamente a característica dos mitos 
cosmogônicos. Segundo Schaden, eles as
seguram a uma sociedade sua especificação 
como povo, mediante a crença em uma ori
gem e uma destinação comuns. 

O MUNDO MÁGICO DOS DESÃNA 

A análise das 'estórias de antigamente' 
parte do pressupos~o de que, para os índios, 
elas constituem a mitificação do passado 
e a ideologia do presente. Nos mitos que 
relatam a criação do mundo, enfatiza-se 
que os 'Criadores' impuseram ordem no 
universo onde antes reinava o caos, e que 
dotaram suas criaturas de bens culturais pa
ra tornar a vida deles possível. Essa 'revo
lução cultural' produziu-se por meio de ri
tos qrotagonizados po.r heróis civilizadores. 
Eles estabeleceram uma legislação mítica, 
que veio a ser um código de regras para a 
ordenação moral, política e social da so
ciedade, legislação que vigora até hoje. 

Nessas condições, o que nós interpreta
mos como narrativa mítica é, para os ín
dios, como uma dimensão natural que vem 
da infância da humanidade e prossegue, 
quase sem modificação, até o presente. Ne
la não há distinção entre o tempo mítico 
e o tempo real. O humano e o animal se 
confundem e interagem continuamente, o 
que faz dessa ordem prístina, um paraíso 
utópico e sem pecado. · Essa visão exclui a 
noção de história, tal como a entendemos. 
Em algumas sociedades tribais, o interesse 
pela história tende a ser compreendido co
mo evidência de aculturação. 

No pensamento Desâna, a vida é conce
bida segundo um modelo haurido no am
biente aquático. Sua autodesignação é 
Emekho mahsá, que significa 'universo, 
gente', ou 'dia, gente'. Também se dizem 
waí mahsá, que quer dizer 'peixe, gente', 
e seus heróis culturais, Boléka, da tribo De
sâna, e Doé tiró, da tribo Tukâno, têm no
_mes de peixe: são, respectivamente, o pei
xe aracu (Leporinus sp) e o peixe traíra 
(Hoplias malabaricus). 

Ao modo de ver dos índios Desâna, exis
tem dois . mundos: o visível e o invisível, 
também real. Ambos se sobrepõem aos se
res vivos, inclusive ao homem. Este, para 
merecer uma qualidade aceitável de vida, 
deve criar condições para que, além dele, 

subsistam todas as outras criaturas vivas, 
como assinalou Reichel-Dolmatoff em Cos
mology as ecological analysis: a view from 
the rainforest (1975). O mundo visível, ter
restre, tem sua imagem espelhada no mun
do subterrâneo (ou subaquático, no caso 
da Amazônia, onde a água é tão abundan
te) e outra réplica no espaço sideral. 

O mito da origem reproduzido em An
tes o mundo não existia relata a aventura 
da criação do mundo e da humanidade. 
Intitula-se . Como apareceu Yebá beló do 
nada. Yebá beló, que quer dizer 'terra, ta
taravó', a 'não-criada', cria-se a si mesma, 
em um quarto subterrâneo de quartzo, de 
seis coisas invisíveis (figura 1). Cria, em se
guida, seus cinco irmãos-trovões e pede
lhes que povoem a grande esfera, a emek
ho pato/é (universo, barriga), que ela ha
via produzido com a força do pensamento 
(figura 2). Como não souberam fazê-lo, 
Yebá beló, com a fumaça do cigarro, cria 
um novo ser, Yebá ngoamãn (terra, cria
dor), também chamado Emekho sulan Pan
lãmin (universo, palavra cerimonial intra
duzível, bisneto), o qual se desincumbe da 
tarefa (figura 3). 

O princípio criador, no caso da versão 
dos Desâna do Brasil, é feminino; na dos 
Desâna da Colômbia é masculino. O prin
cípio feminino, solitário e prístino, é con
trabalançado pela ordenação masculina da 
sociedade real; da mesma forma, a ação 
criadora da tataravó do mundo é comple
mentada pelos heróis culturais masculinos. 

No plano ideológico, comparecem ele
mentos materiais invisíveis, isto é, com po
der mágico, embora presentes no mundo 
real. Assim, a tataravó do mundo constrói
se de alimentos do 'espírito': o tabaco e a 
coca. E, ainda, da tapioca, extraída da raiz 
da mandioca (Manihot escu/enta), alimento 
do corpo. Para formar a terra, retira do 
seio esquerdo sementes minúsculas de ta
baco e, para adubá-la, verte o leite do seio 
direito. Aqui, o ato de criação é uma me
táfora, talvez da condição feminina: a hor
ticultura que semeia e colhe. 

Ajudado por um objeto ritual, uma lan
ça-chocalho, também chamada bastãd má
gico, a criatura de Yebá beló - seu bisne
to Y ebá ngoamãn - cria o sol. Dirige-se 
à casa do terceiro trovão, depositário das 
'riquezas' potencialmente humanas (por
que nesses adornos corporais está embuti
da a substância de que se fará a humani
dade), e o convida a associar-se ao ato de 
criação (figura 4). 

Antes de concordar, o trovão ensina a 
Yebá Ngoamãn e a seu companheiro, Bo
léka, chefe de todos os Desâna, a criar do 
vômito, despejado no rio, as primeiras mu
lheres. O vômito simboliza o nascimento 
protagonizado por criadores masculinos. 
Isso é expresso no texto mítico: "O vômi
to deles era como um parto que fez apare-
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cer as primeiras mulheres." Reitera-se nesse 
episódio o tema mulher-peixe, índios do rio 
e, talvez, também a alegoria da equivalên
cia entre comer e copular (figura 5). 

Criada no ,bojo de uma anaconda (Eu
nectes murinus), também chamada cobra
canoa ou canoa transformadora (figura 6), 
a humanidade vai amadurecendo à medi
da que desembarca em casas transforma
doras. Nelas são realizados ritos para pro
piciar o crescimento. É manifesta, neste 
episódio, a analogia entre a maturação 
do feto e a da humanidade. As 'casas trans
formadoras', o ventre da cobra-gigante
canoa e a camada subterrânea de quartzo 
onde apareceu Yebá beló, a 'não-criada', 
seriam os úteros primígenos. Feto e huma
nidade desenvolvem-se em ambiente aquo
so - a ontogênese repete a filogênese -
no pensamento Desâna. Ao mesmo tempo, 
a lança-chocalho fálica, arrojada do útero 
prístino subterrâneo, atravessa a grande es
fera, a 'barriga do universo' (emekho pa
to/e) criada pela tataravó, segmentando as 
camadas do cosmo e criando o Sol, consi
derado o fertilizador da terra e princípio 
masculino (figura 7). 

No nome da lança-chocalho - yei wái 
ngoá - (onça ou pajé, peixe, osso) estão 
contidos os elementos simbólicos mais po
derosos, que remetem à força da onça (equi
valente à do pajé, no qual ela às vezes se 
transforma), ao peixe (que seria o proto
Desâna), e ao osso, que, do mesmo modo 
que o quartzo, é transformador e eterno. 
Os heróis civilizadores são sempre podero
sos pajés, têm acesso ao caapi, planta alu
cinógena (Banisteriopsis caap1), e a eles é 
atribuída a proeza da criação cultural tal 
como é hoje conhecida. Diga-se de passa
gem que, na vida real, as mulheres não con
somem alucinógenos - tampouco Y ebá 
beló - e são alijadas, ou têm participação 
muito restrita, da vida ritual, sendo man
tidas na ignorância quánto a práticas de ini
ciação masculina. 

Enquanto ato de criação cósmica, a as
censão dentro da lança-chocalho por· Ye
bá ngoamãn·, para alcançar a casa do ter
ceiro trovão, é vertical, ao passo que o mo
vimento da cobra-canoa - onde amadu
rece a humanidade - e a localização das 
'casas transformadoras' - ato de criação 
de seres humanos - são horizontal e geo
graficamente definidos. Na 54~ casa, ho
mens e mulheres 'comuns' pisam a terra_pe
la primeira vez (figura 8). Daí por diante 
se dispersam, atingindo, até o fim da via
gem subfluvial e depois terrestre, os luga
res que correspondem à localização atual 
de cada grupo lingüístico. As 12 primeiras 
ainda se situam no espaço mítico: o lago 
e o rio do leite são respectivamente o ocea
no Atlântico ( ou o lago Titicaca) e o rio 
Amazonas, na concepção de Kenhíri (figu
ra 9). 
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A partir da 13 ~ casa transformadora, a 
localização é mapeada na geografia da re
gião (figura 10). Numa dessas casas é es
tabelecida a lei da exogamia. É quando nas
ce Gahpí mahsãn (caapi/pessoa), que sim
boliza a planta Banisteriopsis caapi, cau
sadora de visões e clarividências (figura 11). 
As visões que o nascimento deste ser pro
voca confundem os homens. E da huma
nidade indiferenciada surgem os grupos in
dígenas que atualmente habitam o nornes
te amazônico, cada qual com a língua que 
o identifica e as regras de casamento que 
o unem aos demais. A intenção criadora 
expressa por Yebá beló (princípio femini
no) se realiza em atos de criação das cria
turas por ela engendradas (princípio mas
culino), atos que estão presentes no pen
samento indígena e que se misturam aos as
pectos mítico, sexual e factual, na vida real. 

Subsídio à reconstrução etno-histórica é 
o episódio contido na página 102 de Antes 
o mundo não existia, que trata da migra
ção de dois clãs de baixa hierarquia do rio 
Papuri ao rio Tiquié. No Papuri ficaram 
os de mais alta linhagem. A migração se 
deu em virtude da notícia obtida por um 
índio, em viagem pelo Tiquié, de que as 
duas tribos que aí viviam foram extermi
nadas pelos brancos, estando o rio desabi
tado. O clã dos autores Kumu e Kenhíri, 
que ocupa uma aldeia no Tiquié, teria es
sa origem. O evento histórico, retido na 
memória . através da transmissão oral, foi 
incorporado ao acervo mítico. 

Outro mito da coletânea refere-se à ori
gem da pupunheira (Bactris gasipaes). Tra
ta-se de uma palmeira comum na Amazô
nia, cujos frutos carnudos, com polpa li
geiramente gordurosa, têm gosto agradá
vel e são muito nutritivos. Intitula-se 'A 
história de Gaín panãn e a origem da pu
punheira'. Gaín panãn, o ancestral antro
pomorfizado dos periquitos (Brotogeris ti-
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rica), casa-se com uma mulher-peixe, filha 
da grande cobra do rio, a sucuri (Eunectes 
murinus) e antes casada com o peixe-pira
nha (Serrassa/mus sp). Esse mito, como vá
rios outros, remete a um tempo primevo, 
em que o humano, o sobrenatural e o ani
mal estavam indif erenciados. 

A dificuldade de Gaín panãn em conse
guir uma companheira, tendo de confor
mar-se com uma mulher-peixe prenhada, 
se explicaria pelo fato de viver só, não po
dendo oferecer em troca uma mulher de seu 
grupo, segundo as regras de reciprocidade 
dos clãs. As artimanhas empregadas por 
Gaín panãn para apresar a mulher-peixe e 
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obter o timbó (Lonchocarpus sp, veneno 
abortivo que usa para matar os filhotes de 
piranha que estavam no ventre da mulher
peixe, para poder casar-se com ela) lem
bram metaforicamente as técnicas de pes
ca, o tema da origem dos Desâna (também 
designados como wái mahsá- peixe, gen
te) e o mito universal da castração: a vul
va dentada, como observa Ernesta Cerul
li, em estudo de 1986 (figura 12). 

É assinalável nesse mito a identificação 
humana ou animal dos personagens segun
do seus hábitos alimentares. Ao lhe ser per
guntado o que comia, a mulher-peixe res
ponde: "vermes, gafanhotos, daracubis (mi
nhocas), formigas, maniuáras (térmites) e 
outros insetos", isto é, comida de certas es
pécies de peixes do alto do rio Negro. 

Essa caracterização da dieta também se 
manifesta quando a filha informa ao pai 
cobra-grande-do-rio, por inquirição dele, 
que seu novo marido "comia a eles mes
mos", isto é, os peixes, circunstância que 
não impediu a rela<tão matrimonial. Cerulli 
vê nisso uma alegoria ao casamento exo
gâmico vigente na região, tanto assim que 
os parentes da mulher-peixe viviam em ma
locas, como os humanos, plantavam man
dioca e ipadu (Erythroxylum coca) em su~s 
roças, usavam enfeites corporais e estabe
leciam laços de colaboração e solidarieda
de com os esposos (figura 13). 

Uma metamorfose constante e contínua 
de gente em bicho e vice-versa desenrola
se no mito intitulado 'A estória de Angá 
mahsãn pe (inhambu maior, pessoa, pai), 
seguida da estória dos Diloá (peixinhos no 
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plural) e dos Koá yeá (cabaças, pajés)' . O 
mito explica: 

Depois do surgimento da humanidade, isto é, 
dos pahmelin mahsá (transformação, gente), 

apareceu esse grupo dos Angá niahsan pe. Era 

este o nome do chefe dos inhambus, jacamins, 

jacus, socós, mutuns e outros pássaros que can
tam numa determinada hora (Kumu & Kenhíri, 

1980, p. 161). (figura 14) 

Essa caracterização coloca Angá mahsãn 
· pe na categoria de chefe de clã ou fratria, 
: cujo traço peculiar é ser um fauno-cantor 
que seduz as mulheres. Ele é fraudado em 
suas conquistas amorosas pelo também se
xualmente voraz Mucura (Oá, em desâna), 
que é feio e fedorento, e além disso transmi
tiu seu mau odor às mulheres. No final, An
gá e Oá sofrem a morte e a transformação. 

A chave das transformações é o osso, du
ro e perene, presente na raiz dos nomes co
mo o do Criador Ngoamãn (ngoá = osso), 
no das flautas sagradas, que estabeleceram 
o domínio masculino e as leis da exogamia 
(ta/6su waí ngoá = caniço, peixe, osso), 
e no cetro-maracá (yéi waí ngoá = onça 
ou pajé, peixe, osso), símbolo fálico usa
do na iniciação dos rapazes e insígnia de 
·status hierárquico de chefia. 

A narrativa flui com coerência e magia, 
explicitando as oposições homem/ homem, 
,homem/ mulher, mundo natural/ mundo 
cultural, aquisição/ perda, numa dialética 
que significa vida, morte e ressurreição. 
Trata-se de uma manipulação simbólica que 
visa a reconstituir a origem de conflitos libi
dinosos gerados para obter, por meio da 
força e da astúcia, parceiras sexuais fora 
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do grupo de procriação. Relata os enfren
tamentos entre as avós de Mucura (Oá) e 
do Inhambu (Angá) para vingar a morte 
dos respectivos netos. Morto o primeiro pe
los acólitos de Angá, a avó recupera seu os
so longo, que transforma em gaviões. Es
tes assassinam Angá, entregando seu cadá
ver às onças. 

A avó de Angá vinga a morte do neto 
e seu marido apodera-se do osso dele. Deste 
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maravilhoso. Em que pese a seus antece
dentes, na saga e no conto opera-se uma 
"progressiva dessacralização do mundo mí
tico", como observa esse autor, em Mito 
e realidade (1972): 

Ao nível das 'culturas primitivas', a distância 

que separa os mitos dos contos é menos nítida do 

que nas culturas em que existe um profundo abis

mo entre a classe dos 'letrados' e o 'povo'. 

C-----.J 

surgem então os Diloá, dois peixinhos que 
se transformam, sucessivamente e por po
der próprio, em grilos, meninos gêmeos, 
passarinhos e homens adultos (figura 15). 
O mito narra, com riqueza de pormenores, 
as façanhas e perigos que os gêmeos enfren
tam, bem como o sistema de ritos ligado 
ao contexto histórico-cultural do alto rio 
Negro . Relata ainda a invenção dos dese
nhos de trançado pelos meninos-peixinhos, 
especialidade artesanal privativa dos Desâ
na. E a batalha final, durante a qual os Di
loá, soltando raios, destróem o grupo das 
onças. Verificam, então, que haviam des
truído também a avó que os criara. Ressus
citam-na. Mas "com ela levantaram-se to
dos os Koá Yeá (cabaças, onças)", porque 
essa avó também era Koá Yeá. "Já que é 
assim - dizem os Diloá -, a nossa avó 
tem que morrer também" (figura 16). 

Das mais belas e completas da coletânea 
Antes o mundo não existia, essa narrativa 
sugere variadas interpretações, principal
mente sobre as relações entre mito e fol
clore. Configura uma biografia fabulosa de 
heróis civilizadores, a qual, na avaliação de 
Mircea Eliade, aproximaria o mito do pes
simismo da saga e do otimismo do conto 

Nestas condições, o aparecimento do con
to maravilhoso (não sua origem, mais di
fícil de pesquisar) interessa ao historiador 
das religiões e, possivelmente, ao crítico li
terário e à história da literatura. Os mitó
grafos Desâna, como tantos outros, incor
poraram ao corpus mítico tribal temas da 
religião católica - concepção sem conta
to carnal, revelação, vinda do Messias -
e personagens cujos nomes foram adapta
dos à índole da língua: Kiritu para Cristo, 
kurusa para cruz, Balía pra Maria, Yúse 
para José. O branco comparece também na 
mitologia desâna como passageiro da pah
melin gahsilu (transformação, canoa), da 
qual emerge armado de espingarda. Inca
paz de entender as instituições tribais, é en
xotado para o sul e advertido pelo Criador: 

Você é o último; dei aos primeiros todos os bens 
que tinha. Como é o último, deve ser uma pessoa 
sem medo. Você deverá fazer a guerra e tirar a ri
queza dos outros. Com isso encontrará dinheiro 
(Antes o mundo não existia, p. 74). (figura 17) 

Tema recorrente na mitologia de diver
sas tribos, a exemplo da dos Desâna, é que 
a humanidade atual é de segunda ou ter-
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No livro, Kenhíri tratou de transpor ao 
português a sintaxe de sua língua carente 

OS WÃI MAHSÃ de preposições, cujos adjetivos e verbos são 
empregados no fim da frase. Diz-se em de
sâna: "eu dessa tribo cidadão sou", ou 
''nesse mundo ele fez aparecer disse'', ou 
ainda "a vida dentro do cigarro nasceu". 
Sua narrativa, disciplinada e rítmica, é des
pojada de retórica, sem ser seca ou lacôni
ca, apesar da economia de palavras. E é ri
ca em imagens. Por exemplo: caracterizan
do um grupo ancestral, os Y é bolei ( onça 
branca), explica que "não era branca co
mo cal, era branca como o dia" (p. 80). 

Não contente em processar literariamen
te a mitologia tribal, concatenando episó
dios e definindo personagens, Kenhíri quis 
torná-los visualizáveis. Os 50 desenhos que 
produziu não são meras ilustrações do li
vro~ e sim a tradução pela imagem do real
imaginário. Aqui cabe uma observação so
bre a necessidade de distinguir estético e ar
tístico. Por sua natureza, os enredos míti
cos que relatam a criação do mundo, as 
provas, obstáculos e façanhas de heróis pri
mordiais, encerram conteúdo mágico-esté
tico. O artístico é construído pelo tradu
tor, aquele que transcreve, sob forma es
crita em outra língua, uma narrativa oral. 

Angel Rama procurou mostrar que, no 
afã de independizar-se, a literatura latino
americana rejeitou suas raízes ibéricas, as
sim como as matrizes índia e negra. Atitu
de semelhante foi assumida por parte dos 
antropólogos na divulgação da literatura 
oral das tribos por eles estudadas. Neste ca
so, isso ocorreu devido à preocupação em 
evitar a 'profanação' de seus escritos por 

ceira geração. A anterior (ou anteriores) foi ~ upostos ornamentos artísticos, que com
destruída por cataclismas. Antes dessas ca- prometessem a 'pureza' científica. 
tástrofes, as pessoas eram 'incultas': não 
sabiam produzir o fogo, desconheciam as 
plantas que hoje cultivam e o equipamen
to que lhes permite agir sobre a natureza. 
Os heróis culturais criaram o mundo, o ho
mem, ensinando-lhe a prática das técnicas 
que ele hoje domina e doando 'à sua gen-

, te' o equipamento necessário. Esses bens 
são freqüentemente mencionados na mito
logia, o que aumenta sua transcendência, 
pois os vincula a um tempo primordial e 
aos ancestrais criadores. 

IMAGINARIA E ESTÉrlCA 

Antes o mundo não existia pode ser vis
to como uma 'transculturação narrativa', 
no sentido em que Angel Rama usou o ter
mo ao examinar a obra literária indigenis
ta do peruano José Maria Arguedas. Ku
mu & Kenhíri visaram ao mesmo que Ar
guedas: resgatar um acervo mítico tratado . 
pela norma culta como "infantil", "pri
mitivo", e "destinado ao total desapare
cimento depois que as tribos tivessem se 'ci
vilizado'", como assinala Eliade. 
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É de se convir, porém, que o apuro lite
rário da linguagem dos mitos dos povos 
ágrafos fará com que o estudo dos antro
pólogos não se restrinja a sistemas termi
nológicos formais. Na medida em que os 
corpus míticos, divulgados nas monogra
fias antropológicas, passem a circular fo
ra do âmbito estreito dos especialistas, eles 
farão despertar o tipo de deslumbramento 
que provoca o conto maravilhoso. Isso não 
impedirá que, como criação autônoma e 
sistema de representação, a mitologia con
serve seus símbolos e metáforas, e desem
penhe o conseqüente papel sócio-religioso 
para o grupo humano que a produziu, con
ferindo-lhe identidade e autenticidade. 
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Q uando alguém não percebe o que 
é óbvio, a única explicação .para 
tal cegueira é que sua causa é ideo

lógica. Esta proposição, tão velha que até 
encontra expressão no ditado popular 'O 
pior cego é o que nao quer ver', tem sido 
recentemente explorada na ciência· políti
ca, em trabalhos singulares, como o da his
toriadora Barbara Tuchmann, que, em A 
marcha da insensatez, mostra exemplos de 
erros políticos catastróficos perfeitamente 
previsíveis e evitáveis. Também Noam 
Chomsky, com sua dupla personalidade de 
lingüista e cientista político, no livro Know
/edge of language - its nature, origin and 
use, distingue duas interrogações que se co
locam na esfera da aquisição do conheci.:. 
mento, a primeira motivadora de investi
gação lingüística, a segunda de investiga
ção histórico-política: o 'problema de Pla
tão' e o 'problema de Orwell'. O proble
ma de Platão era compreender como a men
te humana consegue adquirir conhecimen
tos muito ricos e intrincados com uma ma-

gca ou mesmo inexistente exposição a evi
dências. A resposta de Platão (renovada 
por Chomsky em sua análise do sistema 
cognitivo responsável pelo saber de língua) 
atribuía à mente humana propensões espe
cíficas para adquirir certos conhecimentos 
e não outros. O problema de Orwell (alu
dindo ao livro 1984 desse autor) é explicar 
a cegueira de pessoas supostamente bem 
preparadas e inteligentes quando se mos
tram incapazes de enxergar o que está evi
dente e reagir apropriadamente a circuns
tâncias absurdamente imorais. 

A questão do analfabetismo no Brasil, 
sendo primordialmente uma questão polí
tica, constitui exatamente o terreno ideal 
para dar lugar ao não-entendimento do ób
vio. É que essa incompreensão dá resulta
dos úteis para aquelas forças políticas que, 
no final das contas, tiram proveito do sta
tus quo com o analfabetismo elevado: a 
manutenção de um exército de reserva de 
mão-de-obra desqualificada e barata. So
mente à cegueira orwelliana nos impediria 



MIRIAM LEMLE 
Faculdade de Letr!st 
Universidade Fed:ercd 

{,:/ti}:IJ 

afio qJfh 
rentou, , 
represen 

de perceber que a carência quantitativa e 
qualitativa do sistema escolar no Brasil (es
colas insuficientes, mal conservadas, pro
fessorado mal treinado e mal pago, falta 
de apoio ao alunado etc.) tem a ver com 
um projeto implícito, embora encoberto de 
mil disfarces. É, portanto, a arena políti
ca o terreno próprio para as batalhas con
tra a manutenção de largo contingente de 
brasileiros em estado de analfabetismo. 

O momento atual revela que, nos últi
mos 40 anos, pouco ou nada se aprendeu 
em relação à questão do analfabetismo. 
Logo que assumiu o Ministério da Educa
ção, o ministro Carlos Chiarelli anunciou 
a intenção de promover uma nova campa
nha de alfabetização, que dessa vez daria 
a solução definitiva ao mais importante pro
blema educacional brasileiro. Ora, de 1947 
para cá, sucessivas 'campanhas' ou 'mo
vimentos' de alfabetização de iniciativa do 
governo federal - como a Campanha de 
Educação de Adolescentes e Adultos {1947), 
a Campanha Nacional de Educação Rural 

(1948), a Campanha Nacional de Erradica
ção do Analfabetismo {1957), o Plano Na
cional de Alfabetização {1963), o Mobral 
(1967), o Educar (criado em 1985, extinto 
erh 1990) - não fizeram outra coisa senão 
prometer a solução nacional a baixo custo. 

Mais ocupadas em alardear resultados 
quantitativos do que em garantir a quali
dade do ensino, mais interessadas em per
seguir objetivos ideológicos do que finali
dades educacionais, as campanhas de alfa
betização têm se mostrado inócuas para re
solver um problema que só pode ter solu
ção definitiva através da melhoria do ensi
no primário regular. Ao propor uma nova 
campanha, o governo dá prova de ceguei
ra ideológica: só o cego não vê que os mi
lhões de analfabetos adultos são aqueles 
que deixaram de freqüentar a escola na ida
de própria, ou que, tendo chegado a fre
qüentá-la, abandonaram os estudos antes 
de completar ou consolidar a alfabetização. 
Fosse a escola primária regular eficiente e 
acessível a todos, estaríamos livres do anal-



fabetismo: conclusão elementar, que é es
camoteada toda vez que se destinam recur
sos maciços para campanhas de alfabeti
zação. 

Apesar do ceticismo decorrente da certe
za de que o problema é, antes de tudo, po
lítico, constatamos que alguns mal
entendidos sobre língua assolam o campo 
da alfabetização, dificultando o aprendi
zado especialmente para as crianças das 
classes populares. O trabalho de esclareci
mento sobre essas questões vem sendo fei
to em bases institucionais e regulares em 
diversas universidades brasileiras, onde do
centes de lingüística, de língua portuguesa 
e de pedagogia estão interagindo com o 
professorado do primeiro grau. O objeti
vo é elevar o nível de conhecimento desses 
professores sobre a natureza da língua e. 
ajudá-los a sanar suas falhas de informa
ção, que levam a erros de postura e de atua
ção didática muito prejudiciais para o tra
balho de alfabetização. 

Passamos a arrolar e comentar alguns 
desses pontos críticos. 

1. A N O Ç Ã O D E 'P R O N T I D Ã O' 
Está arraigado na rotina do trabalho de 

alfabetização o costume de, antes de pro
priamente 'ensinar as letras', fazer a crian
ça passar por um período preparatório em 
que, supostamente, se estariam cultivando 
as habilidades de coordenação motora e de 
acuidade auditiva necessárias para a reali
zação dos atos de ler e escrever. As ativi
dades que visariam a esse fim são do tipo 
'passar traço por cima de linhas pontilha
das, desenhar, recortar e colar, marcar rit
mos' etc. Acontece que aprender a ler e es
crever, mais do ·que exigir como· pré-requi
sitos tais ajustes periféricos, pressupõe qµe 
o alfabetizando tenha compreendido que 
a escrita é um modo de representar concei
tos e de que maneira es~a representação é 
feita. Ou seja, o alfabetizando está diante 
do desafio -que a espécie humana enfren
tou, de inventar um modo de representar 
conceitos. 

Pois bem, sabemos que diferentes povos 
inventaram diferentes soluções para aten
der a esse desafio: sistemas icônicos, ideo
gráficos, fonográficos, silábicos, alfabéti
cos, de linhas verticais ou horizontais, com 
a direção esquerda-direita ou direita
esquerda, escrita bustrofédica (em ambos 
os sentidos, alternadamente) etc. Se a hu
manidade pôde inventar um tão grande nú
mero de sistemas de escrita, por que have
ríamos de supor que as crianças, diante da 
tarefa de decifrar o nosso sistema de repre
sentação, atinjam de imediato a chave do 
enigma? E, de fato, não atingem. 

Investigando o desenvolvimento cogni
tivo referente à aquisição da leitura e da es
crita, Emilia Ferrem, psicóloga argentina 
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com trabalhos de grande impacto, consta
tou que as crianças pequenas por ela exa
minadas, no México e na Argentina, vão 
formulando, com intrigante regularidade, 
suas próprias hipóteses sobre a natureza do 
sistema da escrita no mundo que as cerca. 
Ela descobriu que a primeira hipótese que 
as crianças formulam é que a escrita é um 
tipo de desenho, ou seja, representa os ob
jetos no mundo de um modo ideográfico 
e icônico. Por isso, pensam que um objeto 
de grandes dimensões deve ser escrito me
diante uma palavra com muitas letras, e um 
objeto diminuto com poucas. Falida essa 
hipótese, a criança experimenta de novo, 
até que atinge a compreensão de que o que 
a escrita representa, de maneira não icôni
ca, é a pauta sonora, e não o plano con
ceptual (excluídos os números, sinais de 
pontuação e alguns outros sinais, como $, 
&, % etc.). A questão agora é saber qual 
o segmento de som que cada letra repre
senta. 

Emilia Ferrem verificou que muitas 
crianças passam por uma etapa em que su
põem que cada letra representa uma síla
ba, como nos sistemas de escrita do hebrai
co ou do árabe. Nessa etapa da reconstru
ção do sistema da escrita, a criança parece 
estar 'engolindo letras', quando na verda
de está se pautando por um princípio de 
correspondência entre sons e letras que não 
é alfabético e sim silábico. Finalmente, a 
criança atinge a hipótese alfabética: o seg
mento fônico representado pelas letras é o 
fonema. Atingido esse patamar cognitivo, 
a alfabetização poderá desenvolver-se com 
sucesso rápido. Antes de compreender qual 

luis peis patu 

é o modelo de sistema de representação de 
linguagem que a nossa escrita implemen
ta, qualquer criança está despreparada para 
alfabetizar-se. Assim, os achados de Emi
lia Ferrem afetaram de maneira muito fun
damental toda a noção de prontidão e de 
pré-requisitos, transferindo a ênfase dos as
pectos relacionados a habilidades motoras 
para os aspectos relacionados à construção 
da compreensão do mecanismo de repre
sentação. 

Evidentemente, dependendo do meio so
cial em que a criança é criada, ela terá opor
tunidades maiores ou menores de contato 
com a escrita e, portanto, de descobrir co
mo ela funciona. É o que se costuma de
nominar de 'currículo oculto': numa casa 
de classe média, as pessoas possuem e lêem 
livros, trazem jornais, consultam catálogos 
e dicionários, deixam bilhetes, anotam re
cados, mandam e recebem cartas, lêem his
tórias para os pequenos; numa casa rural 
ou operária acontece muito menos de tu
do isto. Por isso, as crianças de diferentes 
classes sociais não chegam ao momento da 
alfabetização em pé de igualdade no que 
diz respeito à compreensão da natureza da 
escrita. Diferenças concernentes ao currí
culo oculto colocam umas num patamar de 
preparação prévia superior ao das outras. 
Desta forma, algumas se alfabetizam rapi
damente pela metodologia da escola e ou
tras não. Para estas, a metodologia da es
cola deveria ser repensada. 

A questão metodológica aqui menciona
da, porém, não pode ser tomada como se 
a escolha de algum método de alfabetiza
ção esgotasse .o assunto. Aantiga querela 
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LINDO LETRAS' - A ETAPA SILABICA 

das vogais e grafa as palavras registrando umci'letra para ·cada sílaba. 

de três letras não s_e pode formar palavras). 

dado chave pipa 

TAÇÃO FONÉTICA DA FALA 

forte 

forti 

estava 

is·tava 

SOLUÇÃO DA CHARADA. 

a posição do som na pala
vra é importante para de
terminar a letra que o re
presenta 

dos métodos, que já rendeu apaixonados 
debates entre educadores, deixou de mere
cer a atenção dos que se dedicam à pesqui
sa em educação. De fato, já existem evi
dências científicas de que, na complexa 
'ecologia dá sala de aula' (para usar a ex
pressão há muito consagrada por Doyle e 
Ponder), o método de alfabetização é ape
nas um entre os muitos determinantes do 
sucesso ou do fracasso escolar. A pesqui
sa tem demonstrado que, por um lado, a 
competência do professor, suas expectati
vas em relação à turma e seu grau de en
volvimento com o trabalho são decisivos; 
por outro lado, da parte do aprendiz, são 
importantes o conhecimento das funções 
sociais da escrita, a familiaridade com as 
convenções do sistema de representação es
crita da língua e, principalmente, a capa
cidade para analisar as palavras na sua di
mensão sonora, independentemente do sig
nificado. Infelizmente, as habilidades cita
das acima não são desenvolvidas na esco
la, que se preocupa mais com a 'prontidão'. 

No entanto, do ponto de vista pedagó
gico, não existe dificuldade maior para o 
planejamento e a realização de atividades 
de familiarização com a língua escrita. 
Crianças e adultos analfabetos necessitam 
basicamente de contato constante com va
riados materiais de leitura, passando por 
todos os tipos de suportes de texto existen
tes no meio urbano: necessitam de alguém 
que leia para eles, deixe-os refletir sobre o 
que a escrita representa e responda às suas 
perguntas. Se os aprendizes de leitura des
frutassem de boas condições de ensino, in
cluindo uma certa liberdade de experimen-
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tação, muitos hoje considerados 'imaturos' 
ou 'não prontos' já teriam tranqüilamente 
aprendido a ler, gerando mais vagas para 
novos alunos e diminuindo o custo perca
pita do ensino primário. 

Moral da história: muito insucesso na al
fabetização poderia ser superado se a no
ção de 'prontidão' vigente nas escolas do 
país incorporasse os achados de Emília Fer
rero, que a estas alturas já estão para com
pletar 20 anos. 

2. O QUE REPRESENTAM AS LETRAS? 
Quando a criança atina com o modelo 

alfabético de representação da linguagem, 
compreendendo que as letras representam 
segmentos fonéticos menores do que a sí
laba, ela se comporta como se fosse um fo
neticista exímio. Com o aval da metodo
logia da alfabetização, atribui a cada seg
mento fonético uma determinada letra pa
ra representá-lo, e a cada letra um deter
minado valor fonético. Em outras palavras, 
ela atua de acordo com a hipótese de que 
a correspondência entre o conjunto de seg
mentos de sons da fala e o conjunto das 
letras do alfabeto é de um para um. Os mé
todos de alfabetização só fazem reforçar 
essa convicção: os denominados 'sintéticos' 
(o fônico é um destes) a reforçam porque 
o percurso do ensino, do conhecimento de 
cada letra para a composição de sílabas e 
palavras onde elas aparecem, dá realce ao 
fato de que seqüências de letras idênticas 
soletram seqüências de sons da fala idênti
cos; os denominados 'analíticos', porque 
o percurso de unidades maiores, como fra
ses ou palavras, para unidades mínimas, 

como letras, faz a criança desembocar na 
mesma conclusão de que há constância no 
pareamento de segmentos de som com seg
mentos de letra. Esse perfeito isomorfismo 
entre o plano das unidades do alfabeto e 
o plano dos sons que elas representam é 
exatamente o que os foneticistas almejam 
em suas transcrições, quando adotam al
gum alfabeto fonético. 

Acontece que o plano da realidade físi
ca, fonética, não é o único que conta na 
organização que o nosso sistema cogniti
vo dá aos segmentos fonéticos. A esse sis
tema, já estruturalmente elaborado pela 
mente, dá-se o nome de estrutura fonêmi
ca da língua. Segmentos de som fonetica
mente idênticos podem ter um status lin
güístico diferente, e, vice-versa, segmentos 
de som foneticamente diferentes podem não 
ser relevantemente distintos no plano da es
truturação fonêmica da língua. Como 
exemplos do primeiro tipo podemos con
frontar (na fala carioca) as palavras pais, 
anéis, bois, azuis com as palavras faz, pés, 
pôs, luz. Embora foneticamente tenhamos 
em todas elas como segmentos finais uma 
seqüência de [vogal + y + fricativa pala
tal], o segmento fonético [y] nas primeiras 
é parte integrante da representação lexical 
dessas palavras, ao passo que nas últimas 
esse mesmo segmento fonético não provém 
da representação lexical, mas resulta ape
nas do percurso articulatório da língua, que 
na transição da articulação da vogal para 
a da consoante fricativa palatal passa pela 
configuração que produz o [y]. 

Como casos de sons diferentes do pon
to de vista fonético, porém indistintos no 
plano propriamente lingüístico (fonêmico), 
tomemos a consoante final de luz nas ex
pressões luz amarela, luz branca, luz for
te. Temos, foneticamente, como realiza
ções do segmento z, uma fricativa alveo
lar sonora na primeira expressão, uma pa
latal sonora na segunda e uma palatal sur
da na terceira. Fonemicamente, ou seja, no 
plano da representação daquilo que é lexi
calmente distintivo (i.e., serve para distin
guir palavras), o segmento lzl é o mesmo 
nos três casos. Outro exemplo bem evidente 
dessa correspondência de dois para um en
tre unidades do nível fonético e unidades 
do nível fonêmico são os dois sons diferen
tes que apresenta o fonema /ti nas pala
vras tara e tira quando pronunciadas à mo
da carioca. A africada palatal e a oclusiva 
alveolar constituem duas unidades foneti
camente diferentes, que não são dois fo
nemas distintos, mas sim um único fone
ma com duas variantes fonéticas. Em sín
tese: não há isomorfismo entre o sistema 
de unidades fonéticas e o sistema de uni
dades fonêmicas. 

Retornemos ao ponto de vista do alfa
betizando. Tendo assumido a hipótese de 
que a escrita é uma representação fonética 
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da fala, ele transcreverá as palavras faz, 
pôs, pés e luz como f ais, pois, péis e fuis 
e, se for afiado de ouvido, poderá escre
ver luz forte com x ou eh no lugar do z. 
O princípio de que o repertório das letras 
está numa relação de um para um com o 
repertório dos sons explica que os alfabe
tizandos transcrevam, por exemplo, forte 
como forti, pato como patu, estava como 
istava. Esse tipo de representação é o dia
a-dia de todos os alfabetizadores. 

O passo a dar aqui, para o conhecimen
to da· relação entre fala e escrita, é o de 
compreender que, em algumas posições nas 
palavras, certas características fonéticas são 
ignorad.as na escrita porque são não-distin
tivas, ou seja, não criam diferentes pala
vras. Nesses casos, a escrita corresponde ao 
sistema fonêmico e não ao fonético. O pro
cedimento didático habitual das professo
ras ao lidar com esse tipo de não-isomor
fismo entre sons e letras é o de adotar aque
la conhecida pronúncia típica de soletra
mento, onde as letras o são lidas como [ô] 
e as e como [ê]. Obviamente não é este o 
meio correto de esclarecer a questão, co
mo não o é usar os termos técnicos para 
falar com os alunos . A eles basta dizer que 
em final de palavra sem acento forte o som 
de [i] é representado com a letra e, e o som 
de [u] com a letra o. O aluno que está es
crevendo foneticamente precisa receber os 
esclarecimentos adequados, e não ser pos
to a repetir b ano. 

Outro aspecto de não-isomorfismo que 
costuma causar dificuldades nas classes de 
alfabetização resulta dos casos em que a 
correspondência entre fonemas e letras é de 
um para dois , como.por exemplo em: so
pa e passo, onde temos as representações 
s e ss para o fonema / si; roda e carro, on
de r e rr representam /r/ ; calo e quilo, com 
e e qu para /k/; gato e guia, com g e gu 
para / g/ ; zebra e casa, com z e s para / z/ . 
O que muitas vezes se vê acontecer é que 
os professores desenvolvem a matéria di
zendo que estão 'dando os fonemas', quan
do na verdade estão dando, sob essa deno
minação, as letras. Isso, evidentemente, 
causa uma confusão não inócua no anda
mento do ensino. Uma simples frase, que 
qualquer criança normal entende, esclare
ce a situação: o mundo das letras tem suas 
próprias regras que, às vezes, não têm na
da a ver com o mundo dos fonemas. Esta 
simples frase deixa de ser dita. 

O terceiro aspecto de não-isomorfismo 
entre o plano do sistema da língua escrita 
e o da língua falada que traz dificuldades 
ao ensino da ortografia resulta de que a lín
gua escrita conserva distinções que em eta
pas mais antigas da língua representavam 
distinções fonêmicàs. Por exemplo, sino e 
cinco, que no português de hoje têm o mes
mo fonema inicial / s/ , provêm de palavras 
do latim iniciadas por segmentos fonemi-
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camente distintos. Assim, a nossa ortogra
fia retém distinções de natureza puramen
te etimológica, isto é, motivadas por dis
tinções que eram fonemicamente reais em 
estágios passados. Este é o caso das pala
vras escritas com e ou com s diante de e 
e i (sino e cinco, seio e ceia), daquelas com 
sou z (mesa e pureza), daquelas com l ou 
u (alto e auto), daquelas com ç ou ss (pas
so e paço), daquelas com o ou ou (foro e 
touro), daquelas com e ou ei (pêra e fei
ra), daquelas com j ou g Ueito e gente). 
Mais uma vez, a explicação desse tipo de 
dificuldade na aprendizagem da escrita re
quer uma noção simplíssima para qualquer 
criança normal: estas duas palavras se es
crevem com letras diferentes onde temos 
fonemas idênticos porque antigamente tí~ 
nhamos aí fonemas distintos. Esta noção 
tão sem mistério, não sendo passada aos 
alfabetizando~, agiganta-se indevidamen
te o mistério da ortografia. A eliminação 
da história da língua portuguesa dos cur
rículos de formação dos professores primá
rios tornou-os incapazes de proporcionar 
esta explicação aos alunos . É uma pena, e 
foi um erro. 

Foi realmente um lastimável erro privar 
o currículo do segundo ciclo de noções so
bre a história da língua. A falta desta in
formação resulta não apenas na incom
preensão de muitos fatos do nosso sistema 
de escrita, mas também na incapacidade de 
compreender adequadamente o f enômeno 
da diversidade lingüística em nossos pró
prios dias . Quem já foi informado de que 
as línguas mudam ao longo do tempo e re
cebeu ilustrações de como o português se 
desenvolveu a partir do latim vulgar não 
deveria ter muito problema em admitir que 
o processo de mudança não cessa. Com is
so, será capaz de admitir, como testemu
nhos de novas mudanças lingüísticas em 
curso, fatos de língua diferentes daqueles 
da língua escrita. Sem o embasamento de
rivado do conhecimento da mudança his-

tórica, todo desvio da língua escrita é per
cebido simploriamente como erro. 

Por exemplo, considerem-se as seguin
tes diferenças nas formas de palavras mui
to comuns no Brasil: pranta, reerama, bru
sa, para planta, reclamo, blusa; safara, 
mistero, rodoviara, assistença para salário, 
mistério, rodoviária, assistência; viaje, ho
me; ferruge, para viagem, homem, ferru
gem; saba, figo, tampa, · para sábado, fí
gado, lâmpada; aio, Joia, fio, para olho, 
folha, filho; papé, arraiá, só, azu, para pa
pel, arraial, sol, azul. 

Quem já estudou gramática históric sa
berá ver na regularidade e 'naturalic..ude' 
dessas diferenças nada mais nada menos do 
que mudanças lingüísticas. Quem nunca 
aprendeu nada sobre mudança lingüística 
está limitado a ver nessas formas não o re
gistro correto de uma língua que não é o 
português oficial mas, simplória e precon
ceituosamente, erros. 

Na prática didática, isto dá lugar a ati
tudes, procedimentos e critérios de avalia
ção que se resumem na rejeição da produ
ção lingüística dos alunos e no seu corolá-

~ 
~ 

"" 
VERSAS MANEIRAS DE PRONU 

rio: repetência e evasão escolar. O que im
pressiona é que, mesmo depois de esclare
cidas sobre a natureza puramente lingüís
tica desses supostos erros, as professoras 
continuam intimidadas e premidas a san
cionar tais escritas como simples erros, e 
alegam que se fizerem o contrário acaba
rão por serem elas mesmas tachadas de ig
norantes pela professora da série seguinte, 
pela diretora ou pda supervisora. Tudo 
bem de acordo com o figurino do policia
mento ideológico. 

No entanto, havendo segurança e cora
gem para enfrentar os bastiões da verda
deira ignorância, os resultados positivos no 
progresso dos aluno,s não tardam a apare
cer, como se pode ver por uns poucos ca
sos de educadores corajosos que desafia~ 
rama oficialidade. Dentre eles, tomem-se 
por exemplo os livros de Eglé Franchi, um 
belíssimo testemunho dessa abertura e ver
dadeira exceção no país. 

Resumindo: não há isomorfismo entre os 
segmentos fonéticos e os segmentos fonê
micos.· Não há isomorfismo entre o siste-
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ma de letras e o de fonemas (porque a es
crita, além de ter as suas próprias restrições 
para o sistema de letras, registra um siste
ma fonêmico que não corresponde ao da 
língua que os alunos falam, qualquer que 
seja a sua variedade de português). Por is
so, a escrita não registra os sons da fala de 
nenhum falante numa relação biunívoca. 
Assim, a hipótese que as crianças postulam 
e que os métodos de alfabetização refor
çam, de que a escrita consiste num regis
tro biunívoco dos sons da fala é uma hi
pótese errada. Na verdade, o sistema da es
crita precisa ser compreendido como um 
sistema autônomo, que se relaciona com o 
da língua falada de uma maneira não biu
nívoca e com muitas irregularidades. Para 
compreender que tipos de desencontro exis
tem entre as formas das palavras na orto
grafia oficial e as suas formas na língua fa
lada, são necessárias as pequenas explica
ções que assinalamos nos parágrafos pre
cedentes. Essas explicações são orwelliao.a
mente omitidas na prática das nossas es
colas de primeiro grau e provavelmente 
também nas de segundo grau . 

3. COMO SE APRENDE A LÍNGUA ESCRITA? 
Na seção anterior, elaboramos a noção 

de que a forma das palavras representada 
na escrita em ortografia oficial não tem 
correspondência isomórfica com a forma 
das palavras em qualquer uma das varie
dades de português falado. Embora este se
ja o primeiro problema da alfabetização, 
não é nem de longe o único nem o maior 
problema para a aquisição da capacidade 
de escrever e ler com desenvoltura. A au
tonomia da língua escrita em relação à fa
lada não diz respeito apenas à questão da 
forma das palavras. Quem já se viu abra
ços com a tarefa de editar para publicação 
uma entrevista gravada, transcrever uma 
aula ou uma conversa, pôde constatar co
mo isso é difícil. É que entre à língua fala
da e a língua escrita há diferenças gritan
tes não apenas na foima das palavras, mas 
também na seleção de palavras e expres
sões, na sintaxe, na aceitabilidade que há 
na fala (mas não na escrita) para freqüen
tes repetições, truncações, omissões, reto
madas. 

ABRIL/MAIO DE 1991 

É notório para aqueles que lidam com 
língua que todo discurso falado se pauta 
por parâmetros de forma lexical, seleção 
lexical, estrutura morfológica, gramatical 
e discursiva muito diferentes dos do discur
so escrito, por mais coloquial que seja. 
Ora, sendo o alfabetizando um falante an
tes de ser um leitor, nada mais natural pa
ra ele do que supor que a escrita é a fala 
transcrita, o que, aliás, os métodos de al
fabetização só fazem reforçar·. 

Para aprender como é o discurso escri
to, só há um meio: ler. Somente quem lê 
pode, levando a alfabetização a termo, ad
quirir os princípios de estruturação discur
siva das diversas modalidades de discurso, 
a gramática e o léxico aceitáveis na escri
ta, as regras de pontuação e de ortografia. 
É sabido que a atividade de leitura não es
tá nos costumes das nossas escolas. Por um 
lado, isso se deve às péssimas condições 
materiais com que se defrontam os profes
sores: escolas sem bibliotecas nem salas de 
leitura; salas de aula onde é impossível 
guardar um pequeno acervo de livros, ou 
porque não há armários ou porque estes 
são sistematicamente saqueados. É vergo
nhoso, mas no Brasil o professor primá
rio, no seu ambiente de trabalho, via de re
gra não tem um dicionário ao alcance da 
mão. Por outro lado, nossa escola parece 
conservar, do seu triste passado histórico, 
a tradição de transmitir conhecimentos ex
clusivamente através da comunicação ver
bal, desprezando a leitura, a pesquisa, a ex
perimentação. 

Se não houvesse cegueira ideológica, se
ria muito fácil constatar que, para ensinar 
a fazer uso da leitura e da escrita, não é 
pFeciso muita imaginação: basta aprovei
tar as oportunidades que se apresentam no 
dia-a-dia. Registrar diante da turma algo 
interessante que ocorreu ou que foi dito (e 
que pode ser relido no dia seguinte) vale 
mais do que muitas preleções sobre a ne
cessidade de aprender a ler 'para ser al
guém' no futuro. 

O contato com grande variedade de ma
terial impresso é essencial. Só assim se apren
de que a linguagem e mesmo a língua es
crita são diferentes da linguagem e da lín
gua oral, e que há muitas maneiras de apre
sentar o mesmo significado. É olhando, 
examinando e comparando que se percebe 
que um jornal é feito em colunas; as fotos 

têm legendas; um anúncio ou um rótulo po
dem apresentar composições gráficas fora 
do comum; uma página de dicionário não 
é a mesma de um livro de histórias; as re
vistas em quadrinhos, os livros de poesia, 
têm uma apresentação gráfica peculiar, e 
assim por diante. 

Esse contato sistemático, prolongado, 
com a língua escrita é também precioso pa
ra que os alunos se familiarizem com as 
convenções da ortografia. A aquisição da 
ortografia é pautada, em parte, pelo do
mínio das regras, e em parte pela introje
ção de automatismos. Isso explica por que 
o bom leitor, ao ter dúvidas sobre a grafia 
correta de uma palavra, lança mão de pa
pel e lápis para escrevê-la automaticamen
te, como a memória visual a registrou, de
pois de muita leitura. Mas isso é um privi
légio daqueles que têm a leitura incorpo
rada à vida cotidiana. Estranhamente, não 
é o caso dos alunos de nossas escolas pú
blicas. Junto com essa omissão no cultivo 
da leitura, tem a escola a expectativa de que 
os alunos não usem o único saber lingüís
tico que possuem, o da sua língua falada. 
Um paradoxo de deixar Orwell de olho ar
regalado. 

Conclusão: quando, algum dia, certa
mente bem remoto ainda, uma política edu
cacional que vise sinceràmente à promoção 
do povo brasileiro vier a ser concebida, será 
relativamente simples desfazer a série de 
mal-entendidos lingüísticos que este texto 
apontou. Quando esse dia chegar, o óbvio 
poderá ser visto, e o que se verá logo é que 
um professor, cuja matéria-prima de tra
balho é a língua e seu modo de representa
ção, precisa receber na sua formação pro
fissional algumas noções fundamentais so
bre essa temática. Nada disso consta dos 
currículos atuais das escolas normais. Não 
podia constar por boas razões ideológicas 
e continuará não constando enquanto o 
projeto de um povo bem educado não for 
um projeto autêntico e vitorioso. 
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e o locar em órbita um satélite artificial 
representa um desafio científico e tec

nológico superado hoje por poucos países, 
que guardam a sete chaves tal conhecimento. 
ó desafio consiste na construção de um apa
relho capaz de funcionar ininte~ruptamente 
durante anos, em ambiente totalmente hos
til, gerando sua própria energia, identifican
do entre milhares de transmissões aquelas a 
ele dirigidas, interpretando e executando cen
tenas de comandos diferentes, controlando a 
temperatura dos seus equipamentos, orien..; 
tando-se adequadamente no espaço e, sobre
tudo, cumprindo a missão à qual se destina. 

Apesar de todas as dificuldades, devem ser 
lançados nesta década os primeiros satélites 
artificiais totalmente concebidos, projetados 
e construídos por cientistas brasileiros. Para 
tornar isso possível, reuniram-se esforços da 
comunidade científica e do parque industrial 
nacional. Esse trabalho conjunto pode gerar 
inúmeros benefícios, pois os novos materiais 
e tecnologias criados inicialmente para apli
cações espaciais encontram rapidamente uso 
em outras áreas, como medicina, aeronáuti
ca, eletrônica e informática, gerar1do novas 
soluções e novos empregos, além de técnicas 
de produção mais modernas e eficientes. 

A dinâmica de um satélite, ou seja, a ma
neira como se comporta no espaço e como tal 
comportamento evolui com o tempo, é im
portante em todas as fases de seu desenvol
vimento. O senso comum precisa ser condi
cionado às condições do ambiente espacial, 
ou corre-se o risco da perda de alguns milhões 
de dólares. A mosca doméstica, por exemplo, 
chamada na Terra de campeã dos fracos, te
ria força suficiente, no espaço, para desorien-· 
tar em poucas horas um satélite de 200 quilos. 

Em um ambiente quase isento de forças, 
cada uma delas, por menor que seja, pode ter 
efeitos drásticos, alterando movimentos e fun
ções do satélite. O estudo da dinâmica dos sa
télites artificiais abrange a natureza, as cau
sas e os efeitos de tais 'perturbações', que 
atuam sobre a órbita e a orientação no espa
ço desses aparelhos. A órbita fornece a posi
ção do satélite a cada momento (ver 'Os ele
mentos orbitais'), enquanto a orientação (ou 
atitude) indica para onde determinados eixos 
do mesmo apontam. 

A era espacial iniciou-se na década de 
1950, com o lançamento de satélites artificiais 
e naves tripuladas pela União Soviética, se
guida de perto pelos Estados Unidos. O mo
tivo principal dos primeiros lançamentos foi 
a propaganda que os respectivos governos po
diam fazer sobre suas conquistas tecnológj
cas. A exploração efetiva e racional do espa
ço começou posteriormente, a partir da cons
tatação do enorme potencial científico e tec
nológico da atividade. 

Os primeiros satélites artificiais visavam à 
coleta de dados científicos sobre o espaço ex
terior, até então pouco conhecido. Tais saté-
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os ELEMENTOS ORBITAIS 
Para definir a trajetória de um sa

télite ao redor da Terra (sua órbita) é 
preciso especificar, em um dado ins
tante, sua posição e velocidade em re
lação a um referencial, geralmente um 
sistema de coordenadas. Normalmente 
é empregado para isso o sistema iner
ciai (figura 1), onde o eixo X é defini
do pela intersecção do plano do equa
dor terrestre com a eclíptica (plano da 
órbita da Terra em torno do Sol). Co
mo tais planos se movem muito deva
gar com o tempo, podem ser conside
rados imóveis ou inerciais para todos 
os fins. 

O eixo X aponta para o chamado 
ponto vernal, que coincide com a po
sição do Sol no eqüinócio da prima
vera no hemisfério Norte (início da es
tação, em torno de 23 de março). O ei
xo Y está contido no plano do equa
dor, enquanto a terceira coordenada, 
ou eixo z, coincide com o eixo de ro
tação da Terra. Embora a Terra gire 
em torno desse eixo, o sistema de coor
denadas inerciais permanece fixo no 
espaço. 

A posição e a velocidade de um sa
télite definem univocamente uma ór
bita, mas também é possível especi
ficá-la pelos chamados elementos or
bitais (podem-se usar outras formas de 
descrever a órbita, mas estas são as 
mais comuns). Os elementos orbitais, 
ou keplerianos, são seis: semi-eixo 
maior, excentricidade, inclinação, as
censão reta do nodo ascendente, argu
mento do perigeu e anomalia verda-

FIGURA1 

deira. Os dois primeiros definem o ta
manho e o 'achatamento' da elipse (ou 
círculo) orbital, os seguintes (elemen
tos angulares) a orientam no espaço e 
a anomalia verdadeira fornece a posi
ção instantânea do satélite. 

O semi-eixo maior (a) é a média das 
distâncias do perigeu (ponto em que 
o satélite está mais próximo da Terra) 
e do apogeu (ponto em que está mais 
distante). A excentricidade (e) define 
o achatamento da órbita: é nula quan
do esta é circular e aproxima-se do va
lor unitário à medida que a órbita fi
ca mais excêntrica. A excentricidade 
aumenta à medida que aumenta a di
ferença entre as distâncias do perigeu 
e do apogeu ao centro da Terra. Se a 
excentricidade atingir um valor maior 
que um, a órbita será hiperbólica, co
mo a de certos tipos de cometas ou a 
de sondas espaciais, durante sua pas
sagem pelos planetas. 

O ângulo entre o plano do equador 
e o plano da órbita do satélite dá a in
clinação orbital (i), e o ângulo entre 
o eixo X do sistema inerciai e o ponto 
onde a órbita cruza o equador terres
tre, no sentido Sul-Norte (medido no 
plano do equador), representa a ascen-: 
são reta do nodo ascendente (íl). O ân
gulo entre o perigeu e o nodo ascen
dente, ou argumento do perigeu (w}, 
é medido no próprio plano da órbita, 
assim como a anomalia verdadeira (f), 
definida como o ângulo entre a posi
ção do satélite na trajetória, em um 
dado instante, e o perigeu. 
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FOTÓGRAFOS 
Os satélites de observação da Terra 

(ou de sensoriamento remoto) trouxe
ram imensos benefícios para a huma
nidade. O imageador carregado por 
esse tipo de satélite consiste, nos mais 
modernos, em uma câmera CCD (dis
positivo de carga acoplada), compos
ta de uma única carreira de detecto
res. Um aparelho eletrônico lê todos 
os detectores em intervalos de milési
mos de segundo, e envia os dados pa
ra a Terra, na forma de sinais digitais. 

A varredura, necessária à composi
ção da imagem, é possibilitada pelo 
movimento orbital do satélite (figura 
2). A cada instante, a câmera focali
za apenas uma estreita faixa no solo, 
imageando a. faixa adjacente no mo
mento seguinte. O conjunto óptico 
permite obter imagens com resolução 
entre 40 e 80 metros nos satélites Land
sat e dez metros no Spot. Filtros ópti
cos, adaptados ao conjunto, selecio
nam faixas específicas do espectro vi
sível e do infravermelho. As imagens, 
compostas em duas ou mais faixas, en
contram aplicações em setores como 

• • • • • • • • • • • • • • • 

lites normalmente possuíam órbita excêntri
ca, atingindo variadas altitudes ao longo de 
sua trajetória. Efetuavam medidas da densi
dade, composição e temperatura das cama
das da atmosfera situadas entre cem e 350 qui
lômetros de altitude (termosfera) e entre 350 
e dois mil quilômetros (exosfera), mediam a 
intensidade e direção do campo magnético da 
Terra nas altitudes orbitais e obtinham infor
mações sobre a radiação (partículas atômicas 
altamente energéticas) e o plasma atmosféri
co. Foram lançados satélites meteorológicos, 
de comunicações, astronômicos, astrofísicos, 
de navegação, militares e de observação da 
Terra, entre os mais importantes. 

A altitude média da órbita de um satélite 
depende da missão, ou função, a que se des
tina. Nas órbitas mais baixas, entre 200 a 400 
quilômetros de altitude, situam-se os satéli
tes de curta vida útil (em geral poucos meses), 
pois o pequeno mas constante atrito com a at
mosfera provoca sua queda (se a órbita não 
for corrigida). Satélites usados para espiona
gem ou experiências científicas são comu
mente lançados nessas altitudes. Tais satéli
tes permitiram avanços científicos n~s áreas 
de plasma sangüíneo, crescimento de cristais, 
processos industriais a vácuo e farmacologia, 
entre outras. 

As órbitas entre 400 e mil quilômetros, as 
mais concorridas, são utilizadas por vários ti-
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cartografia, mineração, agricultura, 
reflorestamento, ocean_ografia, hidro
logia e controle de poluição e desma
tamentos, entre outros (ver 'O olho 
que tudo vê', em Ciência Hoje n? 37, 
'Vegetação à vista', no n? 38, e 'Sen
soriamento remoto e agricultura', no 
n? 43). 

As órbitas dos satélites de observa
ção são preferencialmente heliossín
cronas, ou sincronizadas com o Sol. 
Nesse tipo de órbita, a hora em que 
o satélite cruza o equador terrestre 
mantém-se constante ao longo do ano, 
e a altitude e a inclinação (entre 94 e 
cem graus) são escolhidas de modo 
que o eixo de rotação da órbita fique 
bastante inclinado em relação ao eixo 
de rotação da Terra e gire em -torno 
deste, completando uma volta em um 
ano. Enquanto a Terra se move em 
torno do Sol, o plano da órbita do sa
télite gira aos poucos é mantém cons
tante o ângulo (a) entre os raios sola
res e o plano orbital, garantindo ilu
minação uniforme do solo imageado 
(figura 3). 

• • • • • 

pos de satélites, entre eles os de observação 
da Terra, como os satélites Landsat (ameri
canos): Spot (francês) e IRS (indiano): Mu
nidos de imageadores que varrem extensa fai
xa de terra, esses satélites enviam as imagens 
obtidas para o centro de controle da missão, 
em terra, onde são processadas para a corre
ção de eventuais distorções e preparadas para 
análise (ver 'Fotógrafos incansáveis'). Nessas 
altitudes situam-se também satélites destina
dos a estudos astronômicos, que atuám em 
um vasto leque de freqüências, como HEA0-1 
(raios X e gama), OA0-3 (ultravioleta) e IRAS 
(infravermelho), além do Telescópio Espacial 
Hubble Ouz visível), lançado em 1990. Tais sa
télites são mais precisos e eficientes que os te
lescópios montados no solo, pois não neces
sitam compensar o efeito de rotação da Ter
ra, não estão sujeitos à distorção e absorção 
da luz pela atmosfera e trabalham 24 horas 
por dia, contra um máximo de oito horas de 
um telescópio comum. 

O estudo da Terra não se limita à observa
ção da sua superfície. Magnetômetros insta
lados em satélites medem intensidade e dire
ção do campo magnético, altímetros medem 
altitude e nível dos mares (para estudos sobre 
a crosta e o manto terrestres, com aplicação 
da detecção e previsão de abalos sísmicos), e 
outros equipamentos estudam o plasma at
mosférico, o vento solar e a interação deste 

com a ionosfera. Satélites também são usa
dos para atualizar mapas e localizar pontos 
na superfície de forma mais precisa (Transit 
e GPS-Navstar), ou auxiliar a navegação de 
aviões e navios (lnmarsat e S;itnav). 

Outros satélites, providos de radar (Seasat 
e Radarsat), produzem imagens detalhadas da 
Terra, aplicadas, por exemplo, na localização 
de jazidas minerais, no estudo de oceanos e 
no mapeamento de icebergs; ou são empre
gados em operações de salvamento e resgate 
(Sarsat). Também há satélites de comunica
ção entre radioamadores (Oscar), de pesqui
sa do Sol (Solarmax) e de retransmissão de 
dados (Eole e Peole ). 

Embora a órbita da maioria dos satélites 
meteorológicos seja de baixa altitude, é cada 
vez mais freqüente encontrá-los em órbitas 
geoestacionárias, a cerca de 36 mil quilôme
tros da Terra (ver 'A ficção torna-se realida
de'), como acontece com os da série Goes. No 
Brasil as imagens são recebidas e distribuídas, 
à imprensa e aos institutos meteorológicos, 
pelo Instituto de Pesquisas Espaciais - ln
pe, vinculado à Secretaria de Ciência e Tec
nologia e sediado em São José dos Campos 
(São Paulo). 

O uso das órbitas geoestacionárias por sa
télites de comunicações data da década de 
1960 (série Intelsat). Atualmente, é grande o 
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FICÇÃO 
Os satélites de comunicações lançados 

no início da década de 1960 orbitavam 
em altitudes menores que mil quilôme
tros e dependiam, por isso, de uma an
tena que acompanhasse seu movimen
to quando sobrevoassem a estação de 
rastreamento. As transmissões só po
diam ocorrer durante o pouco tempo 
(dez a 20 minutos) que o satélite levava 
para percorrer a trajetória de horizon
te a horizonte, e as antenas transmisso
ra e receptora tinham que estar simul
taneamente em cohtato com o satélite, 
o que impedia a comunicação por dis
tâncias intercontinentais. 

Já em 1945, porém, antes da existên
cia dos satélites, o escritor Arthur C. 
Clarke (conhecido por obras de ficção 
científica, como 2001, uma odisséia no 
espaço), sugeria que se colocasse um sa
télite em uma órbita com altitude de cer
ca de 36 mil quilômetros e velocidade de 
3,07 km/s. Tal satélite efetuaria uma 
volta completa em torno da Terra em 
24 horas, de forma sincronizada com a 
rotação do planeta, nascendo assim o 
conceito de órbita geossíncrona. Tal ór
bita (figura 4) possui um semi-eixo de 
42 320 km (distância do satélite ao cen
tro da Terra) e são nulas a excentrici
dade, tornando a órbita circular, e a in
clinação do plano orbital, fazendo com 
que o satélite se localize sobre a linha 
do equador, em uma longitude fixa. 

Como gira ao\redor da Terra em um 
tempo igual ao ~a rotação da própria 
Terra e, além di~~o, não modifica sua 
altitude nem se af ~sta do equador, o sa
télite permanece (quando visto por um 
observador na superfície) estacionado 
em um mesmo ponto do espaço. Em 
função dessa característica, tais órbitas 

FIGURAS 

também são chamadas geoestacionárias. 
As antenas receptora e transmissora não 
precisam acompanhar o satélite, perma
necendo apontadas para uma posição fi
xa no céu, o que facilita a operação e 
reduz os custos. Um satélite geoestacio
nário garante 24 horas de transmissão 
por dia e, em função de sua grande al
titude, pode colocar em contato simul
tâneo quase metade da Terra. 

As órbitas geoestacionárias têm sido 
usadas preferencialmente por satélites 
de comunicações (telefonia, televisão e 

dados), mas alguns satélites militares, 
científicos ou meteorológicos ( como os 
da série Goes) também as utilizam. Os 
satélites da série Goes podem obter ima
gens de um hemisfério quase completo 
no espectro visível e na faixa do infra
vermelho, o que permite imagear a Ter
ra mesmo durante a noite (figura 5), pa
ra acompanhar o movimento das mas
sas atmosféricas e prever os fenômenos 
climáticos (geadas, chuvas, frentes frias 
ou quentes) em escala regional e mun
dial. 
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FIGURA 8. Operados do Brasil, sobre o qual estão es
tacionados, os satélites de telecomunicações Brasil
sat I e li possibilitam transmissões entre extremos do 
país. 

número de países que usam tais satélites, pa
ra a telefonia internacional e de longa distân
cia e para a transmissão de sinais de televisão. 
O Brasil opera, por meio da Ernbratel, dois 
satélites de telecomunicações (Brasilsat I e 2), 
que possibilitam transmissões entre extremos 
do território brasileiro e mesmo para outros 
países (figura 6). 

Corno os satélites dispõem de pouca ener
gia, no espaço, seus transmissores possuem 
normalmente potências da ordem de dez a 50 
watts. Em função da pequena potência e das 
grandes distâncias entre os satélites e as an
tenas receptoras em terra, estas precisam de 
alto poder de amplificação, para reduzir os 
ruídos que poderiam alterar o sinal enviado 
(informações sobre o estado dos equipamen
tos a bordo, imagens codificadas da Terra, si
nais de telefonia e televisão e outros). Ante
nas parabólicas com diâmetros entre quatro 
e dez metros são cornurnente empregadas 
com essa finalidade. Altamente direcionais, 
devem ficar apontadas diretamente para o sa
télite, com precisão de décimos de grau, para 
que o sinal seja recebido com clareza. Assim, 
é essencial conhecer a posição do satélite a ca
da instante, para direcionar a 'antena (ver 'Co
rno rastrear satélites'). 

Os satélites permanecem em órbita em fun
ção do equilíbrio entre seu movimento e a 
atração gravitacional exercida pela Terra. Co
rno o movimento dos satélites tende a ser em 
linha reta, todos se perderiam no espaço ca
so inexistisse a força gravitacional, que dimi
nui à medida que aumenta a distância entre 

RASTREAR SATÊLl·TES 
Para que um satélite possa ser rastrea

do (acompanhado pela antena em ter
ra) é necessário conhecer antecipada
mente o instante e a posição no céu em 
que aparecerá no horizonte, na próxi
ma passagem pela região onde se encon
tra a antena. Tais informações podem 
ser calculadas com base nos elementos 
orbitais, desde que.estes estejam corre
tos. Em função de pequenas imprecisões 
durante o lançamento, a órbita real de 
um satélite difere da prevista, embora 
em geral a diferença seja pequena. As
sim, é importante que durante o lança
mento foguete e satélite sejam acompa
nhados por antenas, efetuando-se as 
medições n~cessárias à rápida determi
nação dos elementos orbitais. 

O rastrearnento do satélite pela ante
na é automático, bastando que esta 
aponte para o ponto cofreto no início 
do processo. Após rec.eber o sinal, a an-
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tena segue sempre a direção em que es
te se torna mais forte. Para determinar 
a órbita e estimar os valores dos elemen
tos orbitais (figura 7) com precisão re
duzida, podem ser usados valores de 
apontamento, corno os ângulos de azi
mute e de elevação e a velocidade de 
movimento da antena. 

Para urna dete.rminação mais preci
sa, utiliza-se um equipamento que me
de o tempo decorrido entre o instante 
de envio de urna transmissão para o sa
télite e seu retorno. Levando em consi
deração a velocidade de propagação do 
sinal (velocidade da luz) e a influência 
das camadas da atrnosf era, calcula-se a 
distância entre a antena e o satélite, com 
precisão de 0,0005%. Medições do cha
mado efeito Doppler (diferença na fre
qüência do sinal decorrente da veloci
dade de aproximação ou afastamento) 
permitem calcular a velocidade do sa-

FIGURAI. Um satélite em órbita circular mantém-se a 
uma altitude de mil quilômetros com uma certa velo
cidade (V). Como nessa altitude a atração gravitacio
nal é de 7,3 m/s2 (aceleração centrípeta), a velocida
de deve ser de 7 3m m/s, ou 26 480 km/h. A órbita tam
bém pode ser elíptica (se a velocidade for ligeiramen
te diferente desta), e o centro do corpo responsável 
pela atração (a Terra) localiza-se sempre no centro do 
círculo ou em um dos focos da elipse orbital. 

o satélite e a Terra (é inversamente proporcio
nal ao quadrado da distância ao centro do 
corpo, segundo a lei da gravitação universal 
de Newton). A velocidade do satélite, portan
to, deve ser alta o suficiente para compensar 
a força da gravidade (figura 8), evitando a 
queda, e baixa o suficiente para que essa for
ça não seja superada. 

1-lliwlll~ ~ 
h • ÃN8ULO DE ELEVAÇÃO 
, ,DISTANCIA ANTIMAU 
v • VELIICIDAIIE DO SAU 

MUIIA7 

télite, com prec1sao da ordem de 
0,0001 OJo. Os ângulos de apontamento 
da antena, a distância e a velocidade do 
satélite são processados por computa
dores, no Centro de Controle, para a 
determinação dos elementos orbitais. 
Corno a órbita sofre perturbações, o 
processo deve ser repetido periodica- . 
mente, para atualizar os valores e man
ter sua precisão. 

49 



20 

10 

-10 

-20 .,, 
~ 

1/ 
-30 i 

/ 

I 

I NORTE 

60 60 

30 30 

EQUADOR 

-10 -20 -30 

30 30 

60 60 

FIGURA 9. Perfil do potencial gravitacional da Terra na direção Norte-Sul, em escala aumentada. A linha tracejada representa o potencial nulo, referido à linha do 
equador e descontado o efeito do achatamento dos pólos. 

As órbitas dos primeiros satélites lançados 
mostraram alterações em suas trajetórias, o 
que não ocorreria se a gravidade fosse a úni
ca responsável pelo movimento orbital ( consi
derando-se uma distribuição uniforme da 
massa da Terra). A busca de explicações pa
ra esse estranho comportamento dos satéli
tes e de novos modelos que permitissem pre
ver sua posição a cada instante levou ao es
tudo dessas perturbações. 

Se a Terra fosse perfeitamente simétrica, 
esférica e homogênea com respeito à dis
tribuição de massa, o efeito da força grà.- . 
vitacional sobre os satélites próximos pro
duziria um movimento kepleriano, assim 
denominado em homenagem ao matemá
tico alemão J ohannes Kepler, que no iní
cio do século XVII deduziu as leis básicas 
do movimento orbital. A Terra, entretan
to, apresenta achatamento nos pólos, irre
gularidades ao longo do equador e outros 
tipos de assimetria em sua forma e em sua 
massa, que acarretam perturbações na ór
bita dos satélites (figura 9), distorcendo pe- · 
riodicamente alguns de seus parâmetros. 

O achatamento da Terra, por exemplo, 
é responsável pelo efeito denominado pre-
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cessão do nodo ascendente orbital (quan
do, em uma órbita de inclinação não nula, 
o eixo perpendicular ao seu plano gira em 
torno do eixo polar da Terra lentamente, 
descrevendo um cone). Certos tipos desa
télites aproveitam esse efeito: suas órbitas 
têm inclinação pouco superior a 90 graus, 
quase passando pelos pólos terrestres, pa
ra que o período de precessão (tempo em 
que o eixo da órbita completa um giro em 
torno do eixo terrestre) seja igual a um ano, 
tornando as órbitas helissíncronas, ou sin
cronizadas com o Sol. Escolhidas conve
nientemente, de acordo com a função do 
satélite, tais órbitas têm algumas vantagens: 
a energia coletada pelo satélite, em painéis 
solares, varia muito pouco durante o ano , 
o solo pode ser imageado quase totalmen
te (exceto as regiões próximas aos pólos) 
e as condições de iluminação são excelen
tes para a obtenção de imagens. 

O atrito com a atmosfera é outra força 
perturbadora das órbitas até cerca de mil 
quilômetros de altitude (acima daí, outras 
forças são mais importantes). Embora bas
tante rarefeita em altitudes elevadas, a ar
mosfera ainda é densa o suficiente para 
frear o movimento do satélite, reduzindo 

a altitude da órbita e provocando sua que
da se o efeito não for corrigido. Como a 
densidade da atmosfera diminui exponen
cialmente com a altitude, a queda do. saté
lite também se dá aproximadamente de for
ma exponencial. 

Ao atingir 150 quilômetros de altitude 
média, o satélite cai em poucas horas, 
desintegrando-se ao reingressar na baixa at
mosfera, se não estiver protegido contra o 
calor provocado pelo atrito. A taxa de que
da depende de vários fatores, como a den
sidade do satélite (na verdade a relação en-

. tre massa e área frontal). Satélites de pe
quena densidade caem mais rapidamente e 
são, por isso mesmo, empregados para co
letar informações a respeito da atmosfera. 

A temperatura nas altitudes orbitais 
também influi na razão de queda dos saté
lites, pois altera a densidade atmosférica. 
As moléculas da atmosfera aquecem-se ab
sorvendo a radiação solar, emitida em uma-
estreita faixa de comprimentos de onda, 
próxima dos dez centímetros (radiofre
qüência) . Como, nessa faixa, o fluxo ener
gético emitido pelo Sol ·varia com a ativi
dade solar (que mostra ciclos de 11 anos, 
com picos mínimos e máximos), atempe-
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ratura das moléculas se altera durante o ci
clo, afetando o decaimento da órbita. A 

. temperatura das moléculas, normalmente 
entre 800 e 1 500 graus Kelvin nos períodos 
de atividade moderada no Sol, pode atin
gir até 2 500 graus no caso de uma intensa 
atividade (uma súbita explosão em sua at
mosfera) . Podem-se prever com razoável 
precisão os períodos de atividade solar, mas 
as explosões, mais comuns durante a ati
vidade máxima, são imprevisíveis. Tais ex
plosões foram o motivo principal da que
da precoce do laboratório espacial Skylab, 
em julho de 1979. 

Outros fatores também modificam a ór
bita, tais como: 

a) pressão de radiação solar, decorren
te da absorção ou reflexão de f ó tons sola
res pela superfície externa do satélite; 

b) distribuição não uniforme de massa 
na Terra (já excluídos os efeitos do acha
tamento d~s pólos); 

e) atração gravitacional do Sol e da Lua 
sobre o satélite; 

d) variações da força gravitacional da 
Terra, decorrentes de aumentos ou redu
ções localizados de massas terrestres e oceâ
nicas, provocados pelo Sol ou pela Lua (as 
marés); 

e) perturbações de origem eletromagné
tica, decorrentes do movimento de um sa
télite com superfície condutora no campo 
magnético da Terra e no plasma atmosf é
rico, também condutor; 

t) efeitos relativísticos (efeitos Poynting
Robertson). 

Além dessas influências, que decorrem 
da presença do satélite no ambiente espa
cial, a órbita pode ser alterada por forças 
provocadas pelo próprio satélite. Algumas 
são voluntárias, como a atuação dos mo
tores de foguetes necessários à correção da 
órbita ou da atitude. Outras são involun
tárias, como escapamentos de gases (em re
servatórios de combustível defeituosos), e 
imprecisões no tempo ou na direção do dis
paro de um motor (resultando em umà for
ça diferente da prevista). 

Certas missões requerem que a órbita se
ja conhecida com bastante precisão e man
tida dentro de determinados valores. Um 
satélite de comunicações em órbita geoes
tacionária, por exemplo, sofre uma pertur
bação gravitacional que o desloca, sistema
ticamente, na direção leste ou oeste, depen
dendo de sµa longitude inicial. Se a órbita 
não for corrigida, o satélite sai do campo 
de ação das antenas receptoras. Para per
mitir a correção, tais satélites utilizam mo
tores a reação ( em geral com o monopro
pelente hidrazina - N2H 4). Satélites de 
observação terrestre também precisam cor
rigir a altitude média e a excentricidade da 
órbita (para torná-la circular). Dependen
do dos requisitos estabelecidos para a ór
bita, pode haver necessidade de correções 
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também na inclinação da mesma, para ob
ter o sincronismo com o Sol. 

O processo de correção da órbita de um 
satélite desenvolve-se em fases distintas. 
Inicialmente, efetuam-se medidas de posi
ção e determinam-se os t1ementos orbitais, 
com precisão compatível com a correção 
a ser efetuada. A diferença entre os valo
res obtidos e os que devem ser mantidos 
permite calcular o tempo de atuação dos 
motores e a direção do empuxo. O Centro 
de Controle envia os comandos para o sa
télite, acionando os motores, e após a ma
nobra calculam-se novamente os elemen
tos orbitais, para confirmar se a correção 
foi efetuada. 

Deixado livre no espaço, um satélite ad
quire uma orientação, isto é, aponta seus 
equipamentos para uma direção qualquer, 
que depende dos pequenos torques que 
constantemente agem sobre ele. Tal orien
tação (ou atitude) precisa ser estabilizada, 
para ~vitar que o satélite aponte para dire
ções não desejadas (expondo aos raios so
lares algumas partes de sua superfície ou 
dirigindo suas antenas para uma direção er
rada, por exemplo), e também controlada, 
para corrigir eventuais desvios. A estabili
zação evita os efeitos de perturbações mo
deradas e mantém o satélite em uma atitu
de fixa em relação a um sistema de coor
denadas externo. Esse sistema pode estar 
praticamente imóvel no espaço (um grupo 
de estrelas, por exemplo) ou girar confor
me o movimento orbital do satélite (coor
denadas no centro da Terra). 

Há vários modos de estabilizar um sa
télite, mas o mais comum é a rotação. As
sim como um pião, ao girar em velocidade 
elevada, permanece quase parado na ver
tical, um satélite que gira sofre menor per
turbação dos torques causados pelo am
biente espacial. A necessidade de manter 
certos equipamentos do satélite apontados 
para a superfície da Terra, porém, levou 
à melhoria do sistema, originando a esta
bilização por dual-spin (dupla-rotação). No 
sistema, empregado pela primeira vez em 
satélites de telecomunicações de órbita 
geoestacionária, uma parte da estrutura do 
satélite permanece girando rapidamente, 
enquanto a outra gira de forma lenta, com
pletando uma volta a cada órbita. Fixadas 
na parte de giro mais lento, as antenas di
recionais apontam sempre para um mesmo 
ponto na Terra. 

A função do sistema de controle de ati
tude é, basicamente, a de corrigir ou alte
rar de forma deliberada a orientação do sa
télite. A atitude de um satélite pode ser con
trolada de forma ativa ou passiva, depen
dendo da precisão de apontçtmento reque
rida, mas o sistema ativo normalmente é 
mais preciso, operando continuamente e 
utilizando um equipamento especial, divi-

<lido em três módulos, para desempenhar 
a tarefa. Esses módulos compreendem os 
sensores de atitude, o controlador e os 
atuadores. 

Os sensores fornecem a orientação do 
satélite em relação a determinados alvos. 
Um sensor solar, por exemplo, fornece dois 
ângulos da posição do satélite em rnlação 
ao Sol. São também bastante empregados 
sensores de Terra (sensores de horizonte), 
sensores de estrelas e magnetômetros, que 
medem intensidade e direção do campo 
magnético terrestre. O controlador é um 
equipamento eletrônico (um computador 
digital ou um circuito eletrônico dedicado) 
que processa os sinais dos sensores e ob
tém a atitude do satélite em um determi
nado instante. Caso os valores obtidos se
jam diferentes dos que devem ser manti
dos, o controlador decide como será a cor
reção, feita através de torques (forças) ge
rados pelos atuadores. O controlador po
de estar na Terra, operado por analistas, 
ou embarcado no satélite, e nesse caso 
consegue-se uma resposta mais rápida dos 
atuadores e um desvio menor no aponta
mento desejado. 

Os atuadores são dispositivos capazes de 
gerar um torque no corpo do satélite, para 
modificar sua orientação. Os torques po
dem ser externos, gerados por motores de 
jato de gás, bobinas magnéticas e motores 
iônicos, ou internos, gerados por rodas de 
reação e volantes, entre os mais importan
tes. Volantes e rodas de reação são moto
res elétricos que controlam a velocidade de 
rotação. Os primeiros operam em torno de 
uma rotação preestabelecida, e por isso ga
rantem a estabilização por dual-spin, en
quanto as rodas de reação atuam em velo
cidades reduzidas e podem inverter o sen
tido de sua rotação. Os torques gerados pe
los atuadores precisam ser dezenas a mi
lhares de vezes mais intensos que os torques 
de perturbação, para que o satélite seja 
controlável. 

Com o desenvolvimento da tecnologia 
de controle de atitude por microcomputa
dores a bordo dos satélites, aliado ao au
mento gradual da massa dos satélites co
locados em órbita, os métodos de estabili
zação por rotação vêm perdendo terreno 
para o controle em três eixos, por rodas de 
reação. Esse tipo de controle dispensa, a 
princípio, qualquer forma de estabilização 
externa. Baseado nas informações de sen
sores de alta precisão, o controlador co
manda manobras quase imperceptíveis em 
qualquer das três direções dos eixos de rota
ção das rodas, sempre que a atitude se afas
ta da prevista. O sistema permite que os sa
télites apontem para um ponto na superfí
cie com uma precisão angular de alguns dé
cimos de grau. Satélites mais sofisticados, 
como o Telescópio Hubble, conseguem um 
apontamento de um centésimo de segun-
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do de arco, o que equívale a acertar um ti
ro em uma mosca a 200 quilômetros. 

O controle de atitude passivo aproveita 
os torques ambientais para estabilizar e 
controlar o satélite. A forma mais empre
gada de controle passivo usa o torque de 
gradiente de gravidade: os satélites possuem 
aparelhos que, em órbita, desenrolam mas
tros de até 200 metros de comprimento (fi
gura 10), criando grande assimetria na dis
tribuição de massa. As diferenças da atra
tão gravitacional sobre as partes do satéli
te situadas em diferentes altitudes (pois a 
força da gravidade decresce quando au
menta a distância da Terra) provocam um . 
pequeno torque, no sentido de apontar o 
eixo de menor momento de inércia (no ca
so, a direção do mastro) para o centro de 
atração gravitacional. Assim, sem equipa
mentos especiais, o satélite mantém um ei
xo apontado para o centro da Terra, com 
precisão de um a cinco graus. 

' Ü grupo de dinâmica orbital de satélites 
artificiais do Inpe participa atualmente da 
Missão Espacial Completa Brasileira 
{MECB), que visa a colocar em órbita qua
tro satélites integralmente concebidos e 
montados no Brasil: dois de coleta de dados 
e dois de sensoriamento remoto (ver 'Sa
télites brasileiros', em Ciência Hoje n? 46). 

A função dos satélites de coleta de da
dos (figura 11) será retransmitir sinais re
cebidos de plataformas distribuídas pelo 
território nacional, em pontos de difícil 
acesso. Instrumentos instalados nas plata
formas coletarão dados meteorológicos lo
cais e os transmitirão em todas as direções, 

FIGURA 12. Satélite de sensoriamento remoto. 
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a intervalos regulares de tempo. Captados 
e retransmitidos pelos satélites, os sinais se
rão recuperados pela antena principal da 
missão, instalada em Cuiabá. Os satélites 
de sensoriamento remoto (figura 12) pro
duzirão imagens do solo em faixas de 700 
quilômetros de largura, com resolução de 
200 metros, aplicáveis nas mais diversas ati
vidades. 

Aspectos particulares de cada tipo de 
missão foram levados em conta quando da 
seleção da órbita dos satélites e da forma 
de controle de atitude. A órbita dos satéli
tes de coleta de dados deverá ter altitude 
média de 750 quilômetros e inclinação de 
25 graus, garantindo até sete sobrevôos diá
rios do Brasil. Os satélites de sensoriamento 
remoto terão órbita circular, heliossíncro
~a, com altitude de 639 quilômetros e in
clinação de 98,7 graus. Cruzarão o equa
dor, no sentido Norte-Sul, por volta das 
8:30 em qualquer região, e a mesma área 
será sobrevoada, à mesma hora, a cada 
quatro dias, permitindo a compàração de 
imagens do mesmo local tomadas em pe
ríodos diferentes. 

O decaimento da órbita provocado pe
lo atrito com a atmosfera diminuirá o pe
ríodo orbital. Como é preciso manter um 
número inteiro de órbitas a cada quatro 
dias, será necessário corrigir periodicamen
te a altitude para compensar a queda, usan
do motores de hidrazina. As manobras cor
rigirão também a excentricidade, alterada 
pelas diversas perturbações e pelas próprias 
manobras de elevação. 

A atitude dos satélites de coleta de da
dos será estabilizada por rotação, imprimi-

da durante o lançamento: o primeiro gira
rá a 160 rotações por minuto (rpm) e o se
gundo a 30 rpm. A direção do eixo de ro
tação também será diferente nos dois saté
lites . No primeiro, o eixo de rotação terá 
inclinação de 26 graus em relação ao pla
no do equador, e no segundo de 66 graus 
(perpendicular à eclíptica). Os satélites de 
sensoriamento remoto serão estabilizados 
por controle ativo, usando sensores sola
res e terrestres, giroscópios e um compu
tador de bordo para comandar os atuado
res (motores de hidrazina e rodas de rea
ção). · 

Além da seleção da órbita e da atitude 
dos satélites da MECB, o grupo de dinâmi
ca orbital do Inpe também desenvolve os 
programas computacionais para determi
nação e controle da órbita e da atitude, a 
serem utilizados no Centro de Controle, em 
São José dos Campos. Para determinar a 
órbita, a MECB contará com antenas em 
Cuiabá (Mato Grosso) e Alcântara (Mara
nhão), ambas provendo medições angula
res e de distância entre a antena e o satélite. 

Aprovada pela Comissão Brasileira de 
Atividades Espaciais em novembro de 1979, 
a MECB tem como objetivo principal o de
senvolvimento de todos os estágios neces
sários ao projeto, fabricação, montagem, 
testes, controle e operação de satélites ar
tificiais, foguetes lançadores e infra
estrutura de solo. A Missão prevê a colo
cação em órbita dos quatro satélites entre 
1992 e 1996. A construção dos satélites e da 
estação de rastreamento, em Cuiabá, ficou 
a cargo do Inpe. O foguete, ou veículo lan
çador de satélites (VLS), composto de qua
tro estágios e propelido a combustível só
lido, é desenvolvido pelo Instituto de Ati
vidades Espaciais (IAE) do Ministério da 
Aeronáutica, e as instalações de lançamen
to serão implantadas também pela Aero
náutica no Centro de Lançamento de Al
cântara. 
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O padrão de coloração é de grande im
portância entre os animais, estando di

retamente relacionado com suas estratégias 
de vida - suas funções vão desde o con
trole da temperatura corporal (termorregu
lação) até a comunicação intra-específica 
ou interespecífica. 

Para escapar aos predadores, muitos ani
mais apresentam um padrão de coloração 
que os confunde com o pano de fundo am
biental - diz-se então que são crípticos, 
estão camuflados (figura 1). Outros, ao 
contrário, contrastam com o ambiente -
são chamados conspícuos (vistosos). Como 
explicar a sobrevivência e proliferação de 
animais conspícuos, que são facilmente en
contrados pelos predadores? 
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CAMUFLAGEM, APOSEMATISMO E MIMETISMO 

Em 1862, o naturalista inglês Henry W. 
Bates, que estudava insetos na bacia ama
zônica, teve sua atenção despertada por 
borboletas da família dos ninfalídeos, que, 
além de muito coloridas, voavam lenta
mente e eram abundantes na região. Co
mo presas tão fáceis sobreviviam? Bates su
geriu que, como outros animais vistosos, 
essas borboletas deviam ter alguma carac
terística desagradável, como sabor ruim ou 
substâncias tóxicas, que as tornariam im
palatáveis. Após algumas experiências de
sagradáveis, os predadores gravariam o pa
drão de coloração dessas borboletas, apren
dendo a reconhecê-las e evitá-las. Bates no
tou ainda que outras borboletas assemelha
vam-se muito aos ninfalídeos na coloração, 

forma e comportamento, diferindo das ou
tras de sua própria família, a dos pierídeos. 
Concluiu que estes pieddeos seriam inofen
sivos e palatáveis, protegendo-se dos pre
dadores por serem imitadores (mímicos) 
dos ninfalídeos, fenômeno que foi chama
do de mimetismo batesiano. 

Hoje, os animais que, pela coloração de 
advertência, sinalizam aos predadores a 
posse de características de impalatabilida
de (sabor ruim, ferrão, toxidez, espinhos 
etc.) são chamados aposemáticos . São os 
modelos a que os mímicos batesianos se as
semelham (figuras 2 e 3). 

Embora mais comum em insetos, o mi
metismo ocorre também entre outros gru
pos, como anfíbios, cobras e peixes. Alguns 

pesquisadores incluem entre os m1m1cos 
animais que se assemelham a partes de 
plantas, pedras e até fezes, mas a tendên
cia atual é classificar o f enômeno como ca
muflagem, considerando mimetismo, ape
nas, a semelhança com outros animais. 

Ainda há muito o que compreender so
bre o estabelecimento e a manutenção des
sas estratégias de sobrevivência entre os ani
mais, sobretudo nas regiões tropicais. No 
Brasil, esses caprichos da natureza são co
muns, podendo ser observados até nos par
ques municipais ou nas pequenas matas al
teradas, próximas às cidades. 

KLEBER DEL CLARO 
DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA, 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
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___________________ , ________________ ___ 

O progresso científico e as técnicas de 
medição têm estado inter-relacionados 

desde o início do desenvolvimento huma
no. Uma medida é basicamente a compa
ração de um desconhecido com um conhe
cido. Pode ser feita uma comparação di
reta, mas geralmente a medida do desco
nhecido é obtida através de escalas ou ins
trumentos que foram calibrados em rela
ção a conhecidos. 

A área ambiental é uma das áreas cien
tíficas com maior dependência em relação 
à evolução e à credibilidade das técnicas de 
medição. Em um tempo ainda recente, ape
nas laboratórios sofisticados, utilizando 
técnicas laboriosas, podiam determinar po
luentes ambientais em nível de ppm (par:.. 
tes por milhão). Atualmente, porém, algu
mas normas internacionais para a concen
tração de poluentes em águas potáveis já 
são expressas em ppb (partes por bilhão), 
e é cada vez mais comum encontrar conta
minantes ambientais expressos emppt (par
tes por trilhão) em relatórios científicos. 

A procura de informações sobre concen
trações de poluentes ambientais está em 
crescimento. A análise de amostras de águ~ 
permite hoje em dia detectar um número 
maior de substâncias do que há uma déca
da atrás, em parte porque mais substâncias 
estão presentes na água (mais de dez mil 
novas substâncias químicas são criadas a 
cada mês), mas também porque o aperfei-
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çoamento dos instrumentos analíticos cria 
constantemente novos limites mínimos de 
detecção. A razão principal para essas mu
danças rápidas é o impressionante avanço 
das técnicas analíticas, associadas ao desen
volvimento de laboratórios ultralimpos, 
que reduzem as interferências naturais a ní
veis nãó significativos. 

Para nos apercebermos do significado 
real de tais avanços tecnológicos, um exer
cício mental saudável pode ser a transfor
mação dessas unidades contemporâneas 
(ppm, ppb e ppt, que diferem apenas em 
uma letra) em conceitos mais corriqueiros 
e mais compreensíveis. 

Um segundo de uma vida média de 75 
anos, por exemplo, representa cerca de 
duas ppt, enquanto um passo significa 
aprpximadamente seis ppm do diâmetro da 
Terra. A detecção de concentrações em ní
vel de ppt em amostras de água é compa
rável à identificação da milésima parte de 
uma colher de chá de sal dissolvida em uma 
piscina olímpica. Portanto, quando discu
timos concentrações de poluentes em nível 
de ppb ou ppt estamos falando sobre se
gundos de uma vid~ média ou sobre pas
sos para a Lua. 

Precisamos de uma imaginação fantásti
ca para acompanhar os avanços da tecno
logia, mas também devemos tentar ser crí
ticos à medida que aceitamos o desafio cria-

O PEQUENO É BONITO 
do pela evolução do conhecimento cientí
fico. Os dados de medições químicas são 
muitas vezes a base para decisões em . as
suntos de importância vital, relacionados 
com a proteção do ambiente e a saúde dos 
indivíduos. Não podemos esquecer que 
80% das doenças, nos países em desenvol
vimento, estão relacionados com a água. 
Organismos internacionais avaliam que a 
água contaminada e as más condições de 
saneamento causam 30 mil mortes por dia 
no mundo. 

Se pusermos as concentrações de certos 
poluentes no contexto ambiental, verifica
remos que quantidades consideradas qua
se insignificantes podem ter impacto con
siderável. Por exemplo: 

- uma gota de óleo pode tornar 25 li
tros de água impróprios para o consumo; 

- um grama de 2,4-D, um herbicida co
mum, pode contaminar dez milhões de li
tros de água potável; 

- um grama de chumbo torna 20 mil li
tros de água inadequados para o consumo, 
o que é perturbador quando se sabe que 
muitas casas antigas têm encanamentos ou 
soldaduras desse metal, que pode eventual
mente chegar à água. 

Pelo mesmo ponto de vista, um ppm de 
benzeno no ar equivale a aproximadamente 
1019 moléculas de benzeno em um metro 
cúbico de ar. Se considerarmos que apenas 
uma molécula, colocada no lugar erradp e 
no tempo errado, pode causar danos bio
lógicos, não devemos menosprezar ppm. 

A análise do problema ambiental repre
senta uma força impulsora para a continua
ção dos estudos nessa área. A quantifica
ção analítica, cabe salientar, é apenas o úl
timo degrau na determinação de produtos 
químicos no ambiente: os passos interme
diários (coleta, embalagem, transporte e ar
mazenamento de amostras) têm a mesma 
importância e devem ter a mesma credibi
lidade. Apesar do imenso avanço técnico 
na medição de concentrações de substân
cias químicas ocorrido na década passada, 
ainda há um longo caminho a percorrer pa
ra definir e compreender o papel de tais 
substâncias no meio ambiente. 

JOSÉ M. AZCUE 
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA AQUÁTICA, 
CANADÁ 
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A esquistossomose atinge sobretudo po
pulações carentes, que residem em mo

radias precárias, em áreas sem saneamen
to básico ou água canalizada. Os países tro
picais com grandes bolsões de pobreza são 
particularmente afetados, como mostram 
as estatísticas: dos cerca de 200 milhões de 
casos registrados em 76 países, 120 milhões 
correspondem a países africanos e de oito 

dez milhões ao Brasil. 
As pesquisas voltadas para o controle da 

doença assumem diferentes direções: algu
mas têm por alvo o doente, investigando 
técnicas de diagnóstico, drogas para o tra
tamento ou métodos para a educação das 
populações expostas; outras se concentram 
no ambiente, buscando soluções simples e 
de baixo custo para o saneamento básico; 
outras ainda se concentram no parasita, em 
busca de antígenos eficazes para uma va
cina efetiva; por fim, há as que se concen
tram nos moluscos vetores , buscando pro
dutos naturais ou sintéticos capazes de 
matá-los . 

No Simpósio Internacional de Esquistos
somose realizado em outubro de 1989 em 
Belo Horizonte, foi demonstrado, por vá
rios pesquisadores, que: (1) uma vacina viá
vel ainda exigirá muitos anos de estudos; 
(2) as drogas hoje usadas no tratamento 
não são 1000/o eficazes, observando-se re
sistência, sobretudo na fase aguda; (3) as 
medidas de saneamento básico e educação 
sanitária no Brasil dependem de esforço po
lítico e as verbas para esses fins sempre fi
caram muito aquém do necessário; (4) os 
moluscicidas até então utilizad08, todos im
portados, oneravam as campanhas de er
radicação do vetor, poluíam a fauna e a 
flora dos ambientes tratados e, por fim, seu 
transporte e emprego envolviam dificulda
des operacionais. No Brasil, constata-se 
ainda resistência entre os agricultores ao 
uso de tais substâncias, que prejudicavam 
seus produtos. A niclosamida, por exem
plo - que é comercializada com o nome 
de Bayluscide e está sendo sintetizada atual
mente com tecnologia desenvolvida pela 
Fundação Oswaldo Cruz-, encontra re
sistência entre os agricultores por deixar 
amareladas as verduras com que entra em 
contato. 

Diante de tantos aspectos negativos, há 
muito os pesquisadores buscam um produ
to natural que substitua os compostos sin
téticos no combate aos caramujos vetores. 
As primeiras tentativas de identificar plan-
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COROA - DE - CRISTO 
UMA PLANTA ORNAMENTAL NO CONTROLE DA ESQUISTOSSOMOSE 

tas com propriedades moluscicidas datam 
da década de 1930; desde então, mais de 
1 100 espécies foram pesquisadas em todo 
o mundo, sobretudo na China e no Brasil 
(na primeira foram estudadas 500 espécies 
e, entre nós, 344) .. 

Esta vem sendo uma área de pesquisas f e
cunda, como o atesta o livro Plant Mollus~ 
cicides, coordenado por K. E. Mott, pu
blicado em \987 por iniciativa da Organi
zação Mundial de Saúde (OMS). Os auto
res - especialistas destacados nessa área 
- fazem uma revisão da maioria dos es
tud.os feitos com plantas, e discutem aspec
tos gerais dessas pesquisas, como a padro
nização da metodologia dos ensaios de la
boratório, dos testes de avaliação das pro
priedades toxicológicas das plantas, ou a 
identificação do seu princípio ativo. 

A obra aponta também as característi
cas que, idealmente, um moluscicida vege
tal deve apresentar, como: (1) ser um ex
trato aquoso ativo a concentrações inferio
res a 20 ppm (partes por milhão); (2) ser de 
fácil preparação; (3) não apresentar, na do
se requerida, toxicidade para outros ani
mais e para o homem, inclusive o manipu
lador; (4) ser biodegradável, de modo a não 
poluir o ambiente; (5) ser extraído de plan
ta que, por um lado, não desperte rejeição 
com base em aspectos culturais ou de fol
clore e, por outro, seja de fácil cultivo e 
cosmopolita; (6) ter a forma de uma solu
ção que ·a população das próprias comuni
dades afetadas possa utilizar, participan
do do controle da doença. 

Entre as mais de mil plantas considera
das nessa revisão da OMS, a que atende ao 
maior número desses requisitos, demons
trando uma eficácia semelhante à dos pro
dutos sintéticos, é Phytollaca dodecandra, 
vulgarmente chamada planta endod. Iden
tificada na Etiópia, ela tem apresentado 
bons resultados tanto em laboratório co
mo em campo. No Brasil, entretanto, o uso 
dessa planta dependeria do seu cultivo nas 
áreas endêmicas, e só ao cabo de vários 
anos seria possível obter os seus frutos, de 
que é extraída a substância moluscicida. Se
ria também preciso estocá-los, já que a 
planta só frutifica numa estação. Finalmen
te a própria extração do princípio ativo, 
processo que envolve o uso de hexano ou 
álcool, requer certo treino. 

Por outro lado, ent~e as plantas estuda
das no Brasil, vem se destacando a coroa
de-cristo (Euphorbia splendens var. hispo
li1), cuja propriedade moluscicida identifi
camos em 1986 no Departamento de Bio
logia do Instituto Oswaldo Cruz. Em rela
ção às demais plantas, ela apresenta as se
guintes vantagens: (1) o princípio molus
cicida está presente no seu látex, podendo 
ser colhido ao longo do ano todo, por in-

. cisão no caule ou por moagem deste num 
moedor de cana; (2) a solução exige ape
nas· a diluição do látex em água (os extra
tos aquosos são considerados menos po
luentes, tendo as substâncias tóxicas solú
veis em água menor probabilidade de se 
acumularem em animais aquáticos ou ou
tros que possam servir de alimento para o 
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homem e outros animais); (3) exige a me
nor concentração para matar o caramujo: 
em laboratório, usando-se o látex in natu
ra, a concentração é de 0,55 ppm; quando 
se usa o composto isolado por fraciona
mento químico, cai a apenas I ppb (parte 
por bilhão), o que significa um microgra
ma por litro d'água; (4) de origem africa
na - foi trazida de Madagascar -, já es
tá amplamente distribuída no Brasil, sen
do de fácil adaptação e cultivo; (5) subme
tida aos diversos testes de avaliação toxi
cológica recomendados mundialmente, 
mostra não ser tóxica ( em concentrações 
até mais de mil vezes maior que a necessá
ria para a solução eficaz) para camundon
gos, coelhos e ó homem; (6) estudos quí
micos anteriores já haviam identificado ou
tras propriedades antiinflamatórias e anti~ 
cancerígenas nessa planta, que seria ainda, 
segundo o folclore chinês, um medicamen
to para a hepatite e o edema abdominal. 

Todas as avaliações já feitas foram Pº"' 
sitivas, mas alguns testes toxicológicos es
pecíficos, de longa duração, deverão ain
da ser realizados antes que possamos afir
mar a ausência de quaisquer efeitos preju
diciais ao homem, a outros animais e à flo-

Físicos de países desenvolvidos e subde
senvolvidos concordaram por unanimi

dade em batalhar pela divulgação da im
portância da ciência básica no desenvolvi
mento e da necessidade de recursos gover
namentais para garantir seu ensino, bem 
como o prosseguimento da pesquisa pura. 

Reunido~ na Holanda, num encontro pa
troci,nado pelo Grupo de Físicos para o De
senvolvimento (órgão da European Physi
cal Society), eles enfatizaram que um de
senvolvimento tecnológico subsidiado, sem 
falar da transferência de tecnologia, depen
de da consciência do público em relação aos 
princípios da física e da tecnologia, o que 
só é possível com o ensino adequado de fí
sica e atividades experimentais para os alu
nos durante pelo menos os dois últimos 
anos da escola secundária. 

As conclusões do encontro, que resumi
mos abaixo, foram distribuídas sob forma 
de 'Declaração', assinada pelo presidente 
da entidade, E. Lillethun. 

'' 1) Qualquer país em desenvolvimento 
ou industrializado que queira garantir uma 
sociedade estável, na qual possam flores
cer a industrialização, a saúde pública, a 
agricultura e outros campos que usam as 
ciências aplicadas, precisará inevitavelmen-
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ra. Além disso, é necessário aprofundar o 
estudo do princípio ativo, para conhecer 
melhor o mecanismo de ação da substân
cia. Estamos também investigando a pre
sença, no látex, de substâncias químicas co
carcinogênicas, como alguns tipos de for
bol e ingenol, comuns em euforbiáceas. 

Já pudemos demonstrar, em laboratório, 
que a ação moluscicida da substância é es
tável nas quatro estações do ano e não va
ria segundo a região de procedência da 
planta (isto foi verificado inclusive com 
coroas-de-cristo de Minas Gerais e de Per
nambuco, estados com grandes áreas en
dêmicas). Verificamos também que a ação 
moluscicida se mantém por até 12 meses de 
estocagem (período máximo que pudemos 
testar) e o látex liofilizado - isto é, em pó, 
após extração da parte líquida numa má
quina apropriada - é tão ativo quanto o 
produto in natura. 

Numa horta simulada de agrião (condi
ções seminaturais), comparamos o efeito le
tal de soluções aquosas do látex de coroa
de-cristo e de niclosamida, produto sinté
tico já mencionado. Os resultados com re
lação a moluscos vetores da esquistossomo-

se foram estatisticamente semelhantes; já 
com relação aos demais moluscos presentes 
nos canteiros, o látex mostrou uma ação le
tal menos abrangente que a da niclosamida. 

No momento, estamos estudando as exi
gências do cultivo da coroa-de-cristo, co
mo o tempo de crescimento, a unidade de 
extração por área tratada, a relação custo
benefício de seu uso. Após a conclusão dos 
estudos toxicológicos, pretendemos inves
tigar em áreas-piloto a possibilidade de seu 
uso por comunidades, que receberão mu
das e apoio técnico para o. cultivo, extra
ção do látex e preparo e uso do moluscici
da. Se os resultados finais forem positivos 
como os até agora obtidos, teremos um 
produto nacional, natural, de utilização 
simples e barata, adequado ao uso por co
munidades rurais em programas de contro
le da transmissão da esquistossomose que, 
após uma fase sob supervisão, poderão ser 
auto-sustentados . 

VIRGÍNIA TORRES SCHALL 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA, 
FUNDAÇÃO OSW ALDO CRUZ 

FÍSICOS VÃO À LUTA PELA PESQUISA BÁSICA 
te de um programa de ensino e pesquisa em 
ciência básica altamente desenvolvido. 

2) O papel essencial da ciência básica não 
é em geral aceito pelo público e pelos polí
ticos, sobretudo no Terceiro Mundo, on
de há tantas necessidades urgentes. Pensa
se que as ciências aplicadas bastam. Mas 
não é verdade. O desenvolvimento deve ser 
precedido pela construção de um conheci
mento básico. Sendo a física fundamental 
para grande parte da tecnologia, há uma 
demanda especial de educação e pesqui
sa em física, com ênfase nas atividades de 
experimentação. 

3) Embora a pesquisa fundamental pos
sa não ter aplicação prática imediata, de
veria estar present~ em cada país, como um 
meio de aguçar a capacidade analítica e ele
var a qualidade do ensino. 

4) Muito talento é desperdiçado, princi
palmente no Terceiro Mundo, por falta de 
estímulo. Um sistema educacional adequa
do deve ser prioridade política em todos os 
países. Na medida em que isso concerne à 
física, o ensino criativo e a experimenta
ção são as necessidades principais: equipa
mentos custosos não são tão urgentes, em
bora devam ser proporcionados quando as 
perspectivas melhorarem. 

5) O progresso tecnológico só é possível 
se uma percentagem dos recursos públicos, 
em particular dos programas para assistên
cia ao desenvolvimento, for usada no en
sino da ciência básica e no desenvolvimen
to de pesquisa nesse campo. 

6) A cooperação internacional é da maior 
importância, mas só tem sucesso se for 'sob 
medida'. Os programas educacionais pre
cisam conhecer em profundidade a histó
ria, a cultura e as condições locais. Um sis
tema educacional que dependa muito de es
pecialistas estrangeiros pode facilmente fa
lhar se não levar isso em conta. 

7) O monitoramento dos projetos de 
cooperação é importante para se avaliarem 
as condições de sucesso e de fracasso. 

8) É um dever da comunidade interna
cional de universidades participar da ela
boração de sistemas de ensino e atividades 
de pesquisa específicos, a fim de dar aos 
talentos latentes em todos os países a opor
tunidade de atingirem seu pleno potencial." 

MARIA IGNEZ DUQUE ESTRADA 

CIÊNCIA. HOJE 
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E studos feitos com gêmeos e filhos ado
tivos têm lançado alguma luz sobre 

uma antiga controvérsia: qual o peso dos 
fatores genéticos e ambientais na determi
nação do comportamento humano? 

Em 1987, um grupo de pesquisadores da 
Universidade de Minnesóta, liderado pelo 
psicólogo David. T. Lykken, relatou à re
vista Science (vol. 237, pp. 598-601) um des
ses experimentos. Um questionário multi
dimensional, que investiga 11 aspectos pri
mários da personalidade - bem-estar, au
toridade, desempenho, sociabilidade, rea
ção a tensões, alienação, agressão, auto
controle, prevenção de dano, tradicionalis
mo e absorção - foi aplicado a quatro gru
pos de gêmeos: idênticos e fraternos, cria
dos juntos e criados separados. As corre
lações verificadas indicaram que as herda
bilidades dessas dimensões da personalida
de se situavam entre 0,39 e 0,58, o que in
dica claramente a presença de fatores ge
néticos na sua determinação. 

No mesmo ano, em artigo publicado no 
Archives of General Psychiatry (vol. 44, 
pp. 573-588), C. Robert Cloninger, psiquia
tra geneticista da Universidade de Washing
ton, caracterizou três dimensões básicas da 
personalidade e mostrou que eram geneti
camente influenciadas. A primeira é a 'pre
venção de dano', que faz a pessoa ser pre
cavida e tímida, temerosa do desconheci
do, e cansar-se facilmente. A segunda é a 
'dependência de prêmio ' , que se exprime 
pela necessidade de obter recompensas e 
evitar punições, levando à tolerância, à per
sistência e à dependência. A última dimen
são é a 'procura de novidade', que leva a 
pessoa a explorar impulsivamente o am
biente e a ter atitudes não-convencionais 
e pouco organizadas. 

Segundo Cloninger, esses três compo
nentes da personalidade têm base neurofi
siológica. Assim, ele atribui a 'procura de 
novidade' a uma maior ação da dopami
na, um neuromodulador que torna a pes
soa mais ativa. Por outro lado, a 'preven
ção de dano' e a 'dependência de prêmio' 
corresponderiam a ações de outros neuro
moduladores. Essas interações modulariam 
o comportamento social das pessoas. 

C1oninger usa essas três dimensões para 
elucidar o comportamento do indivíduo em 
relação ao álcool. Os alcoólatras, segundo 
ele, se aproximam mais ou menos de dois 
tipos extremos. Os do tipo 1 têm grande di-
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ficuldade em controlar a bebida e se sen
tem culpados e temerosos em relação à pró
pria dependência; são introvertidos, rígi
dos, perfeccionistas e emocionalmente de
pendentes; em geral começam a beber após 
os 25 anos de idade. Os do tipo 2, no ou
tro extremo, são impulsivos e anti-sociais; 
tendem a criar e enfrentar riscos e a bus
car novidades, entre as quais o álcool e as 
drogas; começam a beber na adolescência. 

Estudando gêmeos e filhos adotivos, 
Cloninger concluiu que são predisposições 
genéticas que levam o indivíduo a corres
ponder ao tipo 1 ou 2, sendo que o primei
ro tipo de alcoolismo só se manifesta quan
do o ambiente é propício, ao passo que no 
segundo a manifestação do problema in
depende do ambiente. 

De fato, filhos de alcoólatras do tipo 1 
adotados, quando bebês, por famílias de 
classe socioeconômica baixa apresentaram 
freqüências elevadas desse tipo de alcoolis
mo. Os que foram adotados por famílias de 
classe média ou alta apresentaram freqüên
cia desse tipo de alcoolismo igual à da po
pulação em geral. Já entre os filhos de al
coólatras de tipo 2, 18% desenvolveram es
se mesmo tipo de alcoolismo, independen
temente do nível socioeconômico das famí
lias que os adotavam. 

Cloninger observou que as mulheres al
coólatras tendem a ser do tipo 1. Entretan
to, irmãs de alcoólatras do tipo 2, em vez 
de apresentarem risco de 18% de manifes
tar alcoolismo, como seus irmãos, mostram 
risco equivalente de manifestar um quadro 
de hipocondria. A preocupação excessiva 
com a saúde seria assim, segundo ele, a ver
são feminina do alcoolismo de tipo 2. 

Para classificar as pessoas nesses dois ti
pos, o pesquisador elaborou um 'Questio
nário Tridimensional da Personalidade', 
com cem perguntas que buscam investigar 
as três dimensões básicas da personalida
de. O tipo 1 está associado a pontuações 
elevadas nas dimensões 'dependência de 
prêmio' e 'prevenção de dano' e baixas na 
de 'procura de novidade'. O tipo 2 corres
ponde ao perfil inverso. Observe-se que a 
maioria das pessoas não se enquadra em 
nenhum desses tipos: situa-se em vários 
pontos entre os dois, havendo uma distri
buição contínua na amostra. É possível, 
portanto, comparar duas populações e ve
rificar se as médias correspondentes são di
ferentes quanto ao enquadramento nessas 
tendências. 

foi o que fizemos, num trabalho prelimi
nar: aplicamos uma tradução do questio
nário de Cloninger, padronizada para nos
sa população, a 35 alcoólatras de classe so
cioeconômica baixa (pacientes gratuitos de 
serviço público) e a um grupo-controle de 
43 estudantes universitários não-alcoóla
tras. A distribuição dos escores globais, re
ferentes às três dimensões da personalida
de em conjunto, teve maior dispersão pa
ra o lado do tipo 2 no grupo de estudan
tes, como mostra a figura. A diferença en
tre as médias foi significativa ao nível de 
1 OJo. Esse resultado pode indicar que a per
sonalidade do tipo 1 é mais freqüente em 
alcoólatras que em não-alcoólatras; mas 
pode resultar também de uma associação 
entre o tipo 1 de personalidade e o baixo 
nível socioeconômico. 

Aplicamos então o questionário a 167 es
tudantes de 2? grau de escolas particulares 
e a 87 de escolas públicas. Estes últimos, 
de classe socioeconômica mais baixa, mos
traram maior 'dependência de prêmio' 
(com nível de significância de 5%), uma ca
racterística do tipo 1. Isso sugere que pelo 
menos parte da discrepância que detecta
mos entre alcoólatras e normais se deve ao 
fator social. 

A comparação entre moças e rapazes da 
amostra de estudantes de escolas particu
lares revelou uma segunda diferença, tam
bém significante ao nível de 5 OJo: as meni
nas mostram menor 'dependência de prê
mio' que os meninos, o que as torna mais 
próximas do tipo 2. É um resultado sur
preendente, uma vez que, segundo Clonin
ger, as mulheres alcoólatras tenderiam, em 
sua quase totalidade, para o tipo 1. 

Outros autores têm posto à prova a teo
ria de Cloninger. Marc A. Schuckit e Mi
.chael lrwin, da Escola de Medicina de San 
Diego (British Journal of Addiction, vol. 
84, pp. 869-876, 1989), por exemplo, cha
mam atenção para a semelhança dos tra
ços do alcoólatra do tipo 2 com os que ca
racterizam o distúrbio anti-social de per
sonalidade. Esse quadro, que se manifesta 
antes mesmo dos 15 anos, é marcado pelo 
comportamento impulsivo e irresponsável, 
com roubos e outros atos violentos e cruéis 
não seguidos de remorso. Mais de 75% das 
pessoas que o manifestam apresentam tam
bém, desde cedo, problemas relacionados 
ao uso de álcool e outras drogas. 

O alcoolismo do tipo 2 poderia, portan
to, corresponder a uma entidade psiquiá-
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O questionário aplicado mostrou que os alcoólatras 1- 1, em média, têm maior tendência para a personalidade do tipo 1 que os estudantes usados como controle 
(- ). As setas indicam as médias das distribuições dos escores. 

trica distinta, o distúrbio anti-social de per
sonalidade, em que a dependência do ál
cool figuraria como mero sintoma. Está 
bem demonstrado que o alcoolismo se as
socia com freqüência, nas mesmas famílias, 
com o distúrbio anti-social e o distúrbio do 
humor (também conhecido como psicose 
maníaco-depressiva). Este se caracteriza 
por episódios de depressão grave, que às 
vezes se alternam com acessos de grande 
excitação (mania) que podem levar a alu~ 
cinações e à agressividade. 

O alcoolisrµo, o distúrbio do humor e o 
distúrbio anti-social de personalidade têm, 
todos, origem multifatorial, isto é, são pro-

O PREJUÍZO DAS ESPÉCIES EXÓTICAS 

A introdução acidental ou intencional de 
espécies animais e vegetais de outros con
tinentes no Brasil pode prejudicar a quali
dade ambiental, a diversidade biológica, o 
patrimônio genético, as colheitas e a saú
de humana no país. Essa questão foi am
plamente discutida durante o ciclo de de
bates 'O problema das espécies exóticas', 
realizado em outubro último na UFRGS. 
Examinando os resultados dos trabalhos 
apresentados, os participantes, reunidos na 
sessão plenária de encerramento, concluí
ram, entre outros pontos, que é necessário 
(a) regulamentar legalmente a importação, 
exportação e transporte interno de espécies 
animais e vegetais exóticas; (b) limitar a téc
nicos especializados e credenciados por ór
gãos competentes a autorização de implan
tação e gerenciamento de unidades de cria
ção ou cultivo de organismos aquáticos e 
terrestres; (e) tornar obrigatória a presen
ça de profissionais da área biológica e/ ou 
zootécnica junto aos empreendimentos pú
blicos e privados no campo da aqüicultura 

ABRIL/MAIO DE 1991 

<luzidos por muitos genes, cada qual de pe
queno efeito (poligenes), em interação com 
variados fatores ambientais. É plausível, 
portanto, supor que alguns desses genes 
predispõem, ao mesmo tempo, para mais 
de um desses distúrbios, hipótese propos
ta por Oswaldo Frota-Pessoa, do Institu
to de Biociências da Universidade de São 
Paulo, para explicar a freqüente associa
ção dessas doenças nas mesmas famílias 
(Jornal Brasileiro de Psiquiatria, vol. 38, 
pp. 184-193, 1989). 

Estudos recentes indicam que muitas di
mensões da personalidade são moduladas 
por poligenes, em conjunção com o am-

em todo o território nacional; (d) estender 
o conceito 'espécie exótica' às espécies in
troduzidas em território nacional a partir 
de outra região ou espaço biogeográfico do 
mesmo país; e (e) incorporar à legislação 
que definirá a política florestal do estado 
do Rio Grande do Sul e do país a prioriza
ção do uso de espécies nativas. 

REPRODUÇÃO DE PEIXES NA UFSCar 

Começou a funcionar este ano na Uni
versidade Federal de São Carlos (UFSCar) 
o Laboratório de Análises Químicas e de 
Reprodução de Peixes que possibilitará o 
aprofundamento dos estudos desenvolvidos 
na Estação Experimental de Piscicultura 
(EEPISC) da universidade, que hoje conta 
com dez viveiros naturais escavados na ter
ra. Desde sua inauguração com 2 500 ale
vinos (filhotes de peixe), a EEPISC pesqui
sou diversas espécies, como a tilápia do Ni
lo, o curimbatá, o pacu e o lambari. 

O Brasil é. o segundo país em produção 
de peixes por cultivo ná América Latina, 

biente. Por outro lado, é observação cor
rente que certos distúrbios psiquiátricos são 
o extremo patológico da variação normal. 
Torna-se, pois, cada vez mais claro que 
muitos dos poligenes que contribuem para 
diversificar a população geral são os mes
mos que, acumulados, aumentam a vulne
rabilidade a doenças multifatoriais. 

MARCELLA MONTEIRO DE SOUZA E SILVA 

GRADUANDA EM CJ~NCIAS BIOLÓGICAS, 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

perdendo somente para o México. Segundo 
o vice-coordenador da estação, José Arlin
do Pereira, a piscicultura será a solução fu
tura parasuprir acarência protéicada popu
lação brasileira e a grande responsável pelo 
repovoamento de grandes reservas naturais 
da Amazônia, do Pantanal e de diversas re
presas do Nordeste e Sudeste do país. 

MATA DO SOSSEGO GANHA ESTAÇÃO 
BIOLÓGICA 

A Fundação Biodiversitas criou em de
zembro passado a Estação Biológica Mata 
do Sossego, área de 150 hectares constituí
da basicamente de mata atlântica, locali
zada no município de Simonésia (MG). Ad
quirida com recursos da Fundação Me Ar
thur (EUA), a estação atende aspiração an
tiga da comunidade local e representa a pri
meira experiência bem-sucedida de aquisi
ção de terras de valor ecológico por enti
dade ambientalista brasileira não-governa
mental. 

Na reserva, composta de árvores de porte 
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médio de 20 metros de altura, foi registra
da a presença de pelo menos 22 muriquis 
(Brachyteles arachnoides), maior primata 
das Américas, incluídos nas listas brasilei
ra e internacional de espécies ameaçadas de 
extinção. Estudos preliminares da área, on
de foi instalado um laboratório de campo, 
indicam a existência de fauna rica e diver
sificada, com indícios de que ali ocorra o 
sagüi-da-serra (Callithrix f!aviceps), espé
cie também ameaçada de extinção. 

O zoólogo Angelo Machado, então pre
sidente da Biodiversitas, informou que 
dez mil dólares seriam investidos na primei
ra etapa das pesqui~as, para a qual se pre
viu a confecção de um inventário da vege
tação e da omitofauna. Os resultados dos 
estudos serão comparados às pesquisas rea
lizadas na Estação Biológica de Caratinga 
(MG), administrada pela Biodiversitas, e 
posteriormente usados para se instituir um 
plano de manejo para essas áreas. As duas 
estações estão abertas aos cientistas que ne
las desejarem desenvolver projetos. 

PERCEVEJO VOLTA A BELO HORIZONTE 

Tido como quase extinto a partir de mea
dos da década de 1940, quando o lança
mento do inseticida DDT reduziu drastica
mente sua população nos lares brasileiros, 
o percevejo doméstico volta à cena exibin
do alto grau de resistência a esta droga. 
Pesquisa feita na região metropolitana de 

Cimex lectularius, vulgo percevejo. À esquerda: fê
mea; à direita: macho. 
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Belo Horizonte por Ronaldo Luiz Nagem, 
do Departamento de Parasitologia da 
UFMG, constatou a presença da espécie Ci
mex lectularius, cuja ocorrência atinge ín
dices entre 6% e 10%, principalmente em 
habitações populares. 

Testes feitos com o DDT, droga hoje 
proibida pela Organização Mundial_ de 
Saúde, revelaram eficiência inferior a 60% 
no combate ao inseto, índice baixo se for 
considerado o seu alto poder letal. Quan
do recém-lançado, o DDT registrava taxa 
de 95 % de mortalidade nas populações de 
percevejo então existentes na Europa e 
EUA. Nagem usou também raios gama pa
ra tentar esterilizar os machos, mas os re
sultados foram pouco animadores: em ovos 
de dois dias, constatou inibição do nasci
mento de ninfas; nos de cinco-dias, porém, · 
esse efeito não foi verificado. Nesse caso, 
a irradiação deu origem a insetos com ano
malias, como a duplicação do parâmero 
(sexo masculino). 

Segundo o pesquisador da UFMG, a in
cidência pode aumentar, tendo em vista que 
o percevejo, inseto hematófago de sete mi
límetros (mm) semelhante a uma baratinha, 
apresenta alto grau de multiplir,ação, vive 
cerca de um ano, toma-se adulto em um 
mês e sua fêmea põe de dois a três ovos ao 
dia. Em climas quentes, o período de in
cubação do percevejo cai de 14 para sete 
dias. Mas a maior preocupação de Nagem 
é que a população atingida oculte os fo
cos do inseto por ele ser visto como sím
bolo de pobreza e promiscuidade. Sua te
se tem o caráter de um alerta preventivo, 
pois ele não descarta a possibilidade de um 
retomo aos índices de infestação da déca
da de 1940, quando o percevejo era hóspe
de corriqueiro de residências, hotéis, asi
los, internatos e guarnições militares. O 
pesquisador nega, entretanto, o envolvi
mento do inseto em transmissão de doen
ças do sangue. 

DIAGNÓSTICO PRECISO PARA 
O CÓLERA 

Um novo teste para diagnóstico do có
lera, que permite identificar com precisão 
o tipo do microrganismo transmissor, atra
vés da eletroforese de enzimas, foi desen
volvido por Carlos André Salles e Hooman 
Momen do Departamento de Bioquímica 
e Biología Molecular da Fundação Instituto · 
Oswaldo Cruz, Fiocruz, RJ. Ao que se sa
be, apenas três tipos da grande família dos 
vibriões causam a cólera (El Tor, clássico 
e Louisiana). 

O método desenvolvido pelos pesquisa
dores da Fiocruz consiste no estudo das pe
quenas variações que ocorrem nas molécu
las de algumas enzimas. O conjunto des
sas pequenas variações é característico de 
uma cepa ou um clone - uma espécie de 
'impressão digital'. As variações são visua
lizadas por eletroforese de enzimas, quan
tificadas e analisadas por computador, 
usando conceitos de taxonomia numérica, 
em que o grau de diferença ou de similari
dade entre dois organismos é expresso por 
números, de acordo com várias unidades 
de medida. A partir desses números (dis
tâncias fonéticas ou genéticas), é construí
do, no computador, o dendrograma, grá
fico onde o grau de 'parentesco' entre os 
microrganismos é facilmente observado. 

Segundo Carlos André Salles, o teste de 
diagnóstico tradicional detecta o vibrião, 
mas não permite uma identificação pre
cisa. É eficaz tanto para diagnósticos do 
dia-a-dia, como para confirmar o diagnós
tico de um paciente com todos os sinto
mas da doença. No entanto, para análi
ses do meio ambiente (água, esgotos etc.), 
onde os vibriões não patogênicos estão 
freqüentemente presentes, o novo teste é 
fundamental. 

PROIBIDOS TESTES DA VACINA 
ANTIMALÁRICA 

Aplicada em mais de 30 mil pessoas na 
América Latina, a vacina contra a malá
ria, desenvolvida pelo cientista colombia
no Manuel Patarroyo, não poderá ser tes
tada na Gâmbia, África, por decisão do 
Conselho de Pesquisa Médica (MRC). Ma
téria publicada na revista New Scientist, de 
23 de fevereiro, relata que o MCR exige 
maiores informações sobre a eficácia da va
cina antes de aprovar os testes na África. 
Segundo declarações de Patarroyo a esta 
revista, a recusa do MCR aos testes foi de 
caráter político. 

Cerca de um milhão de africanos mor
rem de malária a cada ano. A doença af e
ta mais duramente as crianças na África do 
que na América Latina. O cientista colom
biano defende que a sua vacina antimalá
rica tem uma proteção de 80% e que, além 
das 25 mil pessoas vacinadas na Colômbia, 
testes estão sendo aplicados pelos ministé
rios da Saúde da Venezuela, Equador, Bra
sil e Peru, envolvendo grupos-controle de 
aproximadamente seis mil pessoas. A ma
téria da New Scientist deixa clara a contro-

-vérsia que a vacina de Patarroyo suscita en
tre o meio científico. 
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CIEnCIR 
No mundo inteirai a ciên

cia e a ecologia estão se unin
do cada vez mais. A Fundação 
Roberto Marinho resolveu apro
ximar as duas ao máximo. A 
partir de agoral o Globo Ciên
cia e o Globo Ecologia vão ao 
ar no mesmo dia: domingo. 

As suas manhãs de domin
go na Globo vão render mui
to mais. 
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FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO 

Você acorda cedo e descobre 
no Globo Ciência como os avan
ços científicos podem melhorar o 
seu dia-a-dia. Logo deppisl a Na
tureza invade sua casa. E o Globo 
Ecologial mostrando as maravi
lhas do planeta e as lutas para a 
preservação do ecossistema. 

Globo Ciência e Globo Ecolo
gia. Juntosl eles vão dar a maior for- . 
ça às suas manhãs de domingo. 



RESENHA 

SOB A VERDADE OFICIAL: IDEOLO

GIA, PROPAGANDA E CENSURA NO 

ESTADO NOVO, de Silvana Goulart. 
São Paulo, Marco Zero/CNPq, 
1990, 175 pp. 

Todo documento é, ao mesmo tempo, 
verdadeiro e falso, diz Jacques le Golf 
('Documento-monumento', in Memória
História. Lisboa, Casa da Moeda, 1990). 
Verdadeiro porque traduz a visão de um 
grupo social, seja ela qual for. Falso por
que se apresenta como retrato de uma épo
ca. O ofício do historiador seria, assim, 
'desconstruir' esse significado aparente, 
analisando as condições de produção do 
'documento-monumento', sendo que -
lembra ainda Le Golf - o documento tra
duz sempre uma escolha do historiador em 
relação à memória. 

Estas questões estão subjacentes a Sob 
a verdade oficial - trabalho de pesquisa 
fundado em documentação oficial do Es
tado Novo (1937-1945). Segundo a autora, 
seu objetivo foi "analisar os processos, 
conjunturas e os atores que, entre 1930 e 
1945, conduziram à monopolização dos 
meios de comunicação social no país" (p. 
12). Suas fontes foram os arquivos do De
partamento Estaduc1J de Imprensa e Pro
paganda (DEIP) do estado de São Paulo -
a escolha é justificável, pois, durante o Es
tado Novo, a imprensa teve papel central 

. na montagem da propaganda ideológica. 
Desde 1931, o governo buscava atrelar a 

imprensa ao Estado. Discursando na As
sociação Brasileira de Imprensa (ABI), Ge
túlio Vargas definiu os jornalistas como 
"funcionários do Estado" e conclamou a 
imprensa a "auxiliar e fiscalizar" a obra 
de reconstrução iniciada pela Revolução de 
1930 (pp. 49-50). Nesse ano foi criadô o De-
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partamento Oficial de Publicidade (DOP); 
em 1934, surgiu o Departamento de Pro
paganda e Difusão Cultural (DPDC); em 
1938 foi a vez do Departamento Nacional 
de Propaganda, substituído no ano seguin
te pelo Departamento de Imprensa e Pro
paganda (DIP). Com este, o uso da impren
sa escrita na propagand_a do regime suplan
tou o do rádio, que até então prevalecera. 

Pelos arquivos do DEIP de São Paulo -
que, como seus congêneres em outros es
tados, funcionava à imagem e semelhança 
do órgão federal -, a autora consegue che
gar ao DIP, cuja documentação foi dada, 
em grande parte, como desaparecida. Os 
mais de cinco mil documentos analisados 
dos anos 1941-44 (período de existência do 
órgão) deixam patente a força da propa
ganda, que "coage a sociedade por den
tro", na expressão de Hanna Arendt. 

Sob a égide do DEIP, o noticiário sobre 
as atividades do governo transformou-se 
numa 'crônica de miudezas'. Vargas e o 
primeiro escalão eram focalizados em re
cepções, passeios, banquetes, visitas etc. A 
cada nova posse, biografias, planos de ação 
e projetos tomavam largos espaços nos jor
nais. Os mais variados eventos cívico
sociais - do aniversário da Força Policial 
ao 'dia do reservista' - ganhavam desta
que. Tudo era festa, tudo era rememora
ção. Os aniversários de Vargas e do inter
ventor paulista davam ensejo a inúmeras 
matérias, onde não faltavam a biografia e 
a genealogia dos homenageados. A minú
cia, o pormenor, era cuidadosamente tra
balhada pelo DIP, empenhado em manter 
íntegra a imagem do presidente (fotos suas 
palitando os dentes, ou errando uma taca
da, no golfe, eram censuradas). Todas as 
referências à vida doméstica ou à saúde de 
autoridades governamentais eram minucio
samente peneiradas. 

Comprando espaço em jornais e revis
tas, o DEIP assegurava a ininterrupta cir
culação da ideologia do regime. Sem nada 
que as identificasse como pagas, essas ma
térias eram atribuídas pelo leitor comum 
à redação do jornal. Nessa 'publicidade in
visível', ministrada em gotas, a estratégia 
da repetição era freqüente: um mesmo ar
tigo era distribuído a vários jornais do in
terior e da capital, garantindo-se a unifor
midade e a potenciação informativa. 

E ainda quando as matérias variavam, 
as palavras de ordem, as formulações, os 
emblemas, as fotos permaneciam idênticos. 

Idêntica também era a estrutura expositi
va dos artigos: a situação do país antes do 
Estado Novo (caótica) e depois (gloriosa). 
A argumentação ia do maniqueísmo às pro
fecias - tática da propaganda autoritária 
que, segundo Hanna Arendt, transforma 
o sucedido no que fora previsto. Não ha
via como escapar a esse bombardeio ideo
lógico; a contra-informação, cada vez mais 
cifrada, só era inteÜgível por uns poucos 
leitores. A autora lembra, no entanto, que 
certas publicações conseguiam furar esse 
cerco: Resistência, Folha Dobrada e Bra
sil, de São Paulo, e Liberdade, do Rio de 
Janeiro. 

A divisão do trabalho intelectual no âm
bito da articulação do projeto ideológico 
do Estado Novo garantia-lhe coesão e efi
cácia. De um lado havia os 'produtores 
do discurso', intelectuais de renome; de 
outro os 'divulgadores', em geral mais obs
curos. Essa divisão se reflete em duas re
vistas: Cultura Política e Ciência Política. 
Na primeira, publicação oficial do DIP, os 
ideólogos do regime - a nata da intelec
tualidade, como Francisco Campos, Aze
vedo Amaral, Louviral Fontes-, falavam 
às elites intelectuais com um discurso eru
dito e sofisticado. Na Ciência Política, tam
bém de caráter oficial, nomes de menor re
levo dirigiam ao grande público um discur
so de caráter doutrinário, buscando, por 
exemplo, difundir a educação cívica e 
militar. 

A idéia de adotar uma estratégia diferen
ciada de comunicação para cada público 
parecia presidir a tudo. Silvana Goulart de
tectou, por exemplo, que os jornais da ca
pital descreviam as realizações do governo 
com maior objetividade, enquanto os jor
nais do interior recorriam mais facilmente 
ao louvor. 

A hierarquização ia ainda mais longe. O 
Estado Novo absorveu intelectuais das mais 
diversas linhas de pensamento, mas não de 
maneira indiferenciada. À frente do Minis
tério da Educação, Gustavo Capanema 
atraiu a vanguarda do movimento moder
nista: Carlos Drummond de Andrade, Lú
cio Costa, Oscar Niemayer, Cândido Por
tinari, Mário de Andrade. As idéias e pro
jetos desses intelectuais, porém, volta e 
meia eram boicotadas. Em contrapartida, 
membros do grupo verde-amarelo, a ver
tente conservadora do movimento, como 
Cassiano Ricardo, Menotti Del Picchia e 
Cândido Motta Filho, estavam ligados ao 

VOL. 12/W 72 CIÊNCIA HOJE , 



DIP e, com o aval do regime, traçavam as 
diretrizes da cultura destinada às camadas 
populares. Enquanto o Ministério da Edu
cação cuidava da 'cultura erudita' e de as
pectos formais da educação, o DIP - que 
tinha sob seu controle os meios de comu
nicação de massa - 'fazia a cabeça' do 
conjunto da sociedade. Claro que a coisa 
não se dava de forma tão opressiva e uni
lateral: o DIP projetava uma imagem com 
que o povo se identificava. Não é à toa que 
Vargas procurava se apresentar como ma- · 
landro, capaz de driblar no difícil jogo po
lítico. Segundo Mário Lago, o povo fica
va satisfeito de ter um malandro tomando 
conta dele. 

Silvana Goulart aponta afinidades entre 
a ideologia do Estado Novo e o modernis
mo. De fato, os integrantes do grupo verde
amarelo, de pensamento autoritário e cen
tralizador, já mencionados, ocuparam a di
reção do DEIP em São Paulo. Cassiano Ri
cardo, além disso, foi diretor do Departa
mento Cultural da Rádio Nacional e do jor
nal A Manhã. Muitos aspectos do projeto 

NA ESTANTE 
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cultural que esse grupo defendia desde os 
anos 20 podem ser reconhecidos na ideo
logia política proposta pelo regime autori
tário. A nacionalidade vista como essência, 
alma, espírito; a ênfase no papel do líder; 
o reforço do mito; a versão heróica dos fa
tos são alguns deles. No Martim Cererê 
(1926), Cassiano Ricardo já anunciava a 
Marcha para o Oeste, obra em que expõe 
as origens grandiosas do Estado Nacional. 
No país dos 'meninos, p9etas e heróis' já 
estão inscritas as profecias redentoras do 
Estado Novo. 

Este parece, pois, ter consagrado a ver
tente conservadora do modernismo repre
sentada pelo grupo verde-amarelo: Macu
naíma cedeu lugar a uma 'raça de gigan
tes', a história se transformou num regis
tro de efemérides e vultos gloriosos. Pre
valeceu a visão da cultura popular como 
espaço didático, onde atuariam as elites po
líticas e intelectuais, corolário de uma vi
são do povo como massa carente, a deman
dar condução firme e vozes que falem por 
ele. Nem depois de 1945 o Estado abriu 

DOS ÁTOMOS AOS 
SUPERCONDUTORES 

• O professor de física da Universidade Fe
deral do Pará, José Maria F. Bassalo, lan
çou o segundo volume de suas Crónicas da 
Física, em que examina alguns conceitos 
fundamentais e suas aplicações, além de 
perscrutar os bastidores das descobertas 
científicas. Numa linguagem direta e aces
sível, misturando observações sobre histó
ria das idéias e biografia dos pesquisado
res, esse volume traz uma crônica das des
cobertas, desde as partículas elementares 
até a supercondutividade, passando pelos 
f enômenos luminosos explorados pela óp
tica clássica. E ainda contém artigos sobre 
o papel da intuição nas descobertas e os 
conflitos entre materialismo e idealismo. 

ÍNDIOS E MILITARES 

• A partir de dois seminários - o primei
ro realizado por iniciativa do Programa de 
Pós-Graduação em Antropologia Social, 
no Museu Nacional, Rio de Janeiro; e o se
gundo com a instalação de um grupo de 
trabalho sobre política indigenista na As
sociação Nacional de Pós-Graduação em 

mão de organizar e direcionar a cultura. No 
lugar do DIP e dos DEIPs surgiu o Depar
tamento Estadual de Imprensa, como ór
gão de controle da comunicação social. À 
sua frente estão os mesmos intelectuais do 
DEIP, ligados a Cassiano Ricardo. Foi a es
te, aliás, que Vargas encomendou vários 
discursos, na campanha presidencial de 
1950. 

A tradição autoritária em nossa vida po
lítica tem dado mostras de longo fôlego! 
Volta e meia vem à tona, atualizada, e aca
ba por ser absorvida como novidade. É co
mo um camaleão que, para permanecer, 
muda a todo instante. Basta lembrar os ve
lhos/novos rótulos: Estado Novo, Nova 
República, Brasil Novo ... 

MONICA PIMENTA VELLOSO 

CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO 
DE HISTÓRIA CONTEMPORÃNEA, 
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 

Ciências Sociais (Anpocs) - foi organiza
do por João Pacheco de Oliveira um ba
lanço do Projeto Calha Norte. Em 12 arti
gos, publicados pela editora da UFRJ com 
o título Projeto Calha Norte - Militares, 
Índios e Fronteiras, são abordados temas 
como a política nacional para a Amazônia, 
as relações entre indigenismo e geopolítica 
militar, ,o controle de recursos naturais, 
preservação ambiental e conflitos agrários 
na Amazônia. 

O HUMOR NA POLÍTICA 

• Cuidadosa incursão pela imprensa ilus
trada brasileira da primeira metade do sé
culo XX, Caricata República - Zé Povo 
e o Brasil, de Marcos A. da Silva, faz uma 
análise das situações cômicas em que apa
recia o personagem Zé Povo, desenhado 
por caricaturistas como Raul Pederneiras, 
J. Carlos, Kalixto, e mais tarde transfor
mado em Zé Povinho por Bordalo Pinhei
ro. Lançado pela Marco Zero em convê
nio com o CNPq, o livro é um exemplo de 
como as páginas de humor podem servir 
de fonte para o exame do imaginário polí
tico da República e as formas de recepção 
da imprensa caricata pelo público leitor. 
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RESENHA 

MARIETA DE MORAES FERREIRA 

A REPÚBLICA NA VELHA PROVÍNG! • 
Marieta de Moraes Ferreira (org.). 
Rio Fundó Editora, Rio de Janei
ro, 1989. 316 pp. 

O entendimento da dinâmica política do 
período que vai de 1899 a 1930 muito se 
aprofundou no Brasil, através do estudo re
gional daqueles estados que estiveram no 
centro do pqder - São Paulo e Minas Ge
rais. Em parte, esse aprofundamento se de
veu a um projeto de estudos comparativos 
sobre o comportamento das elites nesses 
estados, durante a República Velha, que, 
em meados da década de 1960, reuniu 
três brazilianists: Robert Levine, Joseph 
Love e John Wirth. 

Compreenderam os pesquisadores ame
ricanos que os meandros das decisões po
líticas no começo do século dificilmente se
riam explicados, sem uma referência aos 
circuitos regionais de poder, considerando
se que a condução dos negócios políticos 
nacionais era controlada por coalizões de 
partidos estaduais estabelecidos. Por isso, 
rapidamente foram acrescidas à pesquisa 
informações sobre o Rio Grande do Sul e 
a Bahia. Mesmo assim os estudos ficaram 
incompletos por não incorporarem infor
mações sobre as cercanias da capital fede
ral - a província do Rio de Janeiro. 

Durante a República Velha, a constru
ção da hegemonia das elites dos estados do
minantes se firmava sobre acordos de in
tegração, em suas alianças, com outros es
tados. Havia, portanto, um espaço impor
tante para as elites políticas periféricas, fato 
que teria influências variadas em nível re
gional e nacional. Nesse sentido, a lacuna 
revelada pelo projeto historiográfico da
queles brazilianists dos anos 60 foi supri
da agora pelos ensaios reunidos em A re
pública na velha província. A própria coor-
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denadora, Marieta de Moraes Ferreira, de
fine da seguinte forma o objetivo da cole
tânea: ''Conhecer o comportamento dos 
estados que se situavam à margem do eixo 
dominante da Velha República, em sua di
nâmica própria, procurando detectar em 
que medida as propostas ditadas pelos in
teresses da política nacional foram absor
vidas ou se tornaram objeto de resistência 
e de contestação." 

A elite política fluminense incluía aque
les que dominavam as posições nos comi
tês executivos dos partidos estaduais, os 
congressistas e os membros do legislativo 
estadual. Além de deter o monopólio dos 
mecanismos políticos, essa elite também se 
originava dos estratos socioeconômicos 
mais privilegiados e defendia interesses pró
prios quando reivindicava uma recupera
ção do status político fluminense no con
texto da federação. 

Ao analisar a atuação dos políticos flu
minenses, a coletânea tem o mérito de es
capar de uma visão mecânica do determi
nismo dos fatores econômicos e sociais so
bre as decisões políticas. Evita-se desse mo
do uma visão da elite como simples execu
tora dos interesses dos proprietários de ter
ra dentro do aparato do Estado. Além dis
so, os conflitos internos dessa elite não apa
recem como um mero reflexo das disputas 
entre frações da classe dominante. 

Os ensaios tratam também de refletir so
bre como essa elite política foi capaz de 
construir sua autonomia pela posição que 
ocupava no aparato do Estado. Os estudos 

enfatizam como, nos mecanismos institu
cionais da República Velha, era freqüente 
a subordinação dos interesses econômicos 
aos políticos. Como era também comum 
que as cisões dentro da elite dirigente (veja
se a disputa que envolveu Nilo Peçanha e 
Alfredo Backer, por exemplo) fossem ge
radas por divergências políticas e não eco
nômicas. Predominavam os interesses 
clientelísticos na formação das facções oli
gárquicas durante a República Velha. Ape
sar da ênfase dada ao voto, a disputa pelo 
poder se mantinha dentro dos estratos da 
oligarquia. 

O estudo das elites políticas fluminenses 
nas suas relações com a oligarquia e com 
a crise no estado do Rio de Janeiro cum
pre ainda dois propósitos. Primeiro, o de 
preencher outra importante lacuna na his
toriografia fluminense, que é a da evolu
ção do estado entre 1889 e 1930; e segun
do, promover um reexame do período po
lítico marcado pela atuação de Nilo Peça
nha, distinguindo entre o promotor de uma 
poderosa máquina política e o mito. Os en
saístas apreendem as contradições do repu
blicanismo fluminense e da implantação de 
uma ordem republicana no Rio de Janeiro 
de matiz altamente conservador. É traça
da a trajetória dos partidos políticos no es
tado até o momento em que as emergên
cias da crise econômica (identificada como 
decadência) e da crise política levaram tan
to a um movimento de renovação econô
mico-financeira quanto de substituição dos 
quadros políticos. 
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Essa dupla renovação permitiu a forma
ção do grupo nilista e a implementação do 
seu projeto político. O grupo associava a 
recuperação econômica do estado à conso
lidação do nilismo e à projeção de seu pre
sidente na esfera federal. Assim, os estu
dos rastreiam os dilemas do grupo, da re
tomada do controle político regional até a 
consolidação de seu domínio, a partir de 
1914, e à demorada crise, depois de 1921, 
dentro dos mecanismos criados pela 'polí
tica dos governadores', que privilegiavam 
Minas Gerais e São Paulo e geravam um 
complicado jogo de alianças com reflexos 
regionais. 

Os nilistas sofreram os reflexos das con
seqüências que o seu complicado jogo de 
alianças e dissensões, em nível nacional, 
produziu na elite política fluminense e nas 
suas bases locais, ocasionando divisões, ins
tabilidade, rearticulações e novas alianças. 
A formação de novos partidos traduziu ci~ 
sões na elite oligárquica. Manteve-se como 
espectador o povo, detentor dos votos que 
legitimavam o poder das diferentes facções 
oligárquicas. O apoio do poder federal se 
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fazia instância definidora dos destinos da 
oposição e da situação estaduais. 

Esses mecanismos fizeram com que as 
eleições de 1922 marcassem um recuo do ni
lismo e a ascensão das oposições. A partir 
desse momento, a derrocada do nilismo se 
inseriria no processo de crise da República 
Velha, com o agravamento das tensões in
ter e intra-oligárquicas e da formação da 
Aliança Liberal, que viria a resgatar, por 
sua vez, na campanha fluminense, a figu
ra de Nilo Peçanha. A revolução de 1930, 
no entanto, não daria oportunidade ao gru
po nilista de impor um representante seu 
na direção do estado, mesmo tendo o gru
po apoiado tanto a Aliança Liberal quan
to a revolta de 3 de outubro. 

Num país onde o historiador não dispõe 
de instrumentos biobibliográficos e biblio
tecários de apoio ao seu trabalho - carên
cia sentida muito de perto por quem se de
dica a pesquisar temas relativos à história 
fluminense-, a pesquisa que deu origem 
a essa coletânea é uma conquista a ser ce
lebrada. A identificação da elite política 
fluminense e o levantamento de arquivos 
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privados, de fontes primárias e de extensa 
bibliografia sobre a Primeira República no 
Rio de Janeiro tornam essa obra uma lei
tura obrigatória para os que estudam a po
lítica fluminense e que pretendem aprofun
dar a análise dos nexos entre as elites e os 
chefes locais. 

Há ainda a ressaltar a integração e a ar
ticulação dos diferentes resultados da pes
quisa, conduzida por uma equipe com texto 
coerente e harmônico. Assim foi possível 
traçar toda a trama de acontecimentos que 
definiu os rumos da política no Rio de Ja
neiro, de 1889 a 1930. O estudo da política 
fluminense nesse período faz pensar nas 
continuidades que ainda se observam no 
discurso das elites políticas fluminenses 
atuais. Especialmente quando falam do re
torno do Rio de Janeiro à influência que 
possuía nos tempos da 'velha província'. 

ANA MARIA DOS SANTOS 
DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA, 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

CIÊNCIA NO MUNDO, 

RESULTADOS DE 
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