
RO DE 1991 CrS 4.000 ,00 

DOCUMENTO: VON MARTIUS 
0 



A A racruz sabe da importância que 
representa para o processo de produção 
da celulose a formação e o desenvol
vimento de suas florestas. E por isso 
investe continuamente na busca de 
novas tecnologias, o que resulta em 
florestas plantadas de eucalipto 
de alta produtividade, em harmonia 
com a natureza. 

~nvesiir em te~n!Jlogia 
e um "bom negocio. 

Esta preocupação acaba de valer 
à Aracruz o Prémio Tecnologia Liceu 
1991, concedido pelo Liceu de Artes 
e Ofícios de São Paulo e que o 
Presidente da República entregou 
dia 26 de novembro, em solenidade 
no Palácio do Planalto, em Brasília. 
1 nvestir em tecnologia é um bom 
negócio. A Aracruz sabe disto. 

-LORENTZEN SouzaCruz* 

~ 
J\RJ\CRUZ CELULOSE S.J\. 

Crescendo em harmonia com a natureza. 

Grupo Safra 



CARTAS DOS LEITORES 

Correções 
Em meu artigo intitulado 'Colméia, em

presa eficiente', publicado em Ciência Hoje 
n? 73, páginas 69-71, ocorreram dois lamen
táveis enganos: 1) na página 69, sexto pa
rágrafo, onde se lê Universidade Estadual 
de São Paulo (UNESP}, deve-se ler: Univer
sidade Estadual Paulista (UNESP}; 2) nas 
páginas 5 e 71, o instituto em que trabalho 
pertence à UNESP e não à USP, pois, em
bora as duas sejam estaduais, são diferen
tes: a UNESP é a Universidade Estadual 
Paulista e a USP, a Universidade de São 
Paulo. 

PROF. OSMAR MALASPINA 
INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS DE RIO CLARO (SP) 

Alfinetes 
Tenho 21 anos e estou lutando por uma 

vaga na universidade. Gostaria de saber on
de encontrar alfinetes entomológicos no 
Brasil. Li que tais alfinetes só são fabrica
dos na Alemanha e nos EUA. Tenho uma 
coleção de insetos desde os 16 anos e sem
pre quis saber onde encomendar tais alfi
netes. 

Já fui assinante da revista, mas infeliz
mente tive que parar de assinar por moti
vos financeiros. Fiquei preocupado com a 
atual situação da revista quando li o n? 71. 
Faço votos que ela não chegue à extinção 
como tanta coisa de valor que já perdemos 
em nosso país, e que sempre possamos en
contrar essa maravilhosa revista científica 
em nossas bibliotecas. 

CLEBER PINHO DA SILVA 
SÃO PAULO (SP) 

• Os alfinetes entomológicos só são encon
trados- no exterior e têm que ser importa
dos. Os entomólogos brasileiros costumam 
recorrer à colaboração de seus colegas es
trangeiros a fim de obtê-los. A explicação 
para a inexistência de fabricantes nacionais 
destes alfinetes é o fato de que seu uso é 
muito restrito. 

OUTUBRO / NOVEMBRO DE 1991 

Matemática e Física 
Sou um estudante universitário e curso 

a cadeira de engenharia na UERJ; como tal, 
sinto enorme curiosidade pelas disciplinas 
fundamentais para um curso de ciências 
exatas, isto é, física e matemática. No en
tanto, nem sempre encontro artigos sobre 
essas disciplinas, talvez por não existirem 
muitas revistas do mesmo nível de Ciência 
Hoje no país. Por isso, escrevo para pedir 
informações sobre as sociedades brasilei
ras de matemática e física, e se possível so
bre suas publicações e cursos que oferecem. 

Gostaria ainda, aproveitando a oportu
nidade, de cumprimentá-los pelas matérias 
'Segredos do jovem Einstein'(n? 66), 'Do 
lixo atômico ao lixo industrial' (n? 70} e pe
lo perfil de Leopoldo Nachbin, publicado 
no n? 71. Falando de Nachbin, gostaria de 
saber se seria possível obter seu endereço, 
para que eu pudesse entrar em contato com 
tão ilustre pesquisador . 

Para finalizar, deixo aqui uma sugestão 
para que a revista publique um artigo so
bre as olimpíadas de matemática, englo
bando todos os níveis (se assim se pode di
zer) em que são disputadas: estaduais, na
cional, ibero-americana e internacional, 
sem esquecer os brasileiros que venceram 
as internacionais. 

ALEXANDRE VELLASQUEZ DE OLIVEIRA 
RIO DE JANEIRO (RJ) 

• Sua sugestão é interessante e foi anota
da. Quanto aos pedidos, vamos lá: 1) Já 
que você mora no Rio, não será dif(cil ir 
ao CBPF (Centro Brasileiro de Pesquisas 
F(sicas), que fica na Urca e tem uma exce
lente biblioteca. Ali você poderá consultar 
as revistas especializadas e ver quais as que 

tem interesse em assinar. O endereço é: Rua 
Dr. Xavier Sigaud 150, 4.0 andar, te/. 
541-0337. No CBPF, pode também procu
rar informações na Divisão de Publicações, 
no 5~ andar. Também no IMPA (Instituto 
de Matemática Pura e Aplicada), na Estra
da Dona Castorina 110, Gávea (te/. 
294-9032), você poderá encontrar informa
ções. Outra sugestão é escrever para o Ins
tituto de Flsica da USP. O endereço é: Uni
versidade de São Paulo, Cidade Universi
tária, Caixa Postal 20516, CEP 01498, São 
Paulo/ SP. 2) Pode enviar sua carta para o 
professor Nachbin através de Ciência Hoje. 

Mestrandos expõem 
Escrevo em nome dos alunos do curso de 

mestrado em engenharia ambiental da Uni
versidade Federal do Espírito Santo. Esta
mos fazendo uma divulgação dos trabalhos 
realizados em uma de nossas disciplinas: 
Avaliação e controle dos riscos ambientais, 
ministrada pelo professor Reginaldo Vel
lo Loureiro. Os trabalhos, elaborados du
rante um curto período de três meses , fo
ram apresentados inicialmente no Corpo de 
Bombeiros do Estado do Espírito Santo, 
e incluíram slides, vídeos, murais e trans
parências, havendo exibições previstas tam
bém na Escola Técnica Estadual, na Fede
ração das Indústrias do ES e na UFES (Uni
versidade Federal do Espírito Santo). 

A iniciativa foi dos próprios alunos (en
genheiros civis, mecânicos, químicos e 
agrônomos), com a colaboração dos pro
fessores. Utilizamos Ciência Hoje para ela
boração dos trabalhos, e queremos cum
primentar os editores pelo alto nível de seus 
artigos e transmitir nosso desejo de que a 
universidade brasileira possa contar com 
um espaço maior para divulgar seus pro
jetos de pesquisa. ( ... ) 

Agradecemos a existência de Ciência Ho
je, que enriquece o tão sofrido sistema uni
versitário brasileiro. É por isso que pedi
mos que a idéia da criação de um centro 
de documentação científica, uma agência 
de notícias e uma videoteca não morra, 
apesar da crise, pois servirá aos alunos e 
professores de nossas escolas. 

Os temas desenvolvidos na exposição fo
ram: poluição atmosférica e hídrica, resí
duos sólidos, aciden,tes nucleares, agrotó
xicos, transporte de cargas perigosas, pro
grama de combate aos mosquitos, atuação 
da CESAN frente àos acidentes, atuação da 
SEAMA e catástrofes. 

MARIA BERNARDETE GUIMARÃES 
VITÓRIA 
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Beija-flor-de-rabo-branco (Phaethornis prete); desenho de 
Frederico Lencioni; extraído de Beija-flores na Mata Atlân
tica. Midi L' Ufficio dei' Arte Ltda . e Edusp, 1991. 

Beija-Flores 
Na minha casa há muitos beija-flores que 

vêm beber a água com açúcar que coloca
mos em vidros. Mas ouvi dizer que a solu
ção açucarada é prejudicial para eles. Qual 
a melhor maneira de atrair esses lindos pás
saros sem prejudicá-los? O que devo usar 
no lugar do açúcar? 

MICHEL NUNES 

RIO DE JANEIRO 

• Se usada corretamente, a solução açuca
rada não fará mal aos beija-flores. A pro
porção certa é de uma parte de açúcar pa
ra quatro de água. Mais importante, po
rém, é que o abastecimento seja feito com 
regularidade. Uma vez que se começa a 
oferecer-lhes a água açucarada, eles se 
acostumam a bebê-la nos vidrinhos, e até 
se instalarão nas proximidades da casa. 
Portanto, se, de uma hora para outra, o 
abastecimento for suspenso, eles vão ter 
problemas de concorrência. Outro detalhe 
muito importante é a limpeza dos vidros. 
Os canudos devem ser trocados periodica
mente, porque neles se desenvolve um fun
go que pode atacar o bico e a li ngua dos 
beija-flores. Além disso, se no segundo dia 
a solução não tiver sido toda consumida, 
deve ser substituída por solução fresca. Es
sas informações foram tiradas de Conser
vação e atração das aves, do professor Luiz 
António Pedreira Gonzaga, publicado pe
la Fundação Brasileira pela Conservação da 
Natureza em 1982 e infelizmente esgotado. 
Quem gosta de apreciar os beija-flores mas 
não tem condições de fornecer-lhes regu
larmente água com açúcar pode optar pe
lo plantio das flores que eles gostam de su
gar, como o hibisco, o brinco-de-princesa 
ou a sálvia (Salvia splendens) . 

A Cozinha da Ciência 
Existem duas maneiras bastante distin

tas de entender o que a 'divulgação cientí
fica' pode ser. A maneira mais convencio
nal, que me parece que é a que a Ciência 
Hoje adota implicitamente, consiste em su
por que a ciência é um conjunto de verda
des bem estabelecidas, mas de difícil com
preensão para os leigos. A tarefa da divul
gação científica consistiria, neste caso, em 
tratar de explicar as questões científicas de 
forma relativamente acessível, ganhando 
assim a simpatia e o apoio do leitor para 
o trabalho dos cientistas. Um indicador 
bastante claro desta postura é a seção 'Opi
nião'. Esta seção sugere que existiria uma 
linha de demarcação bastante clara entre 
'opinião' (algo subjetivo, pessoal, sem ba
se empírica sólida) e 'ciência' (a verdade, 
a certeza, a própria 'realidade'). 

A crítica a essa postura é que, além de 
transmitir uma imagem idealizada e falsa, 
ela induz a uma atitude paternalista em re
lação ao público leigo, que pode ficar fas
cinado no início pelo aparente acesso que 
a divulgação científica lhe proporciona ao 
mundo do conhecimento, mas que a mé
dio e longo prazo acaba se desinteressan
do, já que não pode, realmente, participar. 
Esta seria uma explicação possível de por 
que o interesse pela revista caiu. 

A opção consiste em negar que exista esta 
separação tão nítida entre 'fato' e 'opi
nião', e entender que a atividade científica 
consiste em um processo constante de dis
puta por formas alternativas de entender, 
interpretar e organizar a informação e os 
conhecimentos. A natureza desta disputa 
é algo em aberto - ela pode ir desde dif e
renças em interpretações teóricas até opo
sições de interesses de grupos e visões de 
mundo. A maior parte destas disputas per
manece oculta para o grande público, seja 
pela dificuldade técnica, que envolve mui
tas questões, seja pela tendência que têm 
os cientistas a excluir os 'leigos' de sua 'co
zinha' e mostrar somente os pratos feitos 
e acabados. Nesta perspectiva, se trataria 
menos de fazer 'divulgação' do que jorna
lismo científico, buscando identificar a na
tureza e as implicações destas polêmicas, 
e torná-las inteligíveis ao público maior. 

Existem ainda um terceiro e talvez um 
quarto tipo de divulgação científica, na li
nha do 'Fantástico', que não são mais do 
que perversões dos dois anteriores. No pri
meiro caso, a atividade científica é glamou
rizada e enfeitada, os cientistas são gran
des gênios que fazem coisas incríveis, para 
a fascinação de todos nós . No segundo , 

existe uma fronteira do desconhecido, em 
que discos voadores e astrologia se juntam 
com doutores Silvana e Spock (o da 'Jor
nada nas Estrelas') em um mundo mágico 
e aberto a todas as possibilidades. Em am
bos os casos, o leitor é infantilizado e en
tende cada vez menos a respeito da verda
deira natureza do trabalho científico. 

Uma interessante 'nota de rodapé' pode 
ser feita a respeito dos fundamentos con
ceituais destas duas atitudes. A partir de 
uma célebre polêmica, o nome de Thomas 
Kuhn surge freqüentemente associado a 
uma noção de ciência como algo socialmen
te construído, enquanto Karl Popper sur
ge como o defensor de uma demarcação 
clara entre o social (o mundo das opiniões 
e ideologias) e o científico (o mundo da de
monstração, da comprovação e da verda
de). Isto colocaria Popper como justifican
do a interpretação mais tradicional da di
vulgação científica, e Kuhn a mais polêmi
ca. É possível, no entanto, fazer uma in
·terpretação oposta. Thomas Kuhn é quem 
introduz o conceito de 'paradigma', que su
põe que a atividade científica se desenvol
va em círculos relativamente fechados e 
acessíveis somente aos iniciados. Popper 
tem uma visão muito mais conflitiva da ati
vidade científica, como um campo em que 
se luta constantemente para refutar idéias 
e achados dos demais, e fazer prevalecer 
os seus próprios. A ciência vista com olhos 
popperianos é possivelmente algo muito 
mais vivo e interessante do que a 'ciência 
normal' kuhniana, sacudida de tempos em 
tempos por revoluções paradigmáticas mais 
ou menos esotéricas. A grande importân
cia de Kuhn, naturalmente, é o caminho 
que ele abre para o aprofundamento dos 
aspectos mais radicalmente sociais e 'con
vencionais' do conhecimento científico, que 
é de onde surgem as contribuições mais su
gestivas da sociologia da ciência contem
porânea. 

SIMON SCHW ARTZMAN 

RIO DE JANEIRO 

Inclusão 
Os matemáticos Jacob Palis, do IMPA, 

e Maria José Pacífico, do Instituto de Ma
temática da UFRJ, solicitam que os nomes 
de Bent Jorgensen, Dan Marchesin, Maria 
Eulália Vares (IMPA), Clóvis Gonzaga 
(COPPE-U F RJ) e Adilson Gonçalves 
(UFRJ) figurem também entre os que com 
eles colaboraram na cobertura do XVIII 
Colóquio Brasileiro de Matemática, publi
cada em Ciência Hoje n? 76. 

VOL. 13/ N? 77 CIÊNCIA HOJE 



Solidariedade 
Sou assinante de Ciência Hoje desde o 

volume 2, e desejo de coração que esta re
vista nunca deixe de ser publicada, pois, ca
so isso ocorra, estaremos completamente 
abandonados nessa 'república da ignorân-

. eia', inclusive nós, os autodidatas, entre os 
quais me incluo. 

Observação: custe o que custar a revis
ta, jamais deixarei de comprá-la, e olhe que 
o meu salário de maquinista na FEP ASA 
não chega ao líquido de Cr$ 140 mil por 23 
anos de trabalho, sendo que deste total 
aproximadamente 50% vão para o meu 
aluguei. 

ARIOV ALDO THIBES 

ITAPETININGA (SP) 

Sangue Sintético 
Sou estudante de biologia e gostaria de 

ter informações atualizadas sobre o está
gio em que se encontram as pesquisas so
bre produção sintética de sangue. 

RONALDO D. MARQUES 

SÃO PAU LO 

• Em outubro do ano passado, Ciência Ho
je n .º 67 publicou o artigo 'Sangue sintéti
co: é possível produzi-lo?', de Anna Bár
bara Proietti, que atualmente trabalha em 
pesquisa na Divisão de Hematologia do 
Hospital Johns Hopkins (EUA), que traz 
inf armações atualizadas sobre o assunto. 

Anomalia Magnética 
Solicito o endereço da Associação 

Latino-Americana de Mutagênese, Car
cinogênese e Teratogênese Ambientais 
(ALAMCTA). Aproveito ainda para pedir 
um trabalho multidisciplinar sobre o efei
to SAMA (South American Magnetic Ano
maly). Aliás, cientistas soviéticos vieram no 
início de setembro ao Brasil para estudar 
a ionosfera em São Paulo e Rio de Janei
ro. Creio que eram biofísicos, radiobiolo
gistas, médicos, biólogos, físicos etc. Vo
cês poderiam clarear um pouco esse tema 
apaixonante, mas ao mesmo tempo muito 
preocupante a nível da genética dos seres 
vivos? Será que nosso cérebro é afetado pe
lo efeito SAMA? 

IVAN ZAHAN 

SAO PAULO 

OUTUBRO / NOVEM BRO DE 1991 

• A ALAMCT A está sediada no Instituto de 
Biologia da Universidade Estadual do Rio 
de Janeiro (UERJ), avenida 28 de Setem
bro, 87, fundos, 4? andar, CEP 20551. O te
lefone é (021) 284-8322,, ramal 2297; o telex 
é (021) 39065 e o FAX (021) 254-3532. Apro
veitamos para comunicar aos leitores, es
pecialmente aos profissionais da área bio
médica, a morte prematura e repentina do 
prof. Roberto Alcântara Gomes, amigo e 
colaborador de Ciência Hoje, que era pre
sidente da ALAMCT A e cujo desapareci
mento muito lastimamos. 

Quanto à segunda parte da carta do lei
tor, o professor Osmar Pinto Júnior, do 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
de São José dos Campos responde: 

de ondas VLF, bem como os efeitos sobre 
a média atmosfera, alterando a química da 
região afetada. 

Do ponto de vista biológico, a exposição 
aos altos níveis de radiação na região da 
AMB pode ter efeitos bastante significati
vos sobre os astronautas, dependendo do 
tempo que permaneçam no espaço. Tais 
efeitos tendem a ser mais sérios ainda no 
caso das estações espaciais, como por 
exemplo a estação soviética MIR ou a fu
tura estação norte-americana Freedom. Em 
particular, a NASA tem-se empenhado em 
estudar esses efeitos, de modo a tentar mi
nimizá-los por ocasião do lançamento da
quela estação espacial. 

O leitor pergunta se a Anomalia Magné- G:i 

tica Brasileira ( AMB) - como o fenôme- ~ 
no é chamado entre nós - pode ter efei- ~ 
tos sobre a genética dos seres vivos ou, em ti 
termos mais gerais, sobre a vida local. Pa- ·~ 
ra analisarmos tais efeitos, é necessário que ~ 
se faça antes uma rápida revisão do assun- º 

·~ 
to. A AMB constitui-se em uma larga re- 8 
gião sobre o Atlântico Sul e parte das re
giões Sul e Sudeste do Brasil, onde o cam
po magnético da Terra (campo geomagné
tico) tem uma intensidade anormalmente 
fraca. Embora conhecida desde o final do 
século passado, essa região passou a seres
tudada mais intensamente apenas no iní
cio da década de 1960, com o advento da 
era espacial. Isso se deve às profundas im
plicações dessa região sobre os cinturões de 
radiação, conhecidos como cinturões de 
Van Allen, que circundam a Terra. A AMB 
faz com que esses cinturões, f armados ba
sicamente de prótons e elétrons, se aproxi
mem da superfície terrestre nessa região, 
ao mesmo tempo que atua como um sor
vedouro das partículas aprisionadas neles, 
fazendo com que elas se percam na atmos
fera. 

Desta f arma, podemos dividir os efeitos 
associados à AMB em dois tipos: aqueles 
devidos à aproximação dos cinturões da su
perfície da Terra, e aqueles devidos à per
da das partículas dos cinturões para a at
mosfera local. No primeiro caso, incluem
se os efeitos produzidos pelas part(culas em 
naves espaciais e astronautas, que orbitam 
em torno da Terra em alturas de 200 a 500 
km. No segundo caso, os efeitos dependem 
da energia das partículas. Quanto maior a 
energia das partículas perdidas para a at
mosfera, maior será seu poder de penetra
ção, com isto afetando regiões cada vez 
mais baixas. Nesse segundo caso, temos os 
efeitos produzidos sobre a baixa ionosfe
ra, com conseqüências sobre a propagação 

Representação do cinturão de Van Allen, segundo medi
das tomadas por satélites. 

Por outro lado, os efeitos da A MB sobre 
os seres vivos na superfície da Terra são 
praticamente insignificantes. Isso se expli
ca pelo fato de que as partículas aprisio
nadas nos cinturões e que são perdidas pa
ra a atmosfera não possuem energia sufi
ciente para atingir a superfície terrestre. 
Nem sequer foram detectados efeitos so
bre a troposfera (região até aproximada
mente 16 km da superfície do nosso plane
ta), tais como alterações climáticas. Desta 
f arma, podemos assegurar que quaisquer 
fenómenos ou alterações biológicas singu
lares que porventura venham a ocorrer nes
sa região não devem ser relacionados à exis
tência da A MB. 

Caso o leitor tenha interesse em se apro
fundar no assunto, maiores detalhes pode
rão ser encontrados em Ciência Hoje n ~ 52, 
p . 30, de abril 1989, e na p. 386 dos Aneis 
da 42~ ·Reunião Anual da SBPC, realizada 
em julho do ano passado, bem como nas 
referências citadas nesses trabalhos. 



CtENCIAOO@dJrn 

25 

30 

CARTAS 1 

EDITORIAL 7 

UM MUNDO DE CIÊNCIA 8 

A identificação molecular de um novo tipo de canal de cálcio neuronal localizado 

preferencialmente autoriza a suposição de que suas propriedades funcionais podem 

desempenhar papel relevante na fisiologia daquele órgão. Por Antônio Carlos Cam

pos de Carvalho. 

Através da clonagem de genes humanos envolvidos na transmissão de uma doença 

muito rara, na Universidade de Osaka, abrem-se novas perspectivas para compreen

der as mutações celulares e dar elementos à terapia do câncer. Por Carlos Frederico 

Martins Menck. 

Carlos Augusto Pereira e Maria Auxiliadora Lucchiari comentam trabalhos recentes 

sobre as potencialidades do BCG no preparo de vacinas recombinantes. 

Sinais obtidos de um pulsar indicam que um objeto com cerca de dez vezes a massa 

da Terra gira em torno dele. Se as observações forem confirmadas, trata-se do pri

meiro planeta detectado fora do sistema solar. Por João Steiner. 

RESENHA 13 

Almir Pita Freitas Filho comenta Fábrica, convento e disciplina, de Domingos Giro

letti, uma original contribuição à história da formação do operariado nativo brasilei

ro, ambientada em fábricas de fiação e tecelagem de Minas Gerais no final do séc. XIX. 

Terminado seu mandato de reitor da Universidade de Brasília, Cristovam Buarque 

empreendeu um 'mergulho no Brasil', do qual resultou A desordem do progresso, 

o fim da era dos economistas e a construção do futuro, que Elimar P. do Nascimen

to analisa. 

TOME CIÊNCIA 16 

Em experimentos realizados nos laboratórios do Instituto de Física da USP, Anto
nio M. Figueiredo Neto e Francisco Augusto Tourinho demonstraram a existência 

de uma substância que reúne as propriedades· de um cristal líquido às de um ferro

fluido. 

ARTIGOS 

COMPUTADOR NA ESCOLA: UM BRINQUEDO A MAIS? 18 
Bruno Vitale 

A introdução do computador na sala de aula tende a ser vista como mais uma 'solu

ção milagrosa'. De fato, ele não passará de um brinquedo, a menos que seja levado 

a sério, como um verdadeiro e riquíssimo 'objeto de conhecimento'. 

O COMPORTAMENTO DOS GOLFINHOS 
Lena Geise 

26 

Durante o ano que dedicou à observação do comportamento dos golfinhos do gêne

ro Sotalia que freqüentam a região estuarino-lagunar de Cananéia, em São Paulo, 

a autora conseguiu distinguir diversos comportamentos desses cetáceos, de hábitos 

muito sociais. 



A LONGA REVOLUÇÃO QUÍMICA 
Allen G. De bus 

34 

A revolução química é normalmente confinada à segunda metade do século XVIII. 
Allen Debus contesta essa visão, contrapondo-lhe a idéia de uma evolução gradual 
que remonta ao século XVI, e incorpora o desenvolvimento da química à revolução 
científica. 

ENTREVISTA 44 

Recuperar a vida e obra de Candido Portinari, organizando um acervo documentá
rio que pudesse transmitir o legado desse artista às novas gerações, foi o sonho que 
motivou o filho único do pintor, João Candido, a criar um dos maiores projetos 
culturais do país: o projeto Portinari. Em entrevista exclusiva a Ciência Hoje, João 
Candido fala sobre as formas em que a ciência pode ajudar a arte a resolver questões 
como a da autenticidade de obras e preservação de acervos. 

O LEITOR PERGUNTA 54 

As vespas pompilídeas são insetos de hábitos peculiares, entre os quais a especializa
ção na caça às aranhas. Para isso, utilizam seu veneno paralisante, que pode vir a 
ter emprego como anestésico suave. Por Rogério Parentoni Martins. 

DOCUMENTO 58 

Num ensaio de 1843, Von Martius expressou como deveria ser escrita a história do 
Brasil. Rejeitando uma abordagem meramente descritiva, insistiu na importância do 
negro e do índio, nas diversidades regionais e propôs até a hoje tão propalada 'histó
ria do cotidiano'. Sobretudo, defendeu uma história que o povo pudesse ler. 

OPINIÃO 64 

A integração universidade-empresa não é uma panacéia. Em especial, a fórmula da 
contratação da pesquisa universitária por empresas encerra problemas. Quem expõe 
esses argumentos é José Ellis Ripper Filho. 

É BOM SABER 68 

Uma nova técnica para um rápido diagnóstico da poluição metálica em sedimentos 
e materiais em suspensão - a medição susceptibilidade magnética - é apresentada 
por Ogenis Magno Brilhante. 

Por solicitação da Secretaria Nacional de Ciência e Tecnologia, o Colegiado Nacio
nal de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação fez um primeiro mapeamento dos 
candidatos a 'Laboratórios Associados' do país, por Regina Scivoletto e Oswaldo 
Ubríaco Lopes. 

A história da humanidade pode ser escrita com base nas técnicas de navegação. O 
sistema NA VST AR-GPS, elaborado a partir de projetos da marinha e da aeronáutica 
dos EUA, está sendo considerado como o capítulo mais recente dessa história. Por 
José Bittencourt de Andrade. 

Para que o sistema de saúde seja de fato democrático, é preciso que os usuários sai
bam o que podem e devem exigir, ou seja, que estejam bem informados sobre seu 
funcionamento. Isso pressupõe a formação adequada de recursos humanos. Por Ade
laide Maria C. Baêta. 

61 

OUTUBRO/NOVEMBRO DE 1991 VOL. 13/N~ 77 

CAPA Detalhe digitaliza
do do estudo Trabalhador. 
Foto cedida pelo Projeto 

.___..,___."'-'-".;:;;......---'---"'-".__.,--J Portinari. 



ºª 
ANÂT 
Pedro L. B, ,U 

ÜNÁRIÓS DA AMAZÔ 
Superinte~dência dopesenvolvirnento da 

(HUV,M E (ONSTElAÇÕES: CALENDÁRIO 
Berta G. Ribeíro e Tolarnãn · Kenhíri 

1NPA: RESISTIR FOI PRECISO 
Vera Maria.F. de Almeida e Vai 

LITERATU~ ORAL INDÍGENA: 0 EXEMPLO DESÂNA 
Berta G. Ribeiro 

tv\ÂNEJE COM CUIDADO: FRÁGIL 
Cleber J. R. Alho 

0 DRAMA DOS YANOMAMI 
Maria Manuela Carneiro da Cunha 

0 GIGANTE DAS ÁGUAS DOCES 
Roberto Huet de Salvo Souza e Adalberto Luís Vai 

0 PINCEL MÁGICO DE tv\ARGARET MEE 
Alicia lvanissevich 

ORQUÍDEAS: ENTRADA E DISPERSÃO NA AMAZÓNIA 
Pedro · 1vo Soares Braga 

PERDENDO RONDÔNIA 
Pedro Luiz Braga Lisboa, Ubirajara N. Maciel e GhiHéan T. 
POLfTICA INDIGENISTA E ASSISTÊNCIA À SAÜDÊ 
Din~ Czeresnia Costa 

PUPUNHA: UMA ÁRVORE DOMESTICADA 
Charles R. Clernent 

QUEIMADA: 0 CORTE QUE ATRAI 
Christopher Uhl e Robert . Buschbacher 

REFL0RESTAMENTO INDÍGENA 
1nthony B. Andersorre Darrell A. Posey 

Agora você pode ter reun.idos alguns 

dos mais impfJrtantés artig9s publica

dos pela Ciência Hoje sobrê iJ ····· região 

amazônica. Todos eles escritos por re

nomados pesquisadores. SãoJ60 pági

nas coloridas ern .papel couché e capa 

plastificada. 

Você pode adquirir esse acervo úni

co em condições especiais. Receba o 

exemplar em sua casa. Aproveite pa

ra presentear quem ·você gosta. Não 

perca essa chance. 



EDITORIAL 

PARA NÃO PERDER A PRÓXIMA DÉCADA 
O programa nuclear dos anos 70 deveria consolidar no 

país a indústria de bens de capital e preparar a economia 
para os desafios dos anos 80. Mas a indústria moderna não 
passou pelas usinas nucleares, que não se revelaram finan
ceiramente rentáveis, nem socialmente seguras. Até mes
mo seu uso militar perde significado no mundo atual. As
sim, para a indústria e para a economia, construir usinas 
nucleares não foi escolha correta. Surgiram novas solu
ções para a geração de energia. 

Na década passada, cometemos outro erro. Informáti
ca e microeletrônica despontavam como vetores de gran
des transformações na indústria e na sociedade. Mas a Po
lítica Nacional de Informática não deu a devida atenção 
à pesquisa científica e à formação de recursos humanos. 
Consequência: promoveu só a criação da indústria de mi
crocomputadores e periféricos. 

Sem capacidade de inovação e de investimentos em p&d, 
a indústria - refém de normas, leis e burocracia - se mos
trou impotente para atender às exigências de qualidade e 
inovação. 

A comunidade científica alertou o governo e a socieda
de para os graves equívocos que vinham sendo cometidos 
tanto na informática quanto na área nuclear. 

Porém, nestes últimos dez anos, observamos exemplos 
bem-sucedidos de tecnologias desenvolvidas por universi
dades e institutos de pesquisa do país. Foi o caso da tec
nologia de prospecção de petróleo em águas profundas ou 
da que contribuiu para aumentar a produtividade das cul
turas de soja e cana. O caso da indústria aeronáutica, mais 
antigo, também vale ser lembrado. 

Entender os sucessos e repensar os equívocos da década 
passada, não só em c&t como em política e economia, é 
fundamental para evitar que as frustrações se repitam nos 
próximos anos. 

As diretrizes de política industrial, hoje, estão voltadas 
para a falta de competitividade, em qualidade e preço, dos 
produtos brasileiros nos mercados mundiais. As principais 
causas do atraso parecem situar-se nos escassos investimen
tos para modernizar nosso parque industrial, na baixa es
colaridade de técnicos e trabalhadores, nas arcaicas rela
ções de trabalho na indústria e na ineficiência do próprio 
modo de produzir. 

Ciência e tecnologia são fundamentais para modernizar 
o país. Não só para renovar e fortalecer a indústria, mas 
também para compreender conflitos sociais. Investiu-se 
mal em c&t. Pouco e irregularmente em pesquisa científi
ca. Muito e regularmente na implantação das indústrias 
nuclear, petroquímica e aeronáutica. Ainda hoje, pelo ar
mazenamento dos equipamentos de Angra 3, pagamos, por 
ano, mais de um FNDCT (Fundo Nacional de Desenvolvi
mento Científico e Tecnológico). Compramos equipamen
tos caríssimos para institutos de pesquisa, mas pouco in
vestimos em sua operação. Nas universidades, importan-
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tes dotações foram - e ainda o são - pulverizadas. Nunca 
se obedeceu ao equilíbrio entre despesas com pessoal, infra
estrutura e pesquisa. Quase todo o orçamento é gasto em 
salários. A universidade não tem como funcionar. 

Em c&t, o governo insiste em desconhecer erros e acer
tos, passados e presentes. A política de comércio exterior 
e a precipitada abertura do mercado interno não distin
guem avanços e atrasos . O resultado é o desemprego de 
engenheiros e técnicos especializados. Da informática, pou
co restou. Da indústria de máquinas, só máquinas. Em
presas de engenharia e consultoria fecharam. 

Os programas de investimentos em modernização e pes
quisa industrial - discutíveis mas dignos de atenção -
não saíram do papel. O desenvolvimento científico e tec
nológico ainda não é prioridade. Mais grave: o Estado bra
sileiro, ocupado acima de tudo com a questão financeira, 
negligencia seu papel de primeiro responsável pelas políti
cas de ç&t. Até novembro, apenas 640/o dos recursos apro
vados/ no orçamento de 1991 para c&t chegaram aos labo
ratóriós. E os salários nos institutos de pesquisa são os mais 
baixos das últimas décadas. 

Mas, a rigor, apenas recursos não resolvem. Precisamos 
de uma política consistente e estável de c&t para institu
tos, universidades e indústria. Este ano, foi, enfim, cria
do o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, que deve 
fixar orçamento e programa conjunto para os setores de 
c&t de todos os ministérios. Resta agora que funcione. 

A indústria deve redefinir as relações de trabalho, aban
donando o princípio do trabalho como custo que deve ser 
minimizado e passando a entendê-lo como insumo que de
ve ser valorizado. A universidade, mais do que reformas 
administrativas, precisa repensar seus objetivos, suas dis
ciplinas, sua vinculação com a cultura, as políticas públi
cas, a indústria, os movimentos sociais . 

A ciência e tecnologia progridem velozmente. Institui
ções de pesquisa devem acompanhar essa dinâmica. Por 
outro lado, as tecnologias geradas só podem ser devida
mente aproveitadas por uma indústria permeável às ino
vações, com boa capacidade de adaptação. A construção 
de tais laboratórios e fábricas é condição necessária para 
recuperar o tempo perdido. 

Mas isso ainda não é suficiente. É preciso, sobretudo, 
dar resposta e solução aos clamores da sociedade por jus
tiça e igualdade de oportunidades. E examinar as implic_a
ções éticas dos avanços da ciência. A possibilidade de ge
ração de organismos vivos em laboratórios, por exemplo, 
exige profunda reflexão ética e jurídica. Tanto mais que 
as biotecnologias devem ocupar nos anos 90 o lugar que 
a informática e a microeletrônica ocuparam na década pas
sada. Estamos nos preparando para isto? 

OS EDITORES 



UM MUNDO DE CIÊNCIA BIOFÍSICA 

ESTUDO DE UM CANAL DE CÁLCIO NO CÉREBRO 

Canais iônicos seletivos para íons-cálcio 
- os canais de cálcio - são encontrados 
em células nervosas, musculares e secreto
ras, entre outras. A atividade desses canais 
é regulada pela diferença de potencial elé
trico através da membrana celular.* Em ge
ral, os canais permanecem fechados na cé
lula em repouso (não estimulada), e ela 
mantém a concentração intracelular de cál
cio bastante reduzida (de 10-7 a 10-8 molar). 
Quando a célula é despolarizada e o poten
cial, através da membrana celular, assu
me valores menos negativos, os canais se 
abrem, permitindo a entrada de íons-cálcio 
na célula. O aumento transiente da concen
tração intracelular desse íon pode então re
sultar em contração muscular, liberação de 

_ neurotransmissores ou secreção, dependen
do do tipo de célula estudada. Em algumas 
células, o fluxo de cálcio através da mem
brana serve para propagar respostas elétri
cas, como é o caso das células do nódulo 
A V no coração e de árvores dendríticas em 
diversos neurônios. 

Os canais ,de cálcio são formados por 
proteínas integrais de membrana, que con
têm cinco subunidades protéicas: ª" a 2 , 

(3, -y, ó (figura la). Técnicas de biologia mo
lecular e eletrofisiologia permitiram de
monstrar que a subunidade a, é a forma
dora do canal, atribuindo-se às demais su
bunidades um papel regulador ou estabili
zador. 

Ca2 + 

1 
1 

t 

p 

Propriedades eletrofisiológicas e farma
cológicas levaram a reconhecer a existên
cia de diferentes tipos de canais de cálcio 
em células do sistema nervoso. Em artigo 
publicado em 1988 em Trends in Neuros
cience, R. Tsien e colaboradores classificam 
os canais de cálcio neuronais em três tipos: 
T, N e L. Os do tipo T são ativados por bai
xas voltagens (mais positivas que -70 mV). 
Os de tipo N e L são ativados por altas vol
tagens (mais positivas que -20 a -10 mV). 
O canal de tipo L é sensível às diidropiri
dinas e é bloqueado pela w-conotoxina. O 
de tipo N também é bloqueado pela w-co
notoxina, mas não é sensível às diidropiri
dinas. Há, entretanto, outros tipos de ca
nais de cálcio neuronais que não se enqua
dram nessas categorias. R. Llinás e cola
boradores, por exemplo, descreveram em 
1989 um canal de cálcio em células de Pur
kinje do cerebelo que é ativado por altas 
voltagens e resiste às diidropiridinas e à 
w-conotoxina. 

Apesar da extensa caracterização farma
cológica e eletrofisiológica dos diferentes 
canais de cálcio, até recentemente apenas 
a subunidade a, do canal de tipo L havia 
sido caracterizada em nível molecular; oca
nal de tipo L, também denominado recep
tor de diidropiridina, foi clonado em mús
culo esquelético, em músculo cardíaco e em 
músculo liso. No presente artigo, os auto
res - pesquisadores japoneses e alemães 

FIGURA 1a. Modelo estrutural das subunidades (a1, a2, {3, 'Y, o) que compõem o canal de cálcio na membrana celular. 
'f indica os sítios de glicolização e ® os sítios de fosforilação nas subunidades o a a2• A subunidade a1 contém a via de 
permeação para o ínon cálcio, como indicado na figura. 
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trabalhando em conjunto - falam da clo
nagem que fizeram do ADN complementar 
da subunidade a, de um canal de cálcio 
do cérebro. O canal foi denominado de BI 
e a sua seqüência de aminoácidos revela 
40% de identidade com a subunidade a, 
dos canais de tipo L. A topologia trans
membrana do canal BI parece idêntica à 
dos canais de sódio e cálcio já identifica
dos molecularmente; há quatro domínios 
homólogos, cada um contendo seis segmen
tos que atravessam a membrana (figura 
lb). O canal BI também apresenta sítios de 
glicolização em segmentos extracelulares e 
de fosforilação em segmentos citoplasmá
ticos, A principal diferença entre o canal 
de tipo L e o BI residiria na maior exten
são do segmento de aminoácidos unindo os 
domínios II e III neste último. 

Os estudos moleculares revelaram ain
da a presença de duas isoformas do canal 
BI, denominadas BI-1 e BI-2, que diferem 
pelo número total de aminoácidos, par
ticularmente na porção carboxiterminal 
da proteína. As isoformas são geradas pe
lo mecanismo de splicing e estão presen
tes em quantidades iguais no cérebro do 
coelho. 

Quando o cADN do canal BI é transcrito 
in vitro e o ARN mensageiro injetado em 
ovócitos de Xenopus eaevis, espécie desa
po africano, obtêm-se correntes iônicas atra
vés de canais de cálcio sintetizados a partir 
do ARN mensageiro injetado. A amplitude 
das correntes associadas aos canais de cál
cio BI-1 ou BI-2 aumenta de uma a duas or
dens de grandeza quando o ARN mensagei
ro de qualquer das isoformas é co-injetado 
com o ARN mensageiro das subunidades a 2 

e (3 dos canais de cálcio de músculo esquelé
tico. Entretanto, as características eletrofi
siológicas ou farmacológicas dos canais não 
são alteradas pela co-expressão das outras 
subunidades, confirmando relatos anterio
res de que a subunidade a, contém toda a 
informação necessária ao funcionamento do 
canal de cálcio. 

As propriedades do canal BI coincidem 
com as descritas por Llinás e colaborado
res para canais de cálcio do cerebelo; eles 
são ativados por altas voltagens e são in
sensíveis a diidropiridinas e w-conotoxina. 
A distribuição de canais BI no sistema ner
voso confirma sua localização preferencial 
no cerebelo. Em camundongos mutantes 
com degeneração das células de Purkinje 
e cerebelares, os níveis de expressão dos ca-
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FIGURA 1b. Representação esquemática da disposição topológica da subunidade a1 do canal de cálcio. Há quatro domí
nios homólogos (1, li, Ili e IV) compostos de seis segmentos que atravessam a membrana (1, 2, 3, 4, 5 e 6). As porções 
amino (NH~ e carboxiterminal (COOH) da proteína estão localizadas no citoplasma. 

nais BI no sistema nervoso central estão 
bastante reduzidos. Camundongos weaver, 
nos quais todas as células granulares doce
rebelo estão ausentes, também apresentam 
uma redução nos níveis de mensagem pa
ra canais BI. Isso sugere que não apenas as 
células de Purkinje, mas também as gra
nulares utilizam canais de cálcio tipo BI no 
cerebelo. 

A identificação molecular de um novo 
canal de cálcio neuronal tem implicações 
importantes para os estudos biofísicos e 
moleculares da relação estrutura-função 
dos canais iônicos, e a localização pref e
rencial deste canal no cerebelo sugere, por 
sua vez, que suas propriedades funcionais 
podem desempenhar um papel relevante na 
fisiologia daquele órgão. 

* Nature, vol. 350, n? 6.317, p . 398 (1991) 

ANTÔNIO CARLOS CAMPOS DE CARVALHO 
INSTITUTO DE BIOFÍSICA, 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

ENGENHARIA GENÉTICA 

MUTACÕES CELULARES: NOVAS PISTAS • 

A xerodermia ou xeroderma pigmento
sa (XP) é uma doença hereditária extrema
mente rara: apenas uma em cem mil pes
soas nasce com esse defeito genético. No 
entanto, o conhecimento que nos trouxe o 
seu estudo, desenvolvido principalmente 
nas três últimas décadas, é de importância 
fundamental para conhecermos o metabo
lismo do ADN e suas conseqüências, prin
cipalmente o câncer. A XP foi descrita ain
da em meados do século passado pelo der
matologista Moritz Kaposi. Pacientes des
sa doença apresentam basicamente uma 
freqüência muito grande de tumores de pele 
nas partes que ficam expostas à luz solar. 
Além disso, dependendo do grau em que 
é afetado, o indivíduo pode ter debilidade 
mental, envelhecimento precoce e eventual
mente morte prematura (antes dos 20 anos, 
muitas vezes devido ao desenvolvimento 
dos tumores). 

Sabe-se que é uma doença genética, 
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transmitida por defeito em gene(s) autos
sômicos(s) recessivo(s), de forma que o in
divíduo afetado só expressa a doença quan
do os dois alelos são defectivos, o que ex
plica por que ela é tão rara. Em 1968, Ja
mes Cleaver, da Universidade da Califór
nia - SãO Francisco, mostrou que células 
de pacientes XP são incapazes de eliminar 
lesões de ADN induzidas por luz ultravio
leta (UV). * Ou seja: elas são deficientes no 
sistema de reparo por excisão dessas lesões, 
um sistema que existe para proteger nosso 
material hereditário de agressões até mes
mo do meio ambiente. Tratava-se da pri
meira descrição de um defeito genético hu
mano em que o metabolismo do ADN está 
envolvido. 

A partir daí, diversos pesquisadores no 
mundo inteiro obtiveram dados espetacu
lares a partir do estudo de células XP. V e
rificou-se que., por serem incapazes de eli
minar as lesões causadas pela luz UV, elas 

são extremamente sensíveis à radiação UV. 
Aliás, encontrou-se uma correlação muito 
boa entre o grau de sensibilidade da célula 
à luz uv e a gravidade dos sintomas clíni
cos dos pacientes. Mais ainda: a freqüên
cia das mutações induzidas por luz UV nas 
células desses pacientes é muito mais ele
vada do que em células de indivíduos não 
afetados. Nesse caso, há uma perfeita cor
relação com a freqüência de tumores nas 
partes desses pacientes expostas à luz so
lar (que também tem UV como componen
te). Até hoje esta é uma das evidências ex
perimentais mais fortes de que existe uma 
relação causa-efeito entre mutação de ADN 
e formação de tumores em seres humanos. 

Na década de 1980, diante da importân
cia da doença e do desenvolvimento da tec
nologia do ADN recombinante, vários la
boratórios de alto gabarito iniciaram esfor
ços para clonar e identificar o gene XP res
ponsável pela doença. Aliás, na verdade, 
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FIGURA 1. Esquema de respostas de células de pacientes de xeroderma pigmentosa (XP) à luz ultravioleta: mais sensíveis do que as células de indivíduos normais, e com menor 
sobrevivência, as células XP são muito mais mutáveis frente a essa irradiação. A seta indica aumento de dose de luz UV. 

são vários os genes XP: estudos de comple
mentação gênica comprovaram a existên
cia de pelo menos sete genes XP, todos en
volvidos no reparo por excisão de lesões do 
ADN induzidas por luz UV. O isolamento 
desses genes parecia, em princípio, uma ta
refa simples. Mas quase uma década se pas
sou com o acúmulo de resultados negati-

! 

li ! 
Ili 

vos e mesmo com falsos anúncios positi
vos. Finalmente, há cerca de um ano, o 
grupo de Kiyoji Tanaka, ** da Universida
de de Osaka, conseguiu a clonagem do pri
meiro gene humano XP envolvido direta
mente no reparo por excisão, gene este que 
foi denominado XPAC (xeroderma pig
mentosa do grupo de complementação gê-

formação da lesão TT 

reconhecimento e incisão próximos à lesão 

excisão da região lesada 

replicação da região excisada 

" U 41 

molécula de ADN com a seqüência original 

FIGURA 2. Representação clássica do reparo por excisão. Os números romanos indicam as etapas do processo de reparo; 
células da maior parte dos grupos de complementação XP (se não todos) possuem deficiência na etapa I desse processo. 
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nica A). Foi uma façanha tecnológica que 
exigiu uma quantidade surpreendente de 
trabalho e de pesquisadores. Mais recen
temente, um grupo de pesquisadores holan
deses, chefiados por Jan Hoeijmakers, *** 
da Universidade Erasmus - Roterdam, 
identificou um clone gênico humano que 
complementa células XP do grupo de com
plementação gênica B: está clonado o ge
ne XPBC. Aparentemente, não sem um cer
to atraso, estamos entrando na era da clo
nagem dos genes XP de reparo por excisão. 

As novas descobertas continuam sendo 
espetaculares. Agora pode-se entender me
lhor as proteínas XP e seus mecanismos de 
ação. A partir da estrutura dessas proteí
nas, pode-se concluir que são enzimas que 
têm alta afinidade pelo ADN, ligando-se a 
ele como se esperava. Uma delas, XPBC, 
parece ter atividades de helicase do ADN, 
atividades essas normalmente exercidas pa
ra 'desenrolar' o ADN. 

As perspectivas de trabalho com esses ge
nes são muitas e de extrema importância. 
Estamos mais perto de conhecer os meca
nismos celulares envolvidos na defesa do 
organismo humano contra mutações (e, 
portanto, contra o câncer). E, por que não, 
mais perto também de realizar proezas, co
mo a terapia gênica de uma doença genéti
ca humana. 

* James E. Cleaver, Nature, vol. 218, pp. 25-656 (1968) 
** Kiyoji Tanaka e col., 'Molecular cloning of mouse 
DNA repair gene thafcomplements the defect of group
A xeroderma pigmentosum'. Proc. Nat. Acad. Sei., 
vol. 86, pp. 5.512-5.516 (julho 1989) 
*** Geert Weeda e col., 'A presumed DNA helicase 
encoded by ERCC-3R is envolved in human repair de
sorders xeroderma pigmentosum and Cockayne's 
syndrome', Ce/1, vol. 62, pp. 777-791 (agosto 1990) 

CARLOS FREDERICO MARTINS MENCK 
INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS/ USP 
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BCG REDESCOBERTO 

O bacilo Calmette-Guerin, o BCG, foi 
obtido no início dos anos 20, por Albert 
Calmette e Camille Guerin. Submetendo 
um bacilo bovino vivo da tuberculose a su
cessivas passagens em meios de cultura, eles 
o fizeram perder a virulência: em vez de 
provocar a doença, o bacilo se tornou ca
paz de imunizar contra ela. Desde os anos 
50, o BCG tem sido administrado como va
cina contra a tuberculose. Posteriormente, 
dadas as suas propriedades imunoestimu
ladoras, passou a ser empregado também 
na terapia do câncer. 

Com os recentes avanços na área da ge
nética bacteriana, inúmeros modelos de ve
tores - agentes carregadores de genes es
tranhos que codificam a síntese de proteí
nas - vêm sendo estudados e propostos. 
A síntese dessas novas proteínas pode esti
mular o sistema imune a desenvolver uma 
resposta, na forma da produção de anti
corpos ou células citotóxicas que capacita
riam o organismo a se defender de uma fu
tura infecção por um agente infeccioso que 
contivesse aquelas proteínas. Esses vetores 
constituiriam as chamadas 'vacinas recom
binantes'. 

Vem se firmando a idéia de que não há 
vacinas para doenças infecciosas cujo agen
te não possa ser neutralizado por uma res
posta imune adequada, produzida no or
ganismo por esse mesmo agente. Admite
se que, para tais infecções - e talvez seja 
este o caso das provocadas pelo vírus da 
imunodeficiência humana (HIV) e por al
guns parasitas -, seria necessário não só 
uma vacina, mas um tratamento imunomo
d ulador apropriado. Por suas característi
cas não apenas vacinais mas sobretudo 
imunoestimuladoras, o BCG apresenta-se 
como forte candidato a constituir um agen
te completo para a preparação de vacinas 
recombinantes. 

Em artigo publicado na revista Nature, 
C. K. Stover,* da Medimmune Incorpora
ted (Gaihersburg, Maryland) e colaborado
res chamam atenção para as qualidades do 
BCG como vetor de genes estranhos e pa
ra as vantagens éxcepcionais de sua utili
zação no desenvolvimento de uma vacina 
recombinante: (1) é a vacina mais ampla
mente utilizada no mundo; (2) pode ser ad
ministrada por via oral em qualquer ida
de, não sendo afetado por anticorpos ma
ternos; (3) uma única dose pode imunizar 
por longo período; é um potente imonoes
timulador; (4) é uma das vacinas mais re-
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sistentes a variações de temperatura; (5) 
tem baixo custo de produção. 

O mesmo número da Nature traz, na p. 
479, um artigo de Anna Aldovini e Richard 
A. Young, do Whitehead Institute for Bio
medical Research (Cambridge,Mass.), e, na 
p. 442, um comentário sobre esses dois tra
balhos, por M. J. Colston, do Laboratory 
of Leprosy and Mycobacterial Research 
(Londres). 

Aldovini e Y oung introduziram no BCG 
genes que codificam proteínas do HIV 
(Gag, Pol e Env), usando um promotor de 
uma proteína de choque térmico (ver 'Cho
que (hiper) térmico', em Ciência Hoje n? 
35) de micobactérias (Hsp 70) para dirigir 
a expressão dos genes. 

Stover e colaboradores, usando promo
tores semelhantes, desenvolveram dois sis
temas diferentes para obter a expressão de 
genes estranhos (proteínas do HIV, toxina 
tetânica ou beta-galactósidade): um deles 
era um sistema plasmidial ou extracromos
sômico, em que se introduziram no BCG 
plasmídios contendo os genés estranhos a 
serem expressos; o outro era um sistema in-

IMUNOLOGIA 

tegrativo, em que esses genes foram intro
duzidos no ácido desoxirribonucléico 
(ADN) cromossomial do BCG. 

Segundo estes pesquisadores, os BCG re
combinantes assim produzidos, quando 
inoculados em camundongos, foram capa
zes de induzir resposta imune humoral e ce
lular contra as proteínas codificadas pelos 
genes estranhos introduzidos. Portanto, ao 
que parece, é possível induzir, por BCG re
combinante, uma resposta imunológica efi
caz contra as proteínas estranhas cujos ge
nes foram introduzidos no BCG. 

Stover e seu grupo demonstraram que so
mente os BCG recombinantes viáveis, e não 
inativados, foram capazes de induzir uma 
resposta imunológica no hospedeiro. Isto 
sugere que a capacidade que tem o bacilo 
de sobreviver por um longo período no or
ganismo é essencial para seu poder de in
duzir a resposta imunológica. Em seu co
mentário, Colston observa que este é um 
fator limitante para o uso do BCG como 
vacina recombinante, já que milhões de 
pessoas já receberam o BCG convencional 
e poderiam, portanto, eliminar o BCG re
combinante, por força da resposta imuno
lógica que conservariam, o que impediria 
sua sobrevivência por um longo período e 
a geração da resposta imunológica contra 
as proteínas cujos genes foram nele intro
duzidos. 

O advento dos agentes recombinantes pa
ra vacinação apontam, sem dúvida, um ca
minho promissor, mas restam inúmeras di
ficuldades a resolver. Além do aprimora
mento dos mecanismos imunológicos pro
tetores dirigidos contra os próprios veto
res, é preciso otimizar as condições para a 
expressão das proteínas codificadas pelos 
genes introduzidos e definir as estruturas 
dos agentes patogênicos, e de seus respec
tivos genes. Resta ainda contornar a varia
bilidade antigênica, freqüente em alguns 
agentes patogênicos, e avaliar a importân
cia da estrutura conformacional e da gli
cosilação da proteína que representa o an
tígeno protetor. 

* Nature, vol. 351, p. 456, (1991) 

CARLOS AUGUSTO PEREIRA E MARIA 
AUXILIADORA LUCCHIARI 

LABORATÓRIO DE IMUNOLOGIA VIRAL, 
INSTITUTO BUTANTAN 
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UM MUNDO DE CIÊNCIA 

Plutão era, até agora, entre os planetas 
conhecidos, o mais distante da Terra. Por 
mais que acreditemos que os planetas de
vam ser abundantes no universo, é extre
mamente difícil detectá-los fora do siste
ma solar. O telescópio espacial Hubble foi 
projetado para ser capaz de procurar pla
netas em torno das estrelas mais próximas. 
Esta capacidade, no entanto, foi das mais 
prejudicadas pelo problema óptico verifi
cado após seu lançamento. 

Para surpresa dos astrônomos, a primei
ra evidência cone.reta da existência de um 
planeta fora do sistema solar não veio do 
Hubble: surgiu da análise dos sinais de rá
dio do pulsar PSR1829-10, uma estrela de 
nêutrons que gira em torno do seu eixo três 
vezes por segundo. Estrelas de nêutrons são 
objetos extremamente densos que se for
mam quando uma estrela explode sob for
ma de supernova. 

Graças às medidas precisas da chegada 
dos pulsos de uma delas, uma equipe in
glesa liderada por M. Bailes* determinou 
o seu movimento com grande exatidão. 
Descobriu-se, assim, que essa estrela de 
nêutrons apresenta um movimento perió
dico de translação com velocidade proje-

NOTAS 
Bactérias que intoxicam 

Pesquisadores da Faculdade de Medici
na Necker-Enfants Malades e do Instituto 
Pasteur de Paris, França, identificaram o 
gene in/A, que é responsável pela penetra
ção da bactéria Listeria monocitogenes nas 
células humanas, causando graves intoxi
cações alimentares. A partir de uma cepa 
virulenta de L. monocitogenes, obtiveram 
um conjunto de 2.500 bactérias mutantes. 
Três delas mostraram-se incapazes de pe
netrar nas células em culturas e apresenta
ram mutação na mesma região do cromos
somo bacteriano, batizada de inl. 

Introduzindo uma parte da região inl em 
apenas uma das mutantes, ou uma espécie 
não patogênica do gênero Listeria (L. in
nocua), os pesquisadores demonstraram 
que um só gene, o inlA, era suficiente pa
ra tornar as bactérias invasivas. 

A transcrição e tradução deste gene pro
duzem uma proteína de 744 aminoácidos, 

f2 

O NOVO PLANETA 

tada de 0,9 m/s e período de 184 dias. 
O que causaria tal movimento? A inter

pretação mais imediata é que existe um ob
jeto com cerca de dez vezes a massa da Ter
ra, a uma distância do pulsar comparável 
à distância de Vênus ao Sol. Seria, pois, um 
planeta! Essa interpretação seria bem acei
ta, não fosse o fato de o movimento de
tectado ser circular. 

De tudo o que sabemos sobre superno
vas e formação de estrelas de nêutrons, es
peraríamos uma órbita altamente elíptica. 
A circularidade da órbita é de difícil inter
pretação; especula-se até que o 'movimen
to' observado não seja real, mas se deva 
a alguma ilusão causada por uma proprie
dade ainda desconhecida das estrelas de 
nêutrons, não observada nas muitas cen
tenas de pulsares descobertos até hoje. De 
outra forma, teríamos que conceber uma 
maneira muito imaginosa para explicar co
mo o planeta teria sobrevivido à explosão 
da supernova ou como poderia ter se for
mado após esse evento e por que apresen
ta uma órbita inesperadamente circular. 

Haveria vida nesse planeta? Certamente 
não. Se o planeta já existia antes da explo
são da supernova, qualquer forma de vida 

a internalina, que tem semelhanças com as 
proteínas presentes na superfície de outras 
espécies bacterianas, como o estafilococos. 

Os pesquisadores estudam atualmente os 
mecanismos de regulação desses genes, com 
a esperança de abrir novas perspectivas no 
tratamento de infecções com Listeria. 

La Recherche, vol. 235, p. 1.010 (1991) 

Vacina contra o dengue? 
Após o desenvolvimento de um teste de 

diagnóstico eficiente para o dengue, com 
resultados em 48 horas, pesquisadores do 
Instituto Pasteur, de Paris, estudam a pos
sibilidade de uma vacina. Os quatro tipos 
de vírus do dengue não apresentam imuni
dades cruzadas. Ensaios clínicos com os ví
rus l, 2 e 4 vêm sendo feitos na Tailândia. 

Estuda-se também uma vacina a partir 
de técnicas de engenharia genética para os 
vírus 1, 3 e 4. Os testes in vivo estão previs-

ASTRONOMIA 

teria sido destruída nesse evento de gran
de violência. Além disso, a copiosa emis
são de raios X, raios gama e partículas re
lativísticas eletricamente carregadas, que 
ocorre num pulsar, não forma ambiente 
propício ao desenvolvimento ou manuten
ção da vida. 

Observações mais precisas e coletadas du
rante um período mais longo no pulsar em 
questão podem nos trazer algumas surpre
sas. Não podemos descartar a hipótese de 
que o movimento detectado não seja estri
tamente periódico e, nesse caso, a idéia da 
existência do planeta teria que ser revista. 

Ainda não é impossível que, com maior 
intervalo de observação, apareçam sinais 
de outros planetas, com período de trans
lação mais longo. Afinal, se o pulsar pos
sui sua ' Vênus', o que o impediria de ter 
também o seu 'Júpiter' ou o seu 'Netuno'? 

* Nature, vol. 352, p. 311 (1991) 

JOÃO STEINER 

INSTITUTO ASTRONÔMICO E GEOFÍSICO, 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

tos para dentro de dois anos, mas a idéia de 
uma vacinação em massa ainda é remota. 

Le Quotidien du Medicin (21/2/91) 
e França Flash, n? 19 ( 1991, CENDOTEC) 

Decidindo o indecidível 
Em trabalho recente, Newton da Costa, 

do Instituto de Estudos Avançados da 
USP, e Francisco Doria, da Escola de Co
municação da UFRJ, aplicaram à mecâni
ca clássica métodos da lógica matemática 
para obter resultados análogos a um céle
bre teorema de Gõdel. Os resultados dizem 
respeito à impossibilidade de haver algo
ritmos que sejam capazes de decidir ques
tões relativas a sistemas dinâmicos. Por 
exemplo: dado um sistema dinâmico, existe 
um algoritmo geral capaz de predizer se ele 
tem comportamento caótico? Segundo 
Costa e Doria, a resposta é negativa. 

Nature, vol. 352, n? 6.337 , p. 664 (1991) 
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RESENHA 

DA ESTRUTURA AGRÁRIA PARA A FÁBRICA 

FÁBRICA, CONVENTO E DISCIPLINA, 
de Domingos Giroletti, Imprensa Ofi
cial, Belo Horizonte, 1991, 274 pp. 

O livro de Domingos Giroletti, Fábrica, 
convento e disciplina, traz uma contribui
ção original à historiografia sobre a forma
ção do operariado industrial no Brasil, nas 
últimas décadas do século XIX, ao abor
dar o trabalhador (nativo), ou seja, o não
imigrante, das fábricas de fiação e tecela
gem situadas no centro e norte de Minas 
Gerais. 

O autor examina, de forma detalhada, 
os procedimentos adotados pelos empresá
rios da Companhia Cedro e Cachoeira, um 
importante grupo têxtil da região, para 
transformar a mão-de-obra local num ti
po de trabalhador afinado técnica, disci
plinar e ideologicamente com a nova reali
dade industrial. 

A base empírica da análise é formada por 
uma ampla documentação primária, pro
veniente dos arquivos da companhia e con
servada no Museu Industrial Décio Mas
carenhas, na qual se destacam as corres
pondências - cartas de diversos tipos e 
procedências-, registros de operários, li
vros contábeis e de atas, além de entrevis
tas com ex-trabalhadores, gerentes e anti
gos moradores das vilas. O processamen
to e confronto desses dados permitiram ao 
autor ''reconstruir a estratégia de forma
ção de parte do operariado industrial, a na
tureza do processo, seu sentido e movimen
to" (p. 21). 

No primeiro dos quatro capítulos que 
compõem o núcleo de sua argumentação, 
Giroletti descreve as origens e as formas de 
crescimento das empresas, as característi
cas da produção, a estrutura do poder no 
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interior das fábricas, a rentabilidade e os 
problemas enfrentados pelas unidades da 
companhia, na qual se destaca a dependên
cia inicial dos empresários em relação à 
mão-de-obra mais especializada, a exem
plo dos tintureiros. 

Giroletti revela as estratégias dos indus
triais para disporem do contingente de tra
balhadores livres e pobres da região, base 
da mão-de-obra da Cedro e Cachoeira. 
Nessa tarefa, contaram com a ajuda de pa
rentes, comerciantes, correspondentes, for
necedores, clientes e ainda com a oferta es
pontânea dos próprios interessados. Já os 
operários qualificados eram contratados no 
Rio de Janeiro ou no exterior. 

Quanto à formação técnica, o autor dis
tingue a dos trabalhadores especializados 
e a da massa operária. Para treinar técni
cos locais que dispensassem a contratação 
de estrangeiros, os empresários criaram 
formas refinadas de adesão, tais como con
tratos especiais, multas, promessa de car
gos de chefia e até mesmo a distribuição 
de ações. Quanto aos operários 'comuns', 
o aprendizado se faziajunto aos mestres, 
ao corpo técnico ou aos colegas mais pró
ximos e experientes. No entanto, para es
sa massa, o mais importante era a aquisi
ção de novas atitudes e de uma disciplina 
adequadas à realidade fabril. 

No tocante à disciplina, os industriais mi
neiros se valeram de instrumentos de or
dem espacial (as vilas operárias, o conven
to destinado à mão-de-obra feminina, e os 
próprios muros e seções das fábricas), fun
cional (a estrutura de poder no interior e 
fora das unidades de produção) e regimen
tal, a exemplo das normas gerais, que es
tabeleciam padrões de comportamento pa
ra os trabalhadores. Eles também procu
raram estender sua influência ao âmbito fa
miliar e individual, investindo em campos 
novos como lazer e diversões, exemplifica
dos nas bandas, no futebol e no clube. 

A construção do operário industrial en
volveu ainda, segundo Giroletti, a produ
ção de uma visão de mundo centrada na 
ideologia do trabalho, indicativa de uma 
ruptura entre a fazenda escravista e a fá
brica moderna. Essa nova visão, presente 
nos regulamentos, buscava induzir o tra
balhador nacional à adoção de um estilo 
de vida e de comportamento, de uma filo
sofia valorizadora do trabalho, inspirada 
no exemplo do patriarca Antônio Gonçal
vez da Silva Mascarenhas, e de uma nova 

sexualidade, ajustados à sociedade urbano
industrial. 

Diante do amplo painel de métodos dis
ciplinares, e com base nos depoimentos de 
empresários, de técnicos estrangeiros, nas 
histórias de vida de alguns trabalhadores, 
no crescimento e expansão apresentados 
pela companhia e nos pouco expressivos 
movimentos reivindicatórios, o autor con
clui pelo "sucesso da estratégia empresa
rial na ação disciplinadora dos operários 
( ... )." (p. 170). 

Entretanto, a análise de Giroletti abre
se a críticas, justamente naquilo que seria 
a principal virtude de um trabalho sobre 
história de empresa: a documentação am
pla, preservada, organizada e acessível a 
pesquisador . O autor encontrou-se frente 
a condições via de regra inexistentes em 
nosso país, onde a sensibilidade histórica 
e preservacionista de documentos por par
te dos empresários é ainda uma exceção. 
Porém, ao utilizar basicamente fontes da 
empresa, Giroletti parece ter desprezado 
uma das lições fundamentais de Marc 
Bloch: a crítica externa às mesmas. Essa fa
lha resultou na produção de uma visão u~i
lateral do processo, na qual somente um 
dos agentes - no caso, o empresariado -
teve sua ação avaliada. O produto final cer
tamente ficaria mais completo se Giroletti 
tivesse, por exemplo, confrontado a docu
mentação empresarial com jornais da época 
e publicações oficiais. O autor também, ao 
negligenciar a tímida, mas existente, produ
ção sobre história de empresas no Rio de Ja
neiro e Bahia, desprezou o uso do método 
comparativo que, com certeza, ressaltaria as 
singularidades de seu objeto de pesquisa. 

E, face a essa opção, pode-se afirmar que 
o esforço analítico do autor deu nova rou
pagem à tradicional história de empresas, 
enaltecedora da ação dos empresários, vis
tos como portadores de uma racionalida
de schumpeteriana. Somente nessas condi
ções é possível explicar que os industriais 
mineiros, oriundos da classe escravocrata 
e empenhados na produção de uma disci
plina fabril, se utilizaram dos "mais diver
sos mecanismos coercitivos da formação 
econômica e social escravagista, combinan
do-os com procedimentos específicos do 
sistema fabril capitalista" (p. 148) e, ao 
mesmo tempo, considerar que o 'regula
mento interno' não foi uma transposição 
da estrutura de trabalho agrária para a fá
brica (p. 199). 
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Também pode ser questionada a técni
ca, muito usada nas pesquisas antropoló
gicas, de transcrição quase completa de 
fontes. Tal procedimento, se não esconde 
uma limitação do quadro teórico, ou a au
sência de questões prévias na abordagem 
da documentação, pode significar, o que 
é muito grave em trabalhos de história, a 
aceitação implícita da 'verdade' impressa 
nos documentos. 

Além desses problemas, nota-se ainda o 
uso de uma mesma fonte para ilustrar es
tratégias disciplinares diferentes. Sem dú
vida, no bojo do processo, elas aparecem 
interligadas, mas fica no ar a questão de 
saber se, dentre a volumosa correspondên
cia examinada, não foi possível dispor de ou
tros exemplos, senão os do mestre Pitta ou 
do tintureiro Francisco Emydio (p. 211). 

Deve-se também apontar para o isola
mento que a análise imprimiu às estraté
gias empresariais, colocando os industriais 
da Cedro e Cachoeira a salvo de qualquer 
influência extrafabril. As explicações para 
as medidas disciplinadoras adotadas não 

aludem à existência, por exemplo, de uma 
possível competição pela mão-de-obra por 
parte de outras atividades locais ou regio
nais. Será que, ao lançar mão de uma ga
ma de atividades disciplinares, não estariam 
os empresários tentando também contro
lar a rotatividade dos trabalhadores e as
sim garantir o funcionamento das fábricas? 
Nesse ponto, ressente-se a retirada do ca
pítulo sobre a implantação do setor têxtil 
em Minas no século XIX (p. 11), que tal
vez esclarecesse mais sobre a sua inserção 
e a da indústria no conjunto da economia 
mineira e também no país. 

Por fim, deve-se mencionar o fato de que 
o autor, no item sobre a formação de uma 
moral diferente da escravista, reproduz ver
sões sobre a família escrava que vêm sen
do reavaliadas pelos estudos de demogra
fia escravista, como os de Robert Slenes e 
outros. Esses demonstram não terem sido 
atípicos os casamentos e a constituição de 
famílias monogâmicas entre os escravos, 
inclusive em Minas Gerais. 

As lacunas apontadas de forma alguma 

desqualificam o trabalho de Giroletti. Ao 
contrário, trata-se de uma importante con
tribuição, no sentido de firmar entre nós 
uma tradição de estudos sobre empresas. 
As investigações sobre esse tema, muito co
muns nos Estados Unidos, Japão e Euro
pa, onde contam com periódicos publica
dos regularmente, permanecem no Brasil 
ainda limitadas a um pequeno número de 
trabalhos e de interessados. A divulgação 
de Fábrica, convento e disciplina poderá 
servir tanto para estimular a realização de 
outros trabalhos como para despertar nos 
poderes públicos e na iniciativa privada o 
interesse pela preservação de sua memória, 
facilitando o acesso de sua documentação 
a pesquisadores ou instituições de pesquisa. 

ALMIR PIT A FREITAS FILHO 

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA, 
FACULDADE DE ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO/ UFRJ 

EFEITOS PERVERSOS E MODERNIDADE 

Cristovam Buarque 

a desordem 
do progresso 
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A DESORDEM DO PROGRESSO, o fim 
da era dos economistas e a constru
ção do futuro, de Cristovam Buar
que, 3~ ed., Paz e Terra, São Pau
lo, 1990, 186 pp. 

O ~studo dos efeitos perversos é comum 
entre os economistas, um pouco menos en
tre os sociólogos. Trata-se de uma questão 
relativamente banal, mas de longa tradição 
no pensamento social ocidental, cujas ori
gens remontam provavelmente a Mandevil
le, Smith e Rousseau: em busca de deter
minados objetivos, os agentes sociais ter-
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minam por provocar efeitos não previstos 
e mesmo não desejáveis. Em outros termos, 
agindo racionalmente, agentes sociais pro
vocam resultados irracionais, sob o ponto 
de vista geral, mas também individual. 

O tema dos efeitos perversos não é no
vo, muito pelo contrário: é um tema clás
sico no pensamento social europeu. Na 
Alemanha, por exemplo, está presente nos 
trabalhos de Simmel, de Weber, e mesmo 
de Marx, que o analisa em sua famosa -
e hoje pouco prestigiada - teoria do de
senvolvimento das contradições capitalis
tas: conduzido por sua própria e inexorá
vel lógica, o capitalismo caminha para a 
sua própria destruição. 

Presente também na obra de Popper, o 
estudo dos efeitos perversos ou efeitos de 
composição constitui o fundamento do fa
moso paradoxo de Tocqueville-Durkheim: 
a insatisfação social pode crescer ao mes
mo tempo que crescem as razões para que 
cada indivíduo se torne mais satisfeito pes
soalmente. Nos Estados Unidos, Merton 
dedicou um artigo clássico a respeito (1936), 
analisando o fenômeno sob a ótica da pre
dição criadora: uma predição pode tornar
se realidade pelo fato de ganhar um esta-

tuto de condutor de comportamentos, in
dependentemente da consciência ou dese
jo dos agentes sociais envolvidos. 

Recentemente, na França, o tema tem si
do freqüentado por alguns sociólogos de 
prestígio, como Crozier e Boudon, tendo 
este último dedicado a respeito um traba
lho hoje clássico (1977). Por sua vez, entre 
nós o f enômeno tem chamado a atenção 
de todos aqueles que, de uma ou outra ma
neira, se preocupam com o desenvolvimento 
econômico e político recente. Diria mesmo 
que faz parte de nosso cotidiano, embora 
nem sempre seja explicitado nestes termos. 

É esse fenômeno, aliás, que Cristovam 
Buarque persegue em seu livro, já em ter
ceira edição. Trata-se de um conjunto de 
nove ensaios, escritos, em sua maioria, após 
o término do mandato do autor frente à 
Universidade de Brasília, quando se deci
cidiu por empreender um 'mergulho no 
Brasil', percorrendo o país de Norte a Sul, 
tentando conhecê-lo melhor em suas ma
nifestações cotidianas por 'detrás' dos nú
meros e dos livros. O que mais chocou o 
economista e contista Buarque foram os 
paradoxos de nossa realidade: o motorista 
que anda de vidros fechados em Manaus, 
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para parecer que tem ar condicionado; as 
crianças que pedem esmola em baixo do se
máforo iluminado por uma das maiores hi
drelétricas do mundo; o acidente da cáp
sula de césio em Goiânia; a conversa com 
os meninos de rua, que lhe informam não 
existirem crianças abandonadas entre os ín
dios porque estes são civilizados. 

A preocupação central de Buarque é 
identificar, analisar, compreender e trans
mitir alguns dos efeitos perversos do pro
gresso do Brasil nas últimas décadas. Em 
seus próprios termos: a lógica que explica 
esta modernidade arcaica. E que poderia 
traduzir como sendo a preocupação de en
tender em que consiste a idéia de progres
so entre nós, este mito do século XIX que 
dominou (e domina) a cabeça da elite eco
nómica, política e intelectual do país e do 
mundo, tanto no século passado como no 
presente. Segundo o ex-reitor da UnB, du
rante décadas esta idéia mobilizou os agen
tes sociais, dirigiu os esforços mais impor
tantes de nossas instituições e os sentimen
tos de milhões de homens, para se obterem 
resultados inversos aos esperados: ao con
trário do bem-estar, o progresso criou o 
mal-estar social. 

As conclusões do autor de A eleição do 
ditador são relativamente controvertidas 
e foram, naturalmente, recebidas com rea
ções muito díspares. Nos meios acadêmi
cos, empresariais, sindicais e políticos, 
tanto houve manifestações de entusiasmo 
quanto de reticências, e mesmo de repro
vação. Em parte as conclusões de Buarque 
são conhecidas - a lógica do crescimento 
dos bolsões de miséria que tomam conta 
do país, a proliferação dos comportamen
tos socialmente irracionais, a miopia his
tórica das elites - e em parte mal conhe
cidas, ou rejeitadas: os efeitos perversos 
brotam, em grande parte, de um determi
nado paradigma de conceber os objetivos 
sociais da nação - alcançar os países mais 
desenvolvidos - e de uma determinada 
forma de agir, para alcançá-los: a ciência 
económica despida de ética. 

Assim, para o autor de A desordem do' 
progresso, não é uma vida mais feliz para 
os brasileiros o que se perseguiu e se per
segue com a idéia de progresso, mas o pu
ro crescimento material que nos possa 
aproximar de padrões de consumo euro
peus ou norte-americanos, que se sabe an
tecipadamente impossíveis de serem gene
ralizados para a maioria dos brasileiros. O 
resultado do desenvolvimento tem sido a 

A mais grave, e difícil de ser ingerida, den
tre as suas conclusões, porém, é a de que 
a esquerda, que poderia se constituir em 
uma alternativa, deixou-se e deixa-se do
minar pelo mesmo paradigma de raciocí
nio - o paradigma da economia. A dif e
rença é que a esquerda quer 'um carro pa
ra cada cidadão', ao inv_és de abandonar 
o 'paradigma/ armadilha do carro'. O que 
resultaria, como efeito perverso - caso es
ta ilusão fosse alcançada-, na impossibi
lidade de qualquer pessoa andar de carro. 

Pode-se dar um outro enfoque, mas sem
pre no mesmo sentido, ao livro do ex-reitor 
da UnB, inserindo-o na problemática da 
modernidade e da pós-modernidade, que 
as ciências sociais discutiram em finais dos 
anos 70 e inícios de 80. E este enfoque é ne
cessário para se revelar o fundamento da 
lógica perversa do progresso no Brasil, na 
ótica de Buarque. 

A desordem do progresso (seguido de O 
colapso da modernidade brasileira e uma 
proposta alternativa) aponta como funda
mento dos efeitos perversos do progresso, 
entre nós, o paradigma que dominou o pen
samento social da direita e da esquerda no 
Brasil e na América Latina: o economicis
mo. O que Caillé (1988) chamaria de Qara
digma do utilitarismo. A explicação de 
Buarque sobre a lógica perversa do progres
so insere-se em outras duas tradições do 
pensamento social moderno europeu, que 
Buarque não cita (propositadamente?): 
uma tradição mais nobre e conhecida, que 
tem em Habermas seu maior expoente e em 
Weber sua fonte primeira, que denuncia o 
desvio do projeto iluminista da moderni
dade, entre outras razões pelo predomínio 
da razão instrumental; e uma tradição mais 
difusa, que aponta os limites da ciência e 
da racionalidade ocidental, e que tem em 
Nietzsche e em Foucault os seus mais próxi
mos e mais conhecidos propagadores, além 
do há pouco extremamente citado Lyotard. 
Pois parece evidente que, para Buarque, a 
idéia primeira do progresso, ou o ideal da 
modernidade, foram desviados, e em gran
de parte porque se acreditou ingenuamen
te na ciência. Ou talvez, de forma mais con
tundente, porque se despiu o conhecimen
to científico dos seus naturais fundamen
tos éticos. Por isso mesmo é que a base do 
discurso de Buarque é a indignação, e seu 
sentido a praticidade: reinventar a idéia do 
progresso e o ideal da modernidade. 

ELIMAR PINHEIRO DO NASCIMENTO 
busca de um consumo pervertido, com o DEPARTAMENTO DE socIOLOGIA, 
qual se cria a miséria, a fome e a violência UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 
para a esmagadora maioria da população. 

NA ESTANTE 

Peixes 
Fascinado pelos mistérios do mar, o 

biólogo Marcelo Szpilman conseguiu 
identificar, em seu Guia Aqualung de 
Peixes, importantes segredos sobre seus 
habitantes. Editado por Aqualung Con
fecção Ltda. em 1991, a publicação 
apresenta uma listagem abrangente so
bre as espécies de peixes que ocorrem 
no litoral 'brasileiro. Acompanham os 
dados reunidos no guia - característi
cas, medidas, hábitat, coloração, cap
tu:ra, ocorrência e hábitos - fotos e de
senhos ilustrativos. Além de suas deno
minações científicas, os peixes são iden
tificados pelos seus nomêS vulgares em 
português, inglês e francês. 

Editada pela Secretaria do Meio Am
lo ewl990 
blicação A 

Serra do mar: degradação e recupera
de 
es

sa área da mata atlântica, baseada na 
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TOME CIÊNCIA 

CRISTAL LÍQUIDO MAGNÉTICO NO BRASIL 

O s ferrofluidos são suspensões coloidais 
de pequenas partículas magnéticas 

com dimensões típicas de 100 A (o an
gstrom equivale a 10- 10 m), dispersas num 
líquido carreador (solventes orgânicos, 
óleos, graxas e água). Têm a fluidez de um 
líquido isotrópico e alta susceptibilidade 
magnética. Por causa dessas propriedades 
bastante peculiares, esses materiais têm um 
largo espectro de aplicações tecnológicas. 
Entre muitas, podemos citar as impresso
ras com tinta magnética, o transporte de 
combustíveis em satélites, alto-falantes, se
los em rolamentos. 

Os ferrofluidos mais comuns são não
aquosos e sua fabricação é longa e traba
lhosa: partículas de óxido de magnetita, 
com dimensões da ordem de nanômetros, 
são obtidas por ultratrituração; em segui
da, os grãos são revestidos com agentes sur
fatantes (moléculas que têm uma região po
lar e outra apoiar), que impedem a preci
pitação das partículas, permitindo obter 
uma suspensão em solventes orgânicos. 

Em 1988, um novo processo de fabrica
ção foi proposto pelo químico francês Re
né Massart: partículas coloidais de magne
tita são sintetizadas por condensação alca
lina de íons de ferro (Fe), depois carrega
das eletricamente e, em seguida, dispersas 
numa solução aquosa. Recentemente, um 
de nós (Francisco Augusto Tourinho) ob
teve ferro fluidos de f errito de manganês 
(Mn) e cobalto (Co) mediante modificações 
desse procedimento. 

Os ferrofluidos têm sido amplamente es
tudados, não apenas dos pontos de vista 
da física e da química básicas, mas também 
sob o aspecto de suas inúmeras aplicações 
tecnológicas. É bem conhecido que são op
ticamente isotrópicos, tornando-se birre
fringentes quando submetidos a campos 
magnéticos. A birrefringência óptica (Lrn) 
é, essencialmente, a diferença entre os ín
dices de refração dos ferro fluidos obtidos 
quando o feixe de luz se propaga paralela
mente à direção do campo magnético (n,,) 
e perpendicularmente a ele (n _J. Assim, 
6 n = n,, - n.1. No caso de um fluido 
isotrópico, n,, = n .1 • teremos 6 n = O. No 
caso de um fluido anisotrópico, 6n * O. 

Segundo uma suposição geral, a birre
fringência induzida por campos magnéti
cos em ferrofluidos seria efeito da orien
tação de pequenos agregados de partículas 
formados na presença do campo. De fato, 
a existência, na natureza, de um ferro flui-
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do anisotrópico sem a aplicação de um 
campo magnético nunca fora publicamen
te demonstrada. 

Os mais interessantes fluidos anisotrópi
cos são os cristais líquidos. Eles correspon
dem a certo número de estados particula
res da matéria, cujos constituintes básicos 
(em geral, moléculas) figuram numa ordem 
intermediária entre a ordem de orientação 
e posição, de longo alcance, dos sólidos 
cristalinos e a desordem de longo alcance 
dos líquidos isotrópicos e dos gases. Esses 
materiais têm hoje grande número de apli
cações tecnológicas, estando presentes, por 
exemplo, em mostradores de relógio, ter
mômetros, telas de televisores e monitores 
de computador. 

As substâncias que apresentam fases lí
quidas cristalinas constituem-se em geral de 
moléculas orgânicas alongadas; em parti
cular, a ordem nemática é muito freqüen
te. A característica básica da ordem nemá
tica é que nela os centros de massa das mo
léculas não apresentam ordem posicional 
de longo alcance, mas os eixos molecula
res obedecem a uma ordem direcional de 
longo alcance (figura 1). Em síntese, po
demos dizer que um cristal líquido tem a 
fluidez de um líquido isotrópico e 'algum 
tipo de ordem' característica de um sólido 
cristalino. 

j -/ 1 

\1 ~ 1::::-
/~~\ 
~ _\,-/ 

Em geral, quando uma substância é sub
metida a um campo magnético, sua respo~
ta a esse estímulo depende de um parâme
tro físico que é a anisotropia de suscep
tibilidade magnética (6X) do material. 
Quanto maior for esse parâmetro, mais efi
ciente será a resposta do meio ao estímulo 
magnético. Os cristais líquidos usuais têm 
uma susceptibilidade magnética bastante 
baixa: 6 X ~ 10-s (unidades no sistema 
centímetro-grama-segundo, CGS), ao con
trário dos ferro fluidos, que têm alta sus
ceptibilidade magnética. 

Utilizando a técnica da microscopia óp
tica de luz polarizada, realizamos um ex
perimento que evidenciou, pela primeira 
vez, a existência de uma substância que reú
ne as propriedades de um cristal líquido às 
de um ferrofluido. 

A substância estudada compõe-se de par
tículas magnéticas de MnFep4 , obtidas 
por síntese química, carregadas eletrica
mente e dispersas em água. As dimensões 
típicas das partículas, obtidas por difração 
de raios X e microscopia eletrônica, são da 
ordem de 100 A. A concentração de partí
culas na solução é de 0,5 mol (1,2 x 1016 

partículas/ cm 3). 

Para as observações ópticas, a amostra 
é introduzida em cubetas de vidro de 2,5 
mm de comprimento, 20 mm de largura e 

/ \\1/\ 
~\ \ ~ 1 
/ j 1 / / 

-; 

\

1)11\ 
FIGURA 1. Representações esquemáticas de moléculas em forma de bastão. A esquerda, vemos como se apresentam 
num líquido isotrópico: entre os seus eixos não há ordem de posição nem de orientação de longo alcance; à direita, 
sua disposição num cristal líquido nemático: entre os eixos das moléculas não há ordem de posição de longo alcance, 
mas há de orientação (os eixos estão, em média, orientados segundo a direção do vetor n) . 
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FIGURA 2. Birrefringência (6 n) em função da temperatura (T) medida com a amostra magnética de MnFe204 

0,2 mm de espessura. Em seguida, é inse
rida num dispositivo dotado de termosta
to, com temperatura controlada de 
0,001 ºC, o qual, por sua vez, é posto num 
microscópio óptico. As medidas da birre-

Doença de Chagas 
O laboratório de imunologia molecular 

do lnstituto de Biofísica da UFRJ vem tra
balhando desde 1986 com uma glicoproteí
na antigênica do Trypanosoma cruzi, agen
te etiológico da doença de Chagas que atin
ge cerca de 20 milhões de pessoas em toda 
a América Latina. Essa glicoproteína foi 
recentemente caracterizada como uma cis
teíno-protease. O entendimento de sua es
trutura e de seu funcionamento pode of e
recer informações sobre o papel que a en
zima desempenha na infecção parasitária. 

Ana P. de Lima, que trabalha naquele 
laboratório e vem colaborando com o Ins
tituto de Pesquisas em Biotecnologia de 
Montreal, conseguiu isolar e clonar o gene 
que codifica a cisteíno-protease do T. cru
zi após examinar um banco de genes do pa
rasita, utilizando uma sonda produzida pe
la reação em cadeia da ADN polimerase 
(PCR). Estudos cinéticos devem ser agora 
realizados com a proteína purificada, vi
sando esclarecer o seu funcionamento. 

No momento, Lima e sua equipe estão 
tentando obter a proteína recombinante ex
pressa em S. cerevisiae para completar a ca
racterização cinética da enzima e a produ
ção das primeiras 'proteínas mutantes' para 
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fringência óptica são feitas em função da 
temperatura, com um compensador bascu
lante de Berek (figura 2). É importante sa
lientar que essa experiência é feita na au
sência de campos magnéticos. 

o detalhamento de sua estrutura e funcio
namento. Uma vez caracterizada, poderão 
dar início ao desenho de inibidores especí
ficos para a enzima. A cisteíno-protease do 
T. cruzi, como outras enzimas proteolíti
cas, é peça importante nas interações para
sita-hospedeiro e pode se constituir em uma 
arma no combate à doença. 

Hepatite B 
Erva-pombinha, arrebenta-pedra e 

quebra-pedra são alguns dos nomes popu
lares para o Phyllanthus amarus, uma plan
ta que vem sendo usada há mais de dois mil 
anos para combater a icterícia e que agora 
oferece novas esperanças para o tratamento 
da hepatite B crônica, doença que mata 
anualmente dois milhões de pessoas em to
do o mundo. No Brasil, estima-se que 2-3% 
das pessoas sejam portadoras do vírus, com 
exceção da Amazônia, onde essa propor
ção chega a 15% em alguns lugares. 

A planta apresentou ótimos resultados 
em estudos clínicos realizados na Amazô
nia pelo médico José Carlos Fonseca, da 
UFAM. Dos 30 pacientes tratados por Fon
seca com um pó feito com folhas do 
Phyllanthus amarus, cerca de 60% ficaram 

O comportamento de .6.n em função de 
T mostra que temos um ferro fluido aniso
trópico, ou seja, um cristal líquido mag
nético, com todas as características de um 
cristal líquido nemático e alta susceptibili
dade magnética . 

A descoberta desse material, nos labora
tórios do Instituto de Física da Universi
dade de São Paulo, abre perspectivas para 
o desenvolvimento de novas tecnologias, 
que poderão permitir a aplicação dos cris
tais líquidos a novos dispositivos. Estes po
derão vir a ser acionados com campos mag
néticos bastante baixos, da ordem de uma 
dezena de gauss, alcançáveis por meio de 
baixas correntes e até de pequenos ímãs 
permanentes. Continuamos trabalhando na 
caracterização do novo material, que nos 
abriu um fascinante campo de pesquisa em 
física básica. 

ANTONIO M. FIGUEIREDO NETO 
E FRANCISCO AUGUSTO TOURINHO 

INSTITUTO DE FÍSICA, 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

NOTAS 
curados: o antígeno HBsAg (que indica a 
presença do vírus) desapareceu e os anti
corpos se formaram. Os testes para detec
ção da ADN polimerase ( enzima que só 
ocorre quando o vírus se multiplica) regis
traram índices muito baixos ou ausência da 
enzima. À diferença das drogas tradicio
nais, como os corticóides ou o interferon, 
que trazem sérias conseqüências para o or
ganismo, o novo medicamento não apre
sentou efeitos colaterais. 

Paralelamente aos estudos clínicos, que 
continuam na Amazônia, os pesquisadores 
do Departamento de Virologia da Fiocruz 
estão tentando desenvolver um modelo pa
ra o estudo laboratorial da ação do Phyl
lanthus. Como o vírus da hepatite B não 
se multiplica em cultura de células e só se 
desenvolve em chimpanzé - animal extre
mamente caro - os pesquisadores vão uti
lizar o adenovírus, um vírus de ADN, co
mo o da hepatite B, para estudar a ação do 
extrato da planta na inibição da produção 
de ADN polimerase. No momento, Benja
min Gilbert, de Far-Manguinhos, procura 
definir quimicamente o princípio ativo da 
planta e comparar o P. amarus com o P. 
corcovadensis, erva da mesma família, 
muito comum no Rio de Janeiro. 
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COMPUTADOR NA ESCOLA: 
UM BRINQUEDO A MAIS? 

OUTUBRO/ NOVEMBRO DE 1991 

Bruno Vitale 
Laboratório de Didática e Epistemologia das Ciências, 

Universidade de Genebra 

''Existe a crença de que só se pode programar o que se com
preende perfeitamente. Essa crença ignora a,evidência de que 
a programação, como qualquer outra forma de escrita, é um 
processo experimental. Programamos, como redigimos, não 
porque compreendemos, mas para chegar a compreender.,, 

O ptei por fazer esta discussão dos 
temas fundamentais associados à 
integração da informática à prá

tica pedagógica na forma de dez 'teses'. 
Reconheço que é um formato rígido e ar
bitrário (por que dez teses e não cinco ou 
47?}, além de esquemático (será mesmo 
possível sintetizar em duas ou três linhas 
um raciocínio complexo e controverso?) e, 
sobretudo, que pode parecer arrogante e 
até irritante a alguns dos meus leitores. 

Estou consciente desses limites, mas sei 
também das vantagens que este formato 
me dá. Ele fornece uma ordenação, ao me
nos inicial, aos meus pensamentos; obriga
me a certa concisão; permite-me escolher, 
entre um sem-número de argumentos pos
síveis, os que me parecem mais pertinentes. 

O computador não pode oferecer 
uma solução milagrosa para as di
ficuldades observadas na relação 
aluno/professor, aluno/escola e 
aluno/ conhecimento 

Na crise permanente da escola, diante 
das .dificuldades de aspectos variáveis, mas 
sempre presentes da relação escolar, é forte 
a tendência a procurar continuamente a 
'solução milagrosa'. Ora são 'novos mé
todos pedagógicos' (método ativo, moti-

JOSEPH WEIZENBAUM (1981) 

vação, participação ... ); ora são projeções 
da neuropsicologia ou da psicologia do de
senvolvimento, na busca de compreender 
mecanismos de aquisição de conhecimen
to pelos jovens (hemisfério direito/esquer
do, crianças visuais/auditivas ... ); ora, en
fim, um novíssimo brinquedo ou gadget 
tecnológico (televisão escolar, laboratório 
de línguas, videocassete, computador. .. ). 

É sobre esta última tendência que vamos 
nos deter, para discutir as razões e justifi
cativas que se apresentam para a introdu
ção maciça da informática na escola. 

Observa-se com freqüência, entre os pro
fessores, certâ incompreensão do domínio 
em questão. A técnica utilizada é muitas 
vezes tão complexa que escapa por com
pleto à sua análise. Só resta confiar, como 
se confia no médico, no dentista ... Há tam
bém um elemento de preguiça: espera-se 
que os novos brinquedos e os que os ma
nipulam e se deixam manipular por eles re
solvam por si mesmos dificuldades escola
res percebidas como intratáveis e insolúveis 
no nível das relações interpessoais. Por fim, 
há um componente de resignação e deses
pero: como em muitos outros domínios da 
vida social e privada, é freqüente a sensa
ção de impotência diante da invasão das 
formas da mídia e de imperativos tecnoló
gicos que se apresentam, lcada vez mais, co
mo inevitáveis e historicJmente necessários. 
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Ora, ao contrário, o que toda nossa ex
periência nos diz é que: 

a. Os problemas cruciais da relação es
colar não dependem de um método peda
gógico específico, nem podem ser resolvi
dos por receitas pedagógicas. Nascem, em 
nossa sociedade e no nosso sistema esco
lar, do próprio projeto de sociedade e de 
escola que se pretende construir e perpe
tuar. 

b. Grande parte desses problemas certa
mente independe das estruturas neuropsi
cológicas e psicocognitivas das crianças e 
da dinâmica dessas estruturas. O proble
ma não é tanto o que as crianças são, mas 
o que se quer fazer delas. 

c. Os gadgets e os brinquedos tecnológi
cos, se usados como 'solução milagrosa', 
podem apenas criar novos problemas ou -
na melhor das hipóteses - divertir profes
sores e pedagogos que apregoam sua intro
dução na prática pedagógica. Entretanto, 
e isto é essencial, eles têm um custo social 
que, com demasiada freqüência, se pref e
re ignorar ou minimizar. 

Seja como for, os chamados 'avanços da 
informática' nos pressionam de todos os la
dos. Que fazer então, quando uma escola 
já está equipada de computadores e apre
senta-se o problema de integrá-los à vida na 
sala de aula e ao desenvolvimento do cur
rículo escolar? Ou quando as pressões se 
tomam muito fortes e a introdução da infor
mática na escola é considerada inevitável? 

Antes de concentrar a atenção na 
representação informática de uma 
tarefa, é preciso aprender a explo
rar todas as suas modalidades re
presentativas 

Primeiro cuidado: nunca usar o com
putador como ponto de partida; nun
ca enfrentar um problema - ou admi
tir que os alunos o façam - batucando seu 
teclado. 

Ao contrário, todas as outras modalida
des clássicas de exploração e representação 
podem ser preciosas, a começar pela mais 
antiga - a fala. 

Tome um problema que exija uma im
portante tomada de consciência das rela
ções espaciais (por exemplo, a definição das 
estratégias mais adequadas para encontrar 
um tesouro escondido ou sair de um labi
rinto). Na aula, comece por falar dele e fa
zer com que falem dele: a representação 
verbal da tarefa clarifica muitas vezes o 
problema e sugere soluções possíveis. Em 
seguida, promova a mímica de uma solu
ção: a representação gestual pode transfor
mar o problema abstrato num conjunto de 
subproblemas ligados à motricidade dos 
alunos e à escolha de uma estratégia espe
cífica de solução. Em certos casos, repre-
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sentações gráficas (desenhar, fazer qua
dros, esboçar diagramas qualitativos) su
geridas pela própria tarefa ou pelo profes
sor podem fornecer indícios preciosos so
bre as estrutruras geométricas envolvidas 
na estratégia escolhida pelos alunos. 
Por fim, e somente por fim, pode-se ten
tar extrair um dos algoritmos subjacentes 
à estratégia sugerida e programá-lo; o com
putador associado a certo conhecimento de 
uma linguagem de programação muito sim
ples (como LOGO ou LOGOwriter) pode 
então permitir que a compreensão adqui
rida sobre o problema dado e a estratégia 
escolhida sejam traduzidas numa seqüên
cia eficaz de procedimentos. 

O que se observará então é que, depois 
que se extrai e se programa um algoritmo 
pertinente, passa-se a falar, representar ges
tualmente ou desenhar o mesmo problema 
de uma maneira diferente. Ou seja, aso
lução informática acaba, por sua vez, por 
influenciar as ouúas modalidades represen
tativas. 

Nesse jogo dialético entre as diferentes 
modalidades .representativas, o computa
dor não desempenha - ou não deveria de
sempenhar - o papel passivo de uma 
'caixa-preta de calcular'. Trata-se de um 
objeto interessante, capaz de suscitar e de
senvolver úteis curiosidades; se ele está lá, 
é preciso aprender a levá-lo a sério, como 
um verdadeiro e riquíssimo 'objeto de 
conhecimento'. 

Lembrar sempre de considerar o 
computador e a linguagem de pro
gramação como 'objetos de conhe
cimento' e não meros instrumentos 
eletrónicos 

Na sala de aula, é grande a tendência a 
tratar o computador como um servo (ain
da que se alimente por ele, ao mesmo tem
po, certa dose de desconfiança e respeito). 
Mas, se há grande curiosidade quanto ao 
que ele pode fazer - ou não fazer-, há 
muito menos em saber o que ele é, ou o que 
é a linguagem formal que permite a comu
nicação com ele. 

Sob este aspecto, o computador partilha 
da mesma sorte da televisão, do telefone, 
do vídeo . .. e todos os outros brinquedos 
e gadgets educativos que muitas vezes es
tão discretamente presentes nas salas de au
la, sem que se possa ou se saiba discutir seu 
funcionamento e sua arquitetura funcional. 

É sem dúvida uma pena! E este é o pri
meiro dos dois desperdícios que detectamos 
na introdução dos computadores na esco
la (sobre o segundo, falaremos adiante). A 
transformação de nossa relação com o 
computador e com a linguagem de progra
mação que lhe é associada, fazendo-os pas
sar da condição de servos úteis, mas opa-

cos, à de 'objetos de conhecimento', pode 
enriquecer o ambiente escolar e ajudar a 
construir uma relação menos passiva com 
toda a atividade informática escolar. 

Uma curiosidade ativa em relação à na
tureza do computador ( o que não implica 
necessariamente o domínio dos conheci
mentos indispensáveis à compreensão de 
seu funcionamento eletrônico) introduz de 
fato na sala de aula uma relação nova com 
um objeto que, diferentemente dos outros 
gadgets mencionados, pode ser interroga
do e programado. Contanto, é claro, que 
se aprenda como falar com ele. 

Uma reflexão sobre o modo como um 
computador elabora dados, compara ou 
ordena listas, estrutura conjuntos de dados 
etc., nos leva a levantar questões sobre nos
so próprio funcionamento cognitivo, sobre 
nossas estratégias de solução de problemas. 

Mas, atenção! Isto não quer dizer que 
nós raciocinamos como um computador; 
quer dizer apenas que nós também pode
mos, muitas vezes, analisar nossos desem
penhos em termos de procedimentos. Quan
do se programa um computador para de
terminada tarefa, ele aprende, alguma coi
sa de nós (não se deve ter medo dos aspec
tos antropomórficos desta descrição da re
lação aluno/computador; ao contrário, 
eles podem ser preciosos, se bem contro
lados). Em contrapartida, quando refleti
mos sobre o modo como ele deve ser pro
gramado para essa tarefa específica, e por 
quê, aprendemos alguma coisa sobre o 
computador e sobre nós mesmos. 

Mas será sempre fácil para a criança tra
tar com desembaraço, comunicar-se com 
curiosidade com esse objeto estranho, a 
meio caminho entre o vivo e o morto, que 
penetrou na sua sala de aula? 

O professor deveria ser permanen
temente sensível às relações dos 
alunos com o computador e com a 
linguagem de programação que uti
lizam 

Muitas vezes a relação do aluno com o 
computador e com uma linguagem de pro
gramação é muito difícil. Essa dificulda
de nasce, em particular, da especificidade 
do computador, isto é, do fato de que não 
é propriamente uma máquina, no sentido 
familiar aos alunos. 

Para usar um telefone, um aparelho de 
televisão, basta ligar e desligar, sem fazer 
maiores indagações sobre seu funciona
mento. Não se fala com eles; no máximo 
- no caso do telefone ou da máquina de 
escrever-, falamos, exprimimo-nos, atra
vés deles. 

O computador, porém, é um interlocu
tor, e não podemos ignorar isso (a menos 
que o usemos só para fazer cálculos arit-
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méticos e desenhos, o que evidentemente 
é um desperdício - seu papel na escola não 
deveria se limitar a isso). Mais ainda, é um 
interlocutor estranho: não podemos falar 
com ele na nossa linguagem de todo dia; 
não podemos esperar que interprete men
sagens ambíguas; não podemos ignorar 
suas mensagens de erro ... Não basta apren
der a falar com ele, a lhe dar ordens; é pre
ciso (e, em alguns casos, é essencial) apren
der a escutá-lo. E isto pode ser bastante di
fícil para os alunos. 

Na vida escolar, os alunos entram em 
contato com pelo menos duas linguagens 
formais: a da aritmética e a da geometria 
euclidiana. Mas as regras abstratas e ári
das da matemática nunca são apresentadas 
em termos de axiomas e justificação de 
axiomas, regras sintáticas, interpretações 
semânticas, algoritmos etc. O rigor exigi
do pelo computador surpreende, e muitas 

vezes apavora. E, o que é pior, a convic
ção de se encontrar diante de uma máqui
na inerte impede os alunos de ler atenta
mente as mensagens de erro. A escolha da 
linguagem de programação é menos impor
tante que a escolha de uma abordagem in
terativa entre o computador durante a pro
gramação e a execução dos programas 
('identificar o interlocutor'); entretanto, 
uma linguagem bem estruturada, como 
LOGO e LOGOwriter, parece-me muito pre
ferível ao venerável BASIC, que continua 
dominando as páginas das revistas de di
vulgação de informática e os manuais es
colares. 

O que se tem não é, de um lado, um pro
blema a resolver e, de outro, o computa
dor, pronto a servir, desde que alimenta
do com o disquete adequado. Uma parte 
essencial de um problema é, como já se dis
se muitas vezes, sua solução (ou uma de 

A tartaruga 
Uma 'tartaruga' está numa prisão mui

to simples (figura 1), ou num labirinto (fi-
gura 2). . 

É preciso fazê-la sair, guiando-a direta
mente ou construindo um procedimento 
adequado. Como a tartaruga poderia se dar 
conta de que se chocou contra os muros do 
labirinto? Poderá correr ou saltar, ou de-

FIGURA 1 
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verá explorar o terreno à sua volta passo 
a passo? E, uma vez reconhecida a presen- ,, 
ça do muro, que fazer? Recuar? Virar-se 
num ângulo constante? Esperar umamen
sagem? Quando e por que passar de um 
procedimento dê 'aguardar ordens' a un:i 
procedimento iterativo? A um procedimen
to recursivo? 

O que está emjogo, aqui, e qúe deverá 
ser explicitado e estruturado com à ajuda 
da informática, é o conceito de estratégia 
e sua formulação em terl,llos · de .. pro~edt; 
mentos ( definição de algorjtmo'de ação, de · 
exploração etc.) 

Fonte: HOFMANN 

suas soluções), ou seja, a trajetória especí
fica, a estratégia particular que se escolhe 
para resolvê-lo (ver 'A tartaruga'). Nas pa
lavras de Shapere: '' Aprendemos a apren
der à medida que vamos aprendendo". O 
professor não pode delegar a profissionais 
da informática - fornecedores de softwa
res, programas pedagógicos etc., puramen
te comerciais - essa escolha de métodos 
e estratégias . 

Centrar a atenção dos alunos sobre 
os vínculos entre o problema, o mé
todo de solução adotado e o pro
grama montado para chegar à sua 
representação e à sua solução inf or
mática 

Este é o ponto-chave de minha posição 
sobre a integração da informática à práti
ca pedagógica. As mesmas forças (políti
cas, industriais e comerciais) que consegui
ram impor a presença dos computadores 
na escola e a introdução da informática no 
currículo escolar tentam, cada vez mais, fa
zer desaparecer o aspecto 'programação', 
para privilegiar o aspecto 'utilização' de 
softwares didáticos, livros eletrónicos etc. 
nas aulas. Existe aí, obviamente, um enor
me mercado potencial, um forte interesse 
comercial e profissional. Além disso, há, 
mais uma vez, a possibilidade concreta de 
delimitar uma categoria de 'especialistas' 
(os únicos capazes de comandar a passa
gem da formulação de um problema à sua 
solução informática) e uma hierarquia de 
'métodos' (os 'ótimos', os únicos capazes 
de transformar a descrição verbal de um 
problema numa representação algorítmica 
eficaz, seriam obra dos 'especialistas'). 

O perigo é evidente (e este é o segundo 
desperdício, que mencionei acima): a per
da de toda a riqueza potencialmente asso
ciada à presença do computador na paisa
gem escolar. Aceitando essa 'divisão do tra
balho', a escola terá apenas introduzido um 
gadget a mais em seu arsenal de jogos di
dáticos. Não terá enriquecido em nada seu 
ambiente cognitivo. 

A atividade da programação estrutura
da da solução informática ( ou de uma das 
soluções possíveis) para um problema da
do é a única capaz de explorar a dimensão 
nova (o método da resolução ordenada) 
aberta pelo computador na paisagem esco
lar. Não há razão nenhuma para que essa 
programação seja de nível ótimo, do pon
to de vista da eficácia, da elegância, da ra
pidez ou da utilização integral das possibi
lidades dos computadores que hoje ingres
sam nas escolas. 

Uma programação simples, e ainda ar
tesanal (para os especialistas, rudimentar) 
- para a qual considero as linguagens LO
GO e/ ou LOGOwriter singularmente ade-
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quadas -, permite descobrir as estruturas 
de pensamento que foram acionadas para 
enfrentar o problema que nos interessa em 
termos informáticos. Cada problema po
de, sem dúvida, ser enfrentado de várias 
maneiras, e elas mereceriam ser todas ex
ploradas e comparadas entre si. Mas, uma 
vez que se escolheu um algoritmo - um 
conjunto ordenado de procedimentos a se
guir-, a tradução do problema em lingua
gem formal de computação o torna ao mes
mo tempo mais concreto e passível de uma 
compreensão mais profunda. Programar 
em termos simples e transparentes não sig
nifica apenas resolver problemas; signifi
ca sobretudo aprender a expressar proble
mas e suas soluções como um todo orgâ
nico (ver 'Pensamento declarativo, pensa
mento por procedimentos'). 

Mas poderão esses problemas e essas cu
riosidades, para cuja solução se buscam es
truturas ordenadas de procedimentos, nas
cer e se desenvolver nos limites estreitos das 
disciplinas escolares clássicas? 

Utilizar o computador para criar 
espaços transdisciplinares e para 
definir uma rede de relações e de 
significações entre as diferentes dis
ciplinas escolares 

Os problemas que melhor se prestam a 
uma abordagem final matemática (após to
das as abordagens clássicas, como já fri
sei) são os que dizem respeito a um tema 
específico, a uma curiosidade sobre o mun
do, claramente expressa. Por exemplo: 

Pensam.ento declarativo, 
pensam.ento por prc,cedim.entos 

Um círculo de raio r, com centro em 
(0,0), no plano das coordenadas cartesia
nas (x, y), é definido por uma declaração 
de propriedade como sendo o lugar dos 
pontos do plano que satisfazem a,condi
ção: 

x2 + y2 = r2 

Esta equação nos declara uma proprie
dade essencial de um círculo, isto é, que 
a distância entre todos os seus pontos e 
determinado ponto privilegiado é cons
tante. Não nos diz nada, porém, sobre co
mo esse círculo poderia ser desenhado pe
lo computador 

Um círculo (na realidade, um polígo
no de 360 lados, que na tela não se dis
tingue de um círculo) é definido como o 
resultado de um procedimento pelos se
guintes procedimentos iterativo (finito) ou 
recursivo (indefinido), muito simples: 

(iterativo) 
PARA CÍRCULO 

(recursivo) 
PARA CÍRCULO 

REPITA 360 (PARAFRENTE 1 
P ARAESQUERDA 1) ' 
PARAFRENTE 1 
P ARAESQUERDA 1 
Filv1 CÍRCULO R 
Filv1 
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Essa definição por procedimentos, ade
quada à programação em LOGO, utiliza 
uma propriedade diferente do círculo, isto 
é, o fato de ter uma curvatura constante. 
Num curso de geometria, os alunos te
riam muito a ganhar com uma reflexão 
contínua sobr~.os aspectos declarativos e 
'de procedimento' das definição e com a 
demonstração de sua equivalência. 

Várias questões essenciais podem sur
gir desse tipo de análise. Em primeiro lu
gar, qual é a relação entre descrição con
tínua e descrição discreta? Entre descri
ção local (por procedimentos) e descrição 
global (declarativa)? Por que uma curva
tura constante, .. implica uma distância 
constante de um centro e vice-versa? Qual 
é o raio desses .círculos? Onde estão seus 
centros? É possível encontrar outras de
finiçõesrpor procedip.ento do círculo? 

Aqui temos, por exemplo, um proce
dimento que, sob forma iterativa, traduz 
mais âirêlamente em procedimento a de
finição declarativa: 

PARA CÍRCULO: R 
USENADA 
REPITA . 360 (P ARAFRENTE :R 
PQNJI~ONJ;Ç) PQpISÃO 
PARACENTRO PARAESQUERDA 1) 
FIM 

(Obtêm-se 360 pontinhos ao longo de 
to;âa a Rêtifetíi do êírculd; ·mas o resul
tado .gráfico é sempre idêntico aos obti
dós' com'.os procedimentos anteriores.) 

a. Como descrever a estrutura típica, pa
radigmática, de uma árvore, a despeito da 
observação evidente de que todas as árvo
res são diferentes entre si? 

b. Como modelar a interação de duas, 
ou várias, populações, e sua evolução no 
tempo, em função de um número mínimo 
de parâmetros fenomênicos? 

c. Como acompanhar o efeito de uma se
qüência aleatória de ações sobre um dado 
sistema? 

Mas será que a questão a envolve ape
nas botânica? E as representações arbores
centes das relações de parentesco? E ases
truturas em árvore da lingüística? E os cor
tes em árvore dos procedimentos de tria
gem e de escolha entre dados? 

E b, seria uma questão puramente eco
lógica? E as reações químicas? E a mudan
ça, no tempo, das grandezas físicas - pres
são, temperatura, densidade etc. - de um 
sistema dinâmico contínuo? 

E c, interessaria somente à teoria dos jo
gos? E a construção de fractais aleatórios? 
E a compactação dos dados no momento 
de sua transmissão? E o estudo das dife
renças individuais na morfogênese? 

A moldura das disciplinas escolares, rí
gida e estreitamente fixada por determina
ções ministeriais e pela prática dos manuais 
e dos professores, é portanto constrange
dora demais para permitir um real flores
cimento da experiência informática. A par
tir do momento em que a análise é ce~tra
da sobre os mecanismos em jogo, sobre os 
processos que dominam nossa representa
ção dos fenômenos naturais, percebemos 
que cada um desses mecanismos, cada um 
desses processos, cobre um domínio con
ceituai e heurístico que pode ser projeta
do, com muita utilidade, em vários outros 
campos do conhecimento. Avança-se num 
domínio, e outros domínios se iluminam; 
uma razão a mais para utilizar a informá
tica como instrumento para romper fron
teiras tradicionais entre fragmentos desa
ber (ver 'As samambaias'). 

Definir temas, isolar processos, se
guir linhas de pesquisa a longo pra
zo na sala de aula 

Uma vez escolhido um tema, com base 
nos programas escolares, na curiosidade e 
nos interesses dos alunos, ou em certos epi
sódios contingentes mas socialmente signi
ficativos (por exemplo, a evolução da epi
demia de AIOS no mundo, ou em deter
minado país), sua descrição em termos de 
processo favorece uma utilização inteligen
te da informática. 

Esses temas transdisciplinares podem ser 
muito abrangentes no início, para serem 
posteriormente definidos de maneira mais 
clara e restritiva, de modo a melhor se pres-
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As sam.ambaias 
Vejamos um problema que implica uma 

reflexão sobre .as transformações do pla
no sobre si mesmo e o conceito de 'acaso', 
temas que podem ser dos mais abstratos e 
aborrecidos na escola. Mas, se discutidos 
conjuntamente, no contexto de um progra
ma exploratório muito simples a ser escri
to em LOGO, reservam muitas surpresàs. 
Na verdade, ninguém pode prever o que o 
programa vai mostrar, antes de o ter expe
rimentado no computador; e os resultados 
compensam de longe o trabalho (que, em 
termos de programação, é mínimo). 

Convém lembrar que se deve começar 
com papel e lápis e uma moeda; só passar 
à programação e ao computador quando 
o jogo estiver claro para todos os alunos. 
O jogo é o seguinte: no interior de um qua; 
drado com centro em (0,0) e lado 200, es
colhemos um ponto ao acaso. Seja o pon
to escolhido (x', y1), que marcamos com 
um pontinho negro. Lançamos umamoê
da e: 

a. Se dá coro(f, calcularpos a dis!ância en
tre (x1, y1) e (100, 100) e nos . colocamos a 
meia distância entre esses dois pontos. Se
ja o novo ponto de .coordenadas ·. (x2, y2), 
que marcarn,os com.um pontinho vermelho. 

tarem a um tratamento informático. Um 
mesmo tema pode sugerir vários problemas 
bastante diferentes entre si (embora parti
lhem uma exigência cognitiva comum, ca
da um deles pode dizer respeito especifica
mente a uma única disciplina escolar). Em 
muitos casos, um problema pode serdes
crito - não necessariamente de maneira 
unívoca - como um processo de mudan
ça, de transformação ou de equilibração em 
função do tempo, ou, mais raramente, em 
função de um parâmetro independente que 
não é o tempo (temperatura, custo de uma 
matéria-prima etc.) (ver 'A dinâmica pre
dadores/presas'). 

É nesse momento que a noção de algo
ritmo associado a um processo se torna es
sencial. Esse algoritmo, elaborado de ma
neira específica para o problema, para o 
processo que nos interessa, tem quase sem
pre um campo de validade muito mais am
plo que aquele para o qual foi formulado. 
Esse campo pode cobrir aspectos e noções 
científicas ainda não conhecidos pelos alu
nos com certo nível de escolarização e que, 
como se diz, 'não estão no programa'. A 
vantagem de dominar esses algoritmos é 
poder utilizá-los mais tarde, em contextos 
cada vez mais ricos, para atividades de es
tudo e pesquisa que poderão se estender por 
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b. Se dá cara, calculamos ª?istânçia en7 
tre {x1, y1) e o (0,0), nos colocamos a 1/3 
da/distância entre esses dois poptos e ef~
tuamos uma rotação anti-horário de A 
graus · em torno dfi origem.. Sej~ o novo 
ponto de coordenadas (x2

, y2
), que marca

mos com um pontinho verde. 
O pontinho assim obtido (vermelho ou 

verde) torria-se agora o novo ponto de par
tida para a operação a.-b., posterior a um 
n?vo lançam~pto da moeda. Prosseguimos 
pelo tempo que desejarmos, acompanhan
do o movimento (aleatório) do ponto de 
partid~, e m.arcando cada . v~z as posições 
ganhas ,nas etapas intermediárias. 

ps pontinhos assim obtidos represent~TT'\ 
a trajetória aleatóriç de um ponto de par
tida arbitrário do quadrado sob o efeito da 
iteraç/ão de uma transformação que traz o 
plano7para .o plano. Que desenho se obte
rá se ínterarmos por bastante tempo este 
jogo? 
YA . figura>i n,;ostra o deliciçso resultado 

\ obtido comA = 60: uma samambaia! Ten
tar com outros ângulo~; e, sobretu~o, ten
tar ccuppreender o porquê do resultado ob
tido; em particular, por que se obtém uma 
figuraJractal? (atenção, neste caso se tra-

vários anos para uma mesma turma, e em 
níveis de escolarização cada vez mais altos. 
Com freqüência, a programação desses al
goritmos é extremamente fácil e quase in
gênua; as dificuldades quase nunca se si
tuam nos aspectos técnicos do domínio da 
linguagem de programação utilizada ou do 
computador disponível. É sobretudo num 
nível conceituai - representação dos da
dos, estruturação das estratégias e dos pro
cedimentos de solução, atividade de mode
lação - que elas se colocam. Logo se per
cebe que, por meio de algoritmos, é possí
vel enfrentar problemas (por exemplo, re
presentar e acompanhar processos de mu
dança no tempo, por meio de uma progra
mação adequada) cuja análise em termos 
matemáticos clássicos (equações diferen
ciais e sistemas de equações diferenciais) se
ria impossível para os alunos. 

Além disso, o instrumento informático 
- na forma de uma programação simples 
e transparente, numa linguagem adequada 
- facilita a complexificação progressiva 
dos problemas e das hipóteses, mesmo nos 
casos em que uma solução analítica é ex
tremamente laboriosa ou inexistente. Mais 
uma vez, estamos diante de um instrumen
to que se pode reutilizar ao longo de anós, 
permitindo que problemas derivados de um 

J 
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FIGURA 3 

ta de uma figura fractal aleatória, não das 
figuras fractais mais bem conhecidas, ob
tidas por um procedimento recursivo, a 
partir de um germe). Por meio desse jogui
riho, tão fácil de programar, estamos na 
realidade explorando o domínio bastante 
complexo da geometria (da topologia) dos 
subconjuntos dó plano, invariantes sob um 
grupo de transformações de dimensões 2. 

mesmo tema, mas cada vez mais comple
xos; sejam enfrentados por uma turma de 
alunos equipada com os instrumentos for
mais adequados.Para que esse objetivo seja 
-atingido, é preciso que todos os programas 
construídos pelos alunos - e, eventual
mente, por toda a turma em colaboração 
com o professor - sejam tão transparen
tes e legíveis quanto possível, de modo a 
se conservarem compreensíveis, mesmo vá
rios anos depois de formulados, e até por 
alunos de outras turmas. Como impor es
se princípio de transparência? 

Manter a máxima transparência e 
legibilidade nos programas cons
truídos pelos e para os alunos, ain- · 
da que isso implique abrir mão de 
certa elegância na programação 

Essa atitude diante da programação no 
contexto escolar (e, de modo mais geral, 
diante da presença do computador na prá
tica pedagógica de uma turma) tem uma 
conseqüência inevitável, que devemos sem
pre procurar explicitar: a exigência de 
transparência e legibilidade para todo pro
grama produzido pela atividade de uma 
turma. 
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Esse princípio pode se revelar contradi
tório com as exigências de elegância e de 
otimização, que, aos olhos de alguns pro
fessores entusiastas da informática, muitas 
vezes parecem importantes e até indispen
sáveis. É evidente que programas em LO
GO ou em LOGOwriter podem ser ridicu
lamente lentos em relação a seus equiva
lentes em PASCAL; é evidente também que 
procedimentos iterativos e excessivamente 
explícitos podem parecer ingénuos em re
lação aos procedimentos recursivos corres
pondentes. Numa sala de aula, porém, e 
na relação com os alunos (assim como na 
relação dos alunos com o conhecimento) 
não se trata de andar depressa, nem de ser 
elegante ou de estar em dia com a moda. 
Trata-se, isto sim, de ancorar solidamente o 
conhecimento que se busca construir em es
truturas tão explícitas, claras e transparen
tes quanto possível. Um programa em LO
GO ou em LOGOwriter pode ter essas qua
lidades; com freqüência o programa cor
respondente em PASCAL não as tem; um 

procedimento iterativo pode exibi-las, o 
mesmo procedimento sob forma recursiva, 
não terminal e não linear, quase nunca o faz. 

Um argumento essencial em favor da 
transparência: só os programas transparen
tes e perfeitamente legíveis, em que os pas
sos cognitivos em jogo estão explícitos, po
dem ser utilizados durante anos e ser con
tinuamente transformados pelos próprios 
alunos, de modo a se tornarem, a cada mo
mento, adequados a domínios de investi
gação mais amplos, ou a temas paralelos 
que se introduzem mais tarde no currículo 
escolar. A prática da transformação e do 
enriquecimento dos programas é um dos 
componentes essenciais da aquisição de um 
domínio operacional da informática esco
lar (ver 'Árvores'). 

Não há nenhuma razão para correr atrás 
da mais recente proeza computacional ou 
de programação; nem, aliás, atrás do últi
mo grito em matéria de computador, de lin
guagem e de utilitários disponíveis no 
mercado. 

Não correr - com os alunos -
atrás da última novidade informá
tica em matéria de potência e velo
cidade de computadores, lingua
gens, softwares, programas didáti
cos, cores etc. 

O que já dissemos deveria bastar para 
justificar esta tese. A pressão industrial, co
mercial e ideológica em nossas sociedades 
industrializadas gera um clima terrivelmen
te desfavorável à reflexão calma e conscien
te sobre os instrumentos tecnológicos de 
que se dispõe, seus interesses e limites, sua 
utilização aprofundada e a longo prazo, as 
escolhas possíveis. Toda mudança excessi
vamente rápida de computador, de lingua
gem de programação, de utilitário etc., nos 
põe à mercê dos 'especialistas'. Ou bem 
desconhecemos as razões, as motivações da 
mudança vertiginosa a que assistimos; ou 
bem são claramente comerciais, e não têm 
por que ser inseridas na prática pedagógica. 

A dinâ:mica predadores/ presas 
O ponto de partida de todo pensamento 

ecológico é a reflexão e a modelação da in
teração entre duas ou várias populações. 
Se nos limitamos a argumentações apenas 
qualitativas (e

1 

com freqüência muito enio
cionais), podemos oscilar entre a posição 
'catastrófica' (se uma única espécie é atin
gida, todo o equilíbrio entre as espécies fi
ca dramaticamente ameaçado) e a posição 
'tranqüilizadora' (o equilíbrio entre â~ es
pécies é muito estável e indiferente às pe
quenas alterações de densidade e de inte
ração). As duas posições são falsas. O equi
líbrio entre as espécies em interação ,geve 
ser avaliado caso a caso, e explorado pela 
elaboração de modelos convincentes e 
transparentes. 

til 
o 
til 
(1) 
1--1 

o. 
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Um conhecimento modesto de informá
tica, em nível escolar, permite definir, pro
gramar e explorar esses modelos. Aqui te
mos, por exemplo, o modo como duas es
pécies - ligadas por uma relação preda
dor /presa - evoluem no tempo numa con
figuração de equillbrio dinâmico, segundo 
o modelo de Lotka-Volterra. Trata-se, nes
te caso, de um equi/lbrio indiferente, isto 
é, que qualquer perturbação 'faz passar de 
uma configuração de equilíbrio dinâmico 
a uma nova configuração de equilíbrio di
nâmico (figura 4). 

Introduzimos então um termo corretivo 
(por meio da equação loglstica), ligado à 
densidade das populações. Isto é, tentamos 
levar em conta o fato empírico segundo o 

qual quanto mais densas forem as popu
lações, menos facilmente elas se reprodu
zem. Assim, não haverá mais configurações 
de equilíbrio; ao contrário, haverá um úni
co ponto de equillbrio; qualquer outra con
dição inicial converge no tempo para esse 
ponto, que é portanto um atrator do siste
ma dinâmico correspondente (figura 5). 

Fonte : VIT ALE B., 'Psycho-cognitive aspects of 
dynamiêal model-building in LOGO; a simple 
population evolution and predator/prey model', 
Journal of Educationa/ Computing Research, 
vol. 4, pp. 229-253, 1988 
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FIGURA 6 

Tudo isto se aplica tanto aos aspectos ele
trônicos ( computadores cada vez mais ve
lozes, de memória cada vez maior etc.) 
quanto aos aspectos ligados à programa
ção (sistemas gerais de exploração cada vez 
mais ricos; generalização dos métodos in
terativos por imagens; softwares de proces
samento de texto, de representação de da
dos, de representação gráfica e desenho ca
da vez mais eficientes etc.). No primeiro ca
so, na prática escolar - pelo menos até o 
nível secundário - não se precisa de rapi
dez, nem de tratar enormes conjuntos de 
dados; no segundo caso, o tempo necessá
rio para a reciclagem permanente dos pro
fessores poderia ser dedicado de modo bem 
mais eficiente à aquisição de um maior do
mínio - não apenas técnico, mas sobre
tudo pedagógico - dos instrumentos in
formáticos mais clássicos, e já conhecidos. 

Tudo isso deve ser entendido com base 
na concepção de que a informática escolar 
não deve ser um apanágio de especialistas, 
mas um conjunto de métodos e de lingua
gens que deveriam se tornar patrimônio de 
todos os professores e de todos os seus alu
nos. 

Evitar que, na escola e no currícu
lo escolar, a informática se torne 
uma ciência à parte, uma discipli
na isolada 

A desconfiança dos alunos em relação a 
tudo que está 'no programa' é bem conhe
cida; uma nova disciplina escolar chama-
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-Arvores 

trutiva e pode criâr um sem-número de Pró- · 
blemas, curiosidades, aplicações ao dese
nho, à botânica e, de modo mais geral, à 
biologia, até chegar às estruturas de paren
tesco e às técnicas de classificação. 

Costumamos programar as estruturas de 
árvores sob u~~forma recursiva, e!e 
te e -:-- CÇ)QJ,;ff~~~~f Ql~l " rápída, .. m~~ 
ca para os alírnp~. 1\qui temós, a~ · co 
rio, uma estrqtura de árvore programada 
de modo iterativo, que permite acompa
nhar, com absoluta transparência, a cons
trução operacional da árvore {C: compri
mento do tronco; A: ângulo de ramifica
ção nos nós; B: assimetria esquerda-direita; 
M: núm.ernde l;~.os por nós): 

Nas figµfa ?t vemos . dua~:'c 
rações dif ~rên 'ngendradas pelctô:iestno 
programa, para valores diferentes dos 
parâmetros. 
Fonte: VITALE, L 'intégration de l'informatique 
à la pratique pedagogique, vol. 2, cahier 1, Ge
nebra, CRPP. 

da 'informática' (eventualmente associada 
a provas e notas), só pode criar também 
desconfiança e antagonismo. E a presença 
de um novo tipo de professor - o de in
formática - só pode contribuir para que 
os demais professores desistam de qualquer 
iniciativa própria para integrar a informá
tica à sua prática pedagógica. 

Cursos de iniciação, de despertar para a 
informática, talvez sejam necessários na es
cola primária e secundária; mas devem ser 
ministrados - como acontece atualmente 
no cantão de Genebra - pelos mesmos 
professores das demais disciplinas escola
res, preparados para essa nova atividade 
por cursos especiais. 

Esses professores poderão, assim, trans
mitir e integrar a suas próprias disciplinas 
- seja a física, a matemática, a geografia 
ou a música - a nova dimensão descober
ta graças à informática. Isto implica que 
a preparação dos novos professores de in
formática não deveria ser centrada numa 
vasta competência técnica no domínio dos 
computadores, das linguagens de progra
mação e dos utilitários, mas, sobretudo, 
numa reflexão crítica sobre os aspectos psi
cocognitivos e psicopedagógicos da relação 
nova, sugestiva e estimulante que podem 
fomentar entre os alunos e a informática 
na sala de aula. 

Para concluir, gostaria apenas de convi
dar o leitor a refletir sobre as palavras de 
Weizenbaum que abrem este artigo. Este 
enunciado sobre a especificidade da infor
mática, extraordinariamente lúcido, resu
me perfeitamente minha posição sobre seu 

FIGURA 7 

uso no contexto escolar. Resta apenas 
associá-lo com um outro enunciado muito 
importante do mesmo autor, uma adver
tência urgente e explícita: 

''O computador é uma nova e poderosa 
metáfora que nos ajuda a compreender 
muitos aspectos do mundo, mas subjuga 
o espírito que não ~ capaz de recorrer a ou
tras metáforas e outros recursos" (Weizen
baum, 1981). 
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COMPORTAMENTO 
DOS GOLFINHOS 

Lena Geise 
Departamento de Ecologia, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

E
xistem atualmente duas subordens 
de cetáceos. Uma é a dos misticetos, 
a das grandes baleias com barbata

nas; a outra é a dos odontocetos, que in
clui os cetáceos com dentes, como os ca
chalotes e os golfinhos. Comparados às ba
leias, estes são mamíferos aquáticos peque
nos. Têm o corpo cilíndrico e hidrodinâ

ta da cabeça. Quando os animais mergu
lham, ele é fechado por uma válvula. O sen
tido da audição é bem mais aguçado que a 
visão, e o olfato está inteiramente ausente. 

Os golfinhos habitam ambientes tanto 
oceânicos como costeiros. Alimentam-se de 
pequenos peixes, moluscos (lulas) e crustá
ceos (camarões). Sua denominação popular 

mico, a cabeça 
pouco diferenciada 
do tronco e a pele 
lisa , totalmente 
desprovida de pê
los. No decorrer da 
evoluçào, os ances
trais dos atuais ce
táceos sofreram 
várias modifica
ções, como a trans-

- - -- - --

varia nas diversas 
regiões do Brasil, 
sendo conhecidos 
como botos, toni
nhas, delfins e gol
finhos. Os pescado
res chamam de del
fins e golfinhos as 
espécies maiores, 
que vivem em mar 

formação dos mem-
bros anteriores em nadadeiras e a perda dos 
membros posteriores, dos quais restam ape
nas, e em algumas espécies, ossos vestigiais. 
Como os outros cetáceos, os golfinhos não 
apresentam glândulas sudoríparas e sebáceas. 

O espiráculo - como é chamada a aber
tura respiratória dos cetáceos - abre-se num 
único orifício, usualmente na parte mais al-

aberto, e de boto as 
menores, comu

mente encontradas perto do litoral, em baías, 
estuários e enseadas. 

Acredita-se que, ao longo do litoral bra
sileiro, ocorrem de 20 a 25 espécies de pe
quenos cetáceos, entre as quais o boto do 
gênero Sotalia (Sotalia guianensis). Ele é 
mais comum em regiões bem próximas da 
costa, como o interior da baía da Guana-



bara, no Rio de Janeiro, e o sistema estua
rino-lagunar de Cananéia, em São Paulo. 

A distribuição desse golfinho, a julgar 
por registros de encalhe é observações de 
animais vivos na natureza, estende-se da 
ilha de Santa Catarina às águas paname
nhas do mar do Caribe, com registros na 
região do delta do rio Orinoco e no lago 
de Maracaibo, na Venezuela. Existe tam
bém a forma fluvial do gêriero Sotalia (So-

2 3 4 5 km 
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ta/ia fluviatilis), que pode ser encontrada 
nas mais diversas localidades da bacia ama
zônica. Os adultos podem alcançar cerca 
de 1,90 m de comprimento total; caracte
risticamente, têm o dorso cinza-escuro e o 
ventre, bem como as partes laterais, esbran
quiçado e/ou rosa claro (figura 1). 

Ao longo de um ano, fiz um estudo, com 
observações mensais, do comportamento 
da forma marinha dos golfinhos do gêne-

ro Sotalia na região estuarino-lagunar de 
Cananéia, onde eles podem ser vistos o ano 
inteiro. A região, situada no sul do estado 
de São Paulo, tem cerca de 100 km2 de ex
tensão. É formada por um sistema de ca
nais e lagunas, protegidos do mar aberto 
pelas ilhas Comprida e do Cardoso (figu
ra 2). Grupos pequenos, de um a cinco in
divíduos, são mais freqüentes, mas o que 
mais se vê são pares. Filhotes também fo
ram vistos durante quase todo o ano, com 
pequeno aumento nos meses de verão. 

Nossas observações permitiram distinguir 
15 padrões comportamentais desses golfi
nhos: quatro formas de deslocamento, três 
comportamentos de pesca, três de saltos, 
quatro comportamentos aéreos e as brin
cadeiras, uma mistura especial de vários 
comportamentos. 

I. DESLOCAMENTOS 

a. Deslocamento normal - O golfinho 
descreve uma linha ondulada entre mergu
lhos regulares. A parte superior da cabeça 
(onde fica o espiráculo) é a primeira a apa
recer à superfície. Depois surge parte do 
corpo e a nadadeira dorsal. A nadadeira 
caudal raramente aparece. Os mergulhos 
são longos, paralelos à superfície da água, 
sem grande arqueamento do corpo. Ave
locidade é constante e o movimento tem 
uma direção determinada. O animal se 
mantém à tona por pouco tempo (figura 3}. 

ILHA COMPRIDA 

OCEANO ATlANTICO 

N 

Fill~ião estuarino<,gu a de Cananéia; • locais de ..,ior incidência de Ql14lOS de goffi,OOS; ■ locais de oboeivação. 
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Este comportamento, que vários autores 
descrevem como típico dos cetáceos, foi o 
mais observado durante todo o estudo. Pa
rece ser basicamente o mesmo nas várias 
espécies de golfinhos. 

b. Deslocamento lento - É semelhante ao 
deslocamento normal, mas os golfinhos per
manecem por um pequeno tempo na su
perfície, expondo somente o dorso, a na
dadeira dorsal e, raramente, parte da na
dadeira caudal. Os animais se deslocam em 
movimentos regulares e vagarosos, mudan
do de direção freqüentemente durante os 
mergulhos. Nesse comportamento, eles per
manecem numa área restrita por longo tem
po (até várias horas). Na superfície da água, 
observam-se ondulações suaves e a respira
ção dos animais pode ser ouvida, na forma 
de um 'puff' abafado. Algumas vezes é até 
mesmo possível ouvir sua expiração. 

OUTUBRO / NOVEMBRO OE 1991 

Esse tipo de deslocamento manifesta-se 
sobretudo nos horários em que os golfinhos 
estão pescando. O movimento não é con
tínuo como no deslocamento normal e o 
observador tem, muitas vezes, a impressão 
de que o animal pára por alguns segundos 
na superfície para respirar. Pode-se tam
bém interpretar esse comportamento como 
de adormecimento ou descanso. 

Os golfinhos, quando formam grupos 
coesos, são capazes de usar suas habilida
des sensoriais em conjunto, examinando to
do o ambiente à sua volta e detectando os 
possíveis perigos. É sabido que podem exa
minar melhor a região com seu sistema de 
sonar do que com a visão, sendo capazes 
até mesmo de receber e reconhecer ecos e 
sons emitidos pelos companheiros. A maio
ria dos grupos de descanso que observei em 
Cananéia estava perto da costa. Acredita-

se que esses grupos de descanso costumam 
nadar em águas mais rasas porque estas são 
menos freqüentadas por tubarões grandes 
ou outros possíveis predadores. 

c. Deslocamento rápido e deslocamento 
em alta velocidade - No deslocamento rá
pido, os golfinhos desenvolvem maior ve
locidade numa mesma direção. O animal 
eleva a maior parte do corpo para fora da 
água, arqueando-se. Os mergulhos são cur
tos e a respiração é rápida e explosiva. Os 
animais percorrem grandes distâncias num 
tempo curto, quase nunca reduzindo ave
locidade ou adotando outro comportamen
to (figura 4). Há, porém, uma forma de 
deslocamento ainda mais veloz: o chama
do deslocamento em alta velocidade, típi
co dos cetáceos pequenos. Nele, os golfi
nhos elevam o corpo quase sem arqueá-lo, 
paralelamente à superfície da água, em 
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mergulhos curtos; as nadadeiras peitorais 
permanecem coladas ao corpo (figura 5). 
O animal passa a maior parte do tempo 'fo
ra da água'. Corno no deslocamento rápi
do, ele percorre urna longa distância em di
reção definida e num curto espaço de tem
po. O deslocamento em alta velocidade cos
tuma ser repetido 20 a 30 vezes. 

Para esses dois tipos de deslocamento, os 
golfinhos juntam-se em grupos maiores. 
Entretanto, nesse ano de estudo, tive poucas 
oportunidades de observá-los em desloca
mento rápido ou em alta velocidade. O pri
meiro comportamento foi mais visto no 
meio e no final do dia, quando os animais 
estavam entrando ou saindo do estuário. 

O deslocamento em alta velocidade cor
responde aos mergulhos rápidos observa
dos em outra espécie de golfinho, Tursiops 
truncatus. O que caracteriza esse movimen
to é a quantidade de água jogada longe 
quando os golfinhos se chocam com a su
perfície. Possivelmente esse método, que 
lhes permite escapar à resistência da água 
permanecendo mais tempo emersos, pro
porciona economia de energia. Várias ve
zes observei esse tipo de deslocamento 
quando meu barco se aproximava e havia 
filhotes ou jovens no grupo. Quando os 
grupos eram só de adultos, os golfinhos 
simplesmente submergiam, sem exibir 
maior reação à aproximação do barco. 

Ao passo que o deslocamento normal 
ocorria com igual freqüência em todas as 
profundidades, só observei o deslocamento 
lento nas proximidades das praias e nas mar
gens. Quanto aos deslocamentos rápidos e 
em alta velocidade, ocorreram exclusiva
mente no centro dos canais, onde as águas 
são mais profundas e não há obstáculos. 

II. Comportamento de pesca 
a. Pesca aleatória - Nessa atividade, os 

golfinhos se dispõem ao acaso, numa região 
definida, sozinhos ou em grupos pequenos, 
de até cinco indivíduos, movendo-se em vá
rias direções (figura 6) durante a pesca. Os 
mergulhos de pesca, mais prolongados, são 
intercalados por deslocamentos lentos, de 
cerca de 15 segundos, para respiração. Es
ses deslocamentos lentos são repetidos de 
dez a 15 vezes, até que eles mergulham no
vamente em busca de alimento. 

Pode acontecer também que os golfinhos 
alternem os mergulhos de pesca com perío
dos em que permanecem boiando. Quando 
mergulham para pescar, eles ficam submer
sos de um a dois minutos e depois voltam à 
superfície sempre perto do local onde sub
mergiram. Os filhotes mergulham por um 
tempo menor - cerca de urnminuto - e os 
muito pequenos permanecem na superfície. 
Durante o deslocamento lento, os animais 
parecem recuperar-se do mergulho, enquanto 
sondam a área à procura de mais alimento. 
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FIGURA 5. Grupo de Sotalia em deslocamento em alta velocidade. 

Por vezes observei golfinhos interrompe
rem um deslocamento normal com direção 
definida, mesmo por um curto espaço de 
tempo, para o que se poderia chamar de 
pesca aleatória ocasional. 

b. Pesca comunitária - Nesse compor
tamento, um grupo grande, com mais de 
20 indivíduos, divide-se em subgrupos com 
cerca de cinco indivíduos cada, e todos se 
deslocam numa área de até 1 krn2• O sub
grupo que encontra um cardume começa 
a pastorear os peixes, fazendo com que eles 
se unam empurrando-os para a superfície. 
Os golfinhos fazem isso movimentando-se 
por baixo e pelos lados do cardume, en
quanto emitem vários sons. 

Quando o cardume se aproxima da su
perfície, os golfinhos começam a saltar, 

caindo sobre a água com grande estrépito, 
o que ajuda a manter os peixes unidos. Os 
saltos atraem os outros subgrupos. Obser
va-se então um revezamento: enquanto al
guns subgrupos se alimentam, outros se en
carregam de conservar o cardume unido . 

Ao contrário da pesca aleatória, que cos
tuma ocorrer durante o dia inteiro, a pes
ca comunitária na região de Cananéia é 
mais comum pela manhã, quando os gru
pos maiores de golfinhos aparecem. Se a 
pesca aleatória é praticada de preferência 
nas águas mais rasas, onde a captura indi
vidual é mais fácil, as águas mais profun
das são propícias à pesca comunitária. Es
ta atividade é também mais comum nos 
meses de abril, junho e setembro, o que 
provavelmente se relaciona à presença de 
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cardumes de tainhas, dos quais os golfinhos 
se alimentam com freqüência. Quanto 
maior é o número de golfinhos, mais a pes
ca é prolongada. As atividades de pesca dos 
odontocetos estudados em outras regiões 
não são muito diferentes. 

Quando um grupo de Sotalia ataca um 
cardume, geralmente o faz em mergulhos 
simultâneos, circundando-o. Na superfície, 
quase sempre se vêem bandos de gaivotas, 
que atacam os peixes por cima. A associa
ção golfinhos-gaivotas provoca maior de
sagregação dos cardumes, o que facilita a 
captura dos peixes. A emissão de sons, que 
debilita a presa, é muito utilizada durante 
a pesca. 

e. Bote lateral (alimentação lateral) - Esse 
comportamento ocorre durante as pescas 
aleatória e comunitária. É um comporta
mento de predação caracterizado por mer
gulhos longos e perseguição em alta velo
cidade. Para isso, os golfinhos nadam de 
lado , ou com o ventre para cima, ou ainda 
na posição habitual. Muitas vezes o animal 
apóia-se na areia da praia, com a nadadei
ra caudal para fora da água, movendo a 
cabeça em várias direções por alguns mi
nutos; depois bate com a nadadeira cau
dal para tomar impulso, e sai como um tor
pedo em direção ao cardume. Algumas ve
zes observa-se o cardume em fuga, os pei
xes pulando sobre a água. Nesse momen
to, o golfinho pode 'cortar' a linha da água 
em alta velo~idade, provocando uma for
te ondulação, ou jogar água para o alto, 
ou sulcar a superfície, espalhando água pa
ra os lados. Tal tipo de pesca é mais co
mum nos meses de primavera e verão, en-

, tre 7h e 8h e após as 17h. 
O bote lateral não é um comportamento 

comumente observado em outras espécies 
de golfinhos. As orcas (Orcinus orca) po
dem se deslocar rapidamente ao longo da 
margem, em direção a uma presa, muitas 
vezes encalhando na hora do bote; para 
voltar à água, arqueiam o corpo continua
mente. O boto-rosa amazônico (Jnia geof
frensis) deita-se de lado na margem do rio, 
perto da vegetação, mantendo grande parte 
do corpo acima da superfície, e fica giran
do em torno de seu eixo longitudinal, en
quanto bate com a nadadeira caudal e as 
peitorais na água. Acredita-se que, nesse 
caso, trata-se de um comportamento de hi
gienização e não de alimentação. 

Ili. Comportamentos aéreos 

a. Boiar - Esse comportamento é obser
vado quando os animais permanecem nu
ma área, sem dar sinais de que estão se ali
mentando ou interagindo socialmente. En
volve pouca ou nenhuma ação, como se os 
golfinhos se deixassem ficar ao sabor da 
correnteza. Eles se deslocam lentamente, 
num grupo compacto , emergindo também 
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vagarosamente para respirar. Muitas vezes 
vêem-se apenas as suas nadadeiras dorsais. 

Este é um período de baixa atividade. Em 
animais em cativeiro, é um comportamen
to mais freqüente após a alimentação, 
prolongando-se pela noite. 

b. Caudal - Nesse comportamento, o 
golfinho levanta verticalmente a nadadei
ra caudal para fora da água, mergulhando
ª na mesma posição, provavelmente para 
tomar impulso para mergulhos mais pro
fundos (figura 7). Observa-se também o 
batimento repetido da nadadeira caudal. 
Além de relacionar-se com a pesca e com 
os mergulhos profundos, esse comporta
mento parece ser uma reação de susto, ou 
servir de sinal de alerta: nesse caso, ocorre 
em resposta a qualquer tipo de distúrbio 
( o ruído de um motor de barco sendo acio
nado, por exemplo). 

e. Periscópio - O golfinho emerge per
pendicularmente para fora d'água, expon
do a cabeça até a altura dos olhos, ou até 
a região das nadadeiras peitorais, mantém
se assim por alguns segundos e volta a sub
mergir na mesma posição, sem arquear o 
corpo. Durante o deslocamento normal, é 
comum ver filhotes e jovens pondo a ca
beça para fora e batendo com ela na água 
ao submergirem. Nesses casos, eles podem 
manter a cabeça imóvel, vertical ou para
lela à superfície, girá-la, como se à procu
ra de alguma coisa, ou balançá-la de um 
lado para outro, ou de trás para frente. Al
gumas vezes observei animais _saírem ver
ticalmente da água, expondo dois terços do 
corpo acima da superfície. Eles se manti
nham nessa posição por alguns segundos, 
vibrando o corpo, e retornavam à água 
também na vertical (figura 8). 
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Durante meu estudo, pude observar essa 
atividade com maior freqüência nas primei
ras horas do dia, quando um maior núme
ro de filhotes está presente. Também em ca
tiveiro Sotalia realiza esse tipo de compor
tamento, embora apenas ocasionalmente.-

d. Peitoral - Os golfinhos se deslocam 
com o ventre acima da superfície, manten
do as nadadeiras peitorais levantadas e ba
tendo com a nadadeira caudal na água (fi
gura 9). Esse comportamento pode se ma
nifestar associado a outros, como o de 
boiar, de pescar na superfície, ou como 
parte das brincadeiras. 

FIGURA 9. Golfinho com o ventre para cima. 

a 

FIGURA 10. Diferentes tipos de saltos totais. 
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Às vezes, os golfinhos exibem apenas 
uma das nadadeiras peitorais, posicionan
do-se de lado. É um comportamento rela
tivamente raro, que só observei durante as 
brincadeiras e a pesca, e suponho que se 
relacione com a procura de alimento no 
fundo. A emissão de sons, utilizada para 
localizar qualquer coisa, é feita pela parte 
frontal superior da cabeça. Considerando 
que Sotalia também se alimenta de peixes 
do fundo, poderíamos interpretar a nata
ção invertida como um modo mais fácil de 
detectar alimento. 

b 

IV. Saltos 
a. Salto total - Os golfinhos emergem 

totalmente da água, podendo subir de 1,5 

ma 2 m acima da superfície na posição ver
tical, com o corpo reto. Quando alcançam 
a altura máxima, curvam-se, podendo mer
gulhar de focinho, quase sem produzir ruí
do ou espalhar muita água (figuras !Oa e 
lüb). Quando não arqueiam o corpo, po
dem também cair de lado, de barriga ou de 
costas, produzindo então muito ruído e jo
gando muita água para os lados (figura 
!Oc). Os saltos barulhentos são mais co
muns entre filhotes e jovens. 

b. Salto parcial - Nesse tipo de salto, 
o animal emerge em diagonal à superfície 
da água, ficando com o corpo exposto até 
abaixo das nadadeiras peitorais ou deixan
do aparecer a nadadeira dorsal; logo em se
guida cai de barriga ou de lado, fazendo 
muito barulho e espalhando muita água (fi-

. gura 11). 

e. Cambalhota - É um salto acrobáti
co, quase sempre relacionado a algum ti
po de brincadeira. Os golfinhos, sobretu
do os filhotes, saltam no ar, saindo total
mente da água e girando o corpo em 360° ; 
depois, caem de costas, de lado ou de ven
tre (figura 12) . 

Além de se relacionarem a comporta
mentos de pesca ou brincadeira, acredita
se que os vários tipos de salto tenham fun
ção de comunicação entre indivíduos de um 
mesmo grupo, quando estão muito sepa
rados. Isso porque, quando um ou vários 
animais começam a saltar separadamente, 
outros se aproximam. O mesmo se verifi
ca com as baleias em geral, principalmen
te com as jubartes (Megaptera novaean
gliae). 

e 
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FIGURA 11. Seqüência de um salto parcial. 

FIGURA 12. A cambalhota. 

FIGURA 13. Filhote brincando ao lado de um adulto. 
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V. Brincadeiras 
As brincadeiras, mais comuns entre filho

tes e jovens, são um misto de vários compor
tamentos, como saltos, deslocamento rápi
do, toques e mordiscadas mútuas. 

Quando um grupo se desloca lentamen
te ou está boiando, os filhotes nadam mais 
depressa, batem com a cabeça na água 
quando vão mergulhar, pulam por cima 
dos adultos (figura 13), muitas vezes cain
do de lado sobre o dorso destes. Quando 
iniciam a atividade de pesca, os adultos 
nunca abandonam por muito tempo os fi
lhotes, que ficam brincando juntos, pon
do a cabeça para fora, tocando-se com a 
ponta do focinho, jogando alguma coisa 
de um lado para outro. Muitas vezes eles 
são vistos abocanhando e puxando linhas 
de pescaria ou restos de cordas de barcos 
e fugindo com elas. Também é comum 
observá-los pulando e nadando na esteira 
de embarcações ou de grandes baleias. 

É difícil descrever a brincadeira, por ser 
uma mistura de vários comportamentos 
executados de maneira peculiar. Um obser
vador experiente percebe se um salto está 
relacionado à pesca ou se é mera diversão, 
executada de modo inesperado e nem sem
pre elegante. O comportamento de brinca
deira é basicamente uma ação sem objeti
vo concreto ou efeito direto no modo de 
vida desses animais. Todas as espécies de 
golfinhos apresentam esse tipo de atividade. 
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A maioria dos relatos sobre a revolu
ção química insiste em adotar a vi

são do historiador britânico Herbert But
terfield, segundo a qual esta foi uma revo
lução postergada por depender de uma 
apreénsão maior do poder da quantifica
ção, do surgimento da química pneumáti
ca e sobretudo da reação contra a teoria do 
flogisto (ver 'A revolução de Lavoisier', em • 
Ciência Hoje n~ 60, p. 60). Embora recen
temente se venha dando maior ênfase à teo
ria da matéria, para a maioria dos autores 
a revolução química ainda é um f enôme
no do século XVIII centrado em Lavoisier 
e seus colaboradores. Em 1958, a historia
dora da ciência Marie Boas propôs uma al
teração desse quadro ao escrever que Ro
bert Boyle (1627-1691) deveria ser conside
rado um membro da vertente principal do 
pensamento científico do século XVII, ra
zão pela qual se poderia ver a química co
mo parte da revolução científica daquele 
século. Entretanto, para ela uma das maio
res realizações de Boyle foi tornar a quí
mica parte integrante da física, do que se 
depreende que a revolução científica pode
ria ainda ser entendida primariamente em 
termos das ciências físicas. 

Para entender a revolução química em 
sua totalidade, creio que se deva pensar nu-

ma cronologia mais ampla, que englobe pe
ríodos anteriores ao século XVIII. Devemos 
não só estar dispostos a encarar os escri
tos desses períodos à luz do contexto em 
que foram produzidos, mas, principalmen
te, reconsiderar dois preceitos fundamen
tais da história da ciência: o do progresso 
na quantificação como requisito para qual
quer interpretação da revolução científica 
e o de que a história da medicina não cons
titui um capítulo integral da história da 
ciência. Apoiados nesses axiomas, os his
toriadores da ciência têm defendido a pri
mazia das ciências físicas em suas interpre
tações da revolução científica, em detri
JPento do papel desempenhado pela quími
ca e pela medicina, que, a meu ver, exer
ceram enorme influência na revolução cien
tífica, tendo sofrido mudanças tão funda
mentais como as verificadas na astronomia 
e na física do movimento. Se pensarmos 
numa revolução química que se estende por 
dois séculos e meio - do século XVI ao 
XVIII -, passando por diferentes etapas, 
certamente seremos capazes de incorporá
la à revolução científica como um todo. E 
mais: compreenderemos também que os fe
nômenos do século XVIII a que normal
mente nos referimos são apenas parte de 
um panorama muito mais amplo. 



''P aracelso e os que viam 
beleza e unidade numa relação 

harmoniosa entre o macrocosmo 
e o microcosmo imaginavam o 
Criador como um alquimista 

divino que separava o puro do 
impuro.,, 

A química medieval não era um sistema 
de conhecimento completo, mas um con
junto de disciplinas dispersas que utiliza
vam equipamento químico ou analogias 
químicas. De um lado havia a literatura li
gada à alquimia transmutacional , em con
traposição, existiam os processos práticos 
de mineração com sua riqueza de conheci
mento metalúrgico. Arnaldô de Villanova, 
João de Rupescissa - que floresceram no 
fim do século XIII e na primeira metade do 
XIV, respectivamente - e alguns autores 
islâmicos tinham chamado a atenção para 
o uso da química na preparação de subs
tâncias de valor medicinal , enquanto ou
tros médicos da época desenvolviam mé
todos de análise de águas em razão de seu 
interesse pelas propriedades curativas das 
águas minerais. Embora alguns desses au
tores tenham sugerido que seu conhecimen
to superasse o de Aristóteles, Galeno e seus 
exegetas, eles não chegaram a reivindicar 
uma reforma educacional que suplantasse 
as autoridades antigas e introduzisse o en
sino da alquimia nas universidades. 

Isso mudaria ao longo do século XVI a 
partir da obra de Theophrastus Paracelso 
(1493-1541), contemporâneo de Nicolau Co
pérnico, André Vesálio e Leonhard Fuchs, 
autores de De revolutionibus orbium coe
lestium (1543), De humani corporis fabri
ca (1543) e De historia stirpium (1542), res
pectivamente. Embora essas obras, publi
cadas após a morte de Paracelso, tenham 
tido um papel importante na transforma
ção de seus temas, nenhuma delas conti
nha críticas tão frontais às tradições da 
época como as presentes nos escritos do no
tável médico e químico suíço. De modo ge
ral, no entanto, esse autor tem recebido 
pouca atenção dos historiadores da ciência. 
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No pensamento de Paracelso e seus se
guidores, destacam-se a total rejeição à au
toridade antiga - e aos axiomas específi
cos da filosofia e da educação tradicionais 
- e a exigência de uma reforma do ensino 
universitário, que era defendida com argu
mentos religiosos. Os paracelsianos visua
lizavam sua cosmologia, filosofia natural 
e medicina como um conhecimento verda
deiramente cristão, em contraste com a fi
losofia e a medicina atéias de Aristóteles 
e Galeno. A lógica e os debates acadêmi
cos apenas perpetuavam os erros do pas
sado. Os que procuravam o conhecimento 
deveriam ir para o mundo da natureza e 
aprender por meio de novas observações. 

Dois artistas preparam ilustrações para o livro de Fuchs, De historia stirpium (1542). 

Nicolau Copérnico (1473-1543) 
representado numa 
xilogravura de 1587. 

------------------------- ;;;_ A natureza era a criação de Ceus e não po-

Frontispício da primeira 
edição do De revolutionibus, 
de Copérnico. 

NICOLAI C01 
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PERNICI TORINENSIS 
R.IVOLVTIONl&V.$ 0.JllJ• 

um ta:lcíllum, Libri Yi: 

Habnfn hoc opnciam rtC'Cfll naco,Bl :rdfro. 
íludioíc lcd:or,Moru, fidlarum, 1am fixarum, 
qu.im rrrarkarum,cum ex ucuribus, tum ceiam 
nrcccntibus obfrr'UaUoníbus trfücuro&::&: no. 
uls fníupcr ac: admirab1libus h)·po1hcfibu• or• 
na101.Habo ceiam Tabutas txptditifsimaa. ex 
qu1buscoídcmarlquoduit:tc:mpusquim facilli 
me calcu1arc pon:ri•,lgirur cmc,l(gt,frunc. 

Norimbtrg~ apud loh. Pctttíum, 
Anno H. o. x1.111. 

z 
~ deria de modo algum conflitar com as ver-
ei dades da Sagrada Escritura. O capítulo I 
-; 
~ do Gênesis fornecia uma base sólida para 
~- o nosso entendimento da criação. O fogo, 
~ por exemplo, não é tratado ali em termos 
~ 
~ elementares. Conseqüentemente não pode-
t:! ria haver os quatro elementos tradicionais, 
a5 
~ e todo o sistema antigo de qualidades, hu-
º mores e elementos deveria ser descartado. 
ê3 Com a introdução da trindade Sal, Enxo
-~ 
1--- fre e Mercúrio, o palco estava pronto para 
~ mais de um século de debates sobre a teo-

ria dos elementos, que culminaria mas cer
tamente não terminaria com O químico 
céptico, de Robert Boyle. 

Faz parte também do pensamento para
celsiano a insistência de que nosso univer
so é mais bem compreendido do ponto vista 
químico ou alquímico, termos freqüente
mente usados como sinônimos nos séculos 
XVI e XVII. Paracelso e aqueles que viam 
beleza e unidade numa relação harmonio
sa entre o macrocosmo e o microcosmo 
imaginavam o Criador como um alquimista 
divino que separava o puro do impuro. 
Certamente os três princípios paracelsianos 
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André Vesálio (1514-1564), representado em seu próprio livro, De fabrica (1543) , cujo•frontispício mostra o anatomista fazendo uma dissecação. 
1 

''F oram os benefícios 
farmacêuticos da química que a 

legitimaram nas escolas de 
medicina ao longo do século 

XVII.'' 

correspondiam à trindade Pai, Filho e Es
pírito Santo. Essa combinação de religião , 
química e misticismo desenvolveu-se tan
to no curso dos séculos XVI e XVII que Ma
rin Mersenne e Pierre Gassendi (protago
nistas das discussões científicas na França 
na primeira metade do século XVII) acu
saram os filósofos químicos de propor uma 
religião ' química' em oposição ao verda
deiro cristianismo . 

A rejeição total da Antigüidade e a insis
tência de ver na química a chave da verda
de produziram um debate intenso em toda 
a Europa, tanto no campo prático como 
no teórico. A comunidade académica eu
ropéia conhecia muito bem a intensidade 
desse debate, que contaminou até mesmo 
os textos literários - a obra de Michel de 
Montaigne e John Donne são bons exem
plos disso-, transcendendo as preocupâ
ções dos que estavam alarmados apenas 
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com as conseqüências das propostas dos 
químicos para a reforma educacional, teo
logia, medicina e filosofia natural. 

Embora a filosofia química fosse de na
tureza totalmente abrangente, devendo su
plantar a obra dos antigos, a grande maio
ria de seus proponentes eram médicos preo
cupados sobretudo com problemas de sua 
área. Esses médicos-químicos paracelsia
nos, que rejeitavam a antiga medicina hu
moral, desenvolveram uma teoria de cura 
baseada nas semelhanças e não nos con
trastes. Eles argumentavam que, já que o 
microcosmo operava quimicamente, os re
médios preparados pela química seriam 
não só apropriados mas necessários. Essas 
idéias entravam em rota de colisão com 
a medicina galênica, há pouco reestrutura
da, após séculos de dependência do que, in
sistia-se, teriam sido as tradições incorre
tas e bárbaras da Idade Média. 

Não obstante a oposição dos galenistas, 
a química foi sendo gradualmente aceita. 
Na Inglaterra, a primeira e a segunda edi
ções da Pharmacopoeia londonensis, do 
Royal College of Physicians, foram publi
cadas em 1618 e, durante mais de um quar
to de século, houve muitas discussões so
bre essa obra. Mas há pouca evidência de 
que a inclusão de remédios preparados qui
micamente, ao lado daqueles feitos nos 
moldes galênicos, tenha sido um problema 

sério para os membros daquela sociedade. 
Parece provável, contudo, que a presença 
em Londres de Théodore Turquet de Ma
yerne - que desempenhou um papel im
portante ao defender a medicina química 
em Paris nos primeiros anos do século -
deu um novo impulso na consecução desse 
projeto. Embora Turquet tivesse um profun
do interesse por alquimia, como indicam 
seus manuscritos, ele estava convencido 
também do valor prático dos novos remé
dios paracelsianos. 

Parece não haver dúvida de que foram os 
benefícios farmacêuticos da química que a 
legitimaram nas escolas de medicina ao lon
go do século XVII. A primeira cadeira de 
química numa universidade européia foi 
criada em Marburg, na Alemanha, onde, 
em 1609, Johann Hartmann foi nomeado 
professor de Chymiatria. Embora seus es
critos o mostrem como um paracelsiano in
teressado na filosofia química como um to
do, foi sua Praxis, que tratava de prepara
ções químicas para uso médico, a obra im
pressa e reimpressa ao longo do século. Al
guns de seus alunos tornaram-se professo
res de outras universidades ou fizeram dos 
remédios químicos um componente rotinei
ro de sua prática médica particular. 

O século XVII testemunhou a ampla acei
tação da química nas faculdades de medi
cina européias. Ao final do século, ela es-
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''Aº contrário da Faculdade 

de Medicina de Montpellier, que 

se interessou pela medicina 

química, a de Paris era 

fortemente gale nista até a 

segunda metade do século XVII. 

Paris só nomearia um químico 

muito depois da maioria das 
universidades do continente. , , 

tava sendo ensinada em universidades tão 
diversas como Jena, Kõnigsberg, Witten
berg, Helmstedt, Erfurt, Halle, Altdorf e 
Leipzig, na Alemanha, Leiden e Utrecht, na 
Holanda, Oxford e Cambridge, na Ingla
terra, e Montpellier, na França. Entretan
to, com exceções notáveis, a química que 
aí se desenvolvia era de natureza farmacêu
tica prática. Os professores dessas faculda
des estavam interessados em curar pacien
tes e não na harmonia universal associada 
ao paracelsismo ou à filosofia hermética. 
Tampouco procuravam subverter a medici
na tradicional. Viam a química como algo 
que se adicionava ao ensino médico exis
tente e não como um conjunto de conheci
mentos capaz de substituí-lo. 

O progressivo desinteresse pela obra de 
Robert Fludd (1574-1637) - médico e mem
bro do Royal College of Physicians, respei
tado em vida, cujas obras foram devotadas 
ao mundo hermético do macrocosmo e do 
microcosmo - é o mais evidente sinal de 
que estava ocorrendo uma expressiva mu
dança de prioridade. Fludd tinha procura
do deliberadamente fundar uma nova vi
são mística do mundo, que foi assim enten
dida por seus leitores. Seus volumosos es
critos mereceram, no entanto, severas crí
ticas de Kepler, Mersenne e Gassendi, que 
buscavam uma ciência nova, totalmente di
ferente. Embora importante para ilustrar as 
correntes intelectuais da época, a influên
cia dos trabalhos de Fludd mal sobreviveu 
à sua morte. Ele ofereceu pouca coisa de 
valor prático. Não obstante ter louvado a 
alquimia e a química, isso se fez como ba
se para suas interpretações cósmicas, não 
para enriquecer a materia medica (farma
cologia). Ninguém procuraria em seus livros 
qualquer coisa de substancial no campo da 
química farmacêutica. Em resumo, graças 
ao valor médico que nela se percebia, a"quí
mica estava sendo aceita como um assunto 
acadêmico; e os novos professores da ma
téria deviam ensinar a preparação química 
de remédios. Certamente alguns deles se in
teressavam por temas mais místicos, mas, 
na sala de aula, essa não seria sua preocu
pação principal. 
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Ü estudo da química paracelsiana permi
te-nos examinar a introdução de uma nova 
ciência nos currículos universitários da Eu
ropa do século XVII, cuja aceitação se de
veu a fatores de ordem política e religiosa. 
No início do século, os remédios prepara
dos quimicamente eram facilmente aceitos 
na Inglaterra, e isso coincidiu com o pro
gressivo desinteresse pela visão mística do 
mundo, que originalmente havia feito parte 
desse movimento. Essas correntes se acen
tuaram em meados do século, quando os 
médicos paracelsianos - em sua maior 
parte puritanos ou não-conformistas - se 
aliaram a Cromwell e às forças do Parla
mento contra o rei. Após o restabelecimento 
da monarquia, esses entusiastas religiosos, 
segregados por serem vistos como simpati
zantes ao regicídio de Carlos 1, não foram 
convidados a participar da Royal Society, 
que então se fundava sob os auspícios de 
seu filho Carlos II e cujos membros cons
tituíam o novo estabelecimento científico .. 

Na França, a Faculdade de Medicina de 
Paris era fortemente galenista até a segun
da metade do século XVII. Embora pudes
sem obter empregos na Corte, que estava 
fora do controle da faculdade de medici
na, os médicos químicos eram proibidos de 
exercer seu trabalho junto à população da 
cidade. Nem mesmo o cardeal Richelieu 
conseguiu romper o monopólio médico da 
faculdade; após sua morte, Théophraste Re
naudot (1586-1653), seu protegido, foi der
rotado nos tribunais e arruinado num pro
cesso movido contra ele pela faculdade. A 
Escola de Medicina de Montpellier tinha ti
do muito interesse na medicina química, 
mas Paris só nomearia um químico muito 
depois da maioria das universidades do 
continente. 

Na Espanha, as influências estrangeiras 
eram temidas por Felipe II em virtude da 
difusão da Reforma. Em 1557-1558 ele proi
biu os estudantes espanhóis de freqüenta
rem universidades estrangeiras, à exceção 
de Bolonha, Roma, Nápoles e Coimbra. 
Como isso ocorreu numa época em que 
grandes progressos se davam na medicina 
e nas ciências, o ensino espanhol nessas 
áreas, logo se percebeu, era um dos mais 
atrasados que se conheciam. As obras de 
Paracelso foram incluídas no Index espa
nhol, e o ensino médico permaneceu orto
doxamente galênico. O interesse renovado 
pelas ciências só viria a ocorrer na década 
de 1660, quando D. Juan D' Áustria exer
cia a Regência durante a minoridade de 
Carlos II. Subitamente as eclusas se abri
ram a um século de material banido, e o re
sultado foi que para muitos a química e a 
medicina paracelsianas apareciam como um 
dos programas mais interessantes para um 
novo entendimento das ciências. 

O ocorrido na Espanha certamente indi
ca uma reação tardia ao progresso da quí-

Contemporâneo de Copérnico, Fuchs e Vesá lio, Paracelso 
(1493-1541) revolucionou a química e a medicina. A histo
riografia tradic ional, no entanto, não tem lhe dado o me
recido destaque. 

mica, motivada por razões políticas e reli
giosas. O mesmo se poderia dizer da situa
ção inglesa, com o efeito da Guerra Civil 
sobre os químicos paracelsianos, ou ainda 
da situação francesa, em que o conserva
dorismo do estabelecimento médico e o mo
nopólio na área retardaram a introdução da 
química no ensino de medicina. 

Não é raro deparar-se com o comentário 
de que o desinteresse crescente pelo para
celsismo coincide com o surgimento da fi
losofia mecanicista, como já frisei no caso 
de Fludd. Mas essa é uma verdade apenas 
parcial. A maciça tradução latina de Bitis
kius das obras de Paracelso só apareceria 
em 1658 e, seguramente, seu nome conti
nuou associado à química farmacêutica. 
Em meados do século XVII, a aceitação de 
remédios químicos estava disseminada, e 
um número cada vez maior de escolas de 
medicina contratava professores na área de 
química. Devemos pensar na aceitação da 
química nesse período como parte da me
dicina e não como parte da filosofia natu
ral ou como uma das ciências da natureza, 
como a encaramos hoje. 

Em meados do século XVII o paracelsis
mo foi 'modernizado' por J an Baptist van 
Helmont (1577-1644), que, como Paracelso, 
exigia uma reforma educacional e uma in
terpretação cristã da natureza e do homem. 
Embora insistisse, como seus predecessores, 
que a química era a chave daJnatureza e do 
homem, em seus trabalhos posteriores van 
Helmont se tornou bastante crítico em re-
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lação a Paracelso. Isso agradava os cientis
tas e médicos da época, da mesma forma 
que sua ênfase na quantificação e nas téc
nicas de observação. Acima de tudo, porém, 
van Helmont deu à medicina química uma 
nova direção com seu interesse pelas expli
cações químicas de processos fisiológicos 
- a meta de iatroquímicos do final do sé
culo XVII como Thomas Willis {1621-1675), 
Franciscus de la Boe Sylvius (1614-1672), 
Raymond Vieussens (1641-1715) e muitos ou
tros. 

O surgimento de uma escola de medici
na mecanicista rival, a iatrofísica, ocasio
nou um debate ainda não examinado com 
a profundidade que merece. Aqui, o pro
blema central não está mais nos remédios 
preparados quimicamente, mas na interpre
tação correta dos processos fisiológicos. Em 
outras palavras, a filosofia química tornara
se respeitável ao despir-se dos aspectos mais 
objetáveis de sua cosmologia mística, acei
tando a química farmacêutica. Só então 
surgiu um novo debate entre os químicos 
voltados para a medicina e os mecanicis
tas. Essa extensão da química médica da 
Renascença vigorou até mesmo no século 
XVIII. A última edição da Opera, de van 
Helmont, apareceu em 1707, mas alguns 
trabalhos de Willis e Sylvius seriam publi
cadas bem mais tarde. 

Se a aceitação da química nos meios aca
dêmicos como uma ciência médica pode ser 

considerada a primeira fase da revolução 
química, poder-se-ia ver o movimento em 
direção a uma química independente da 
medicina como a sua segunda fase. Isso não 
quer dizer que a química farmacêutica fosse 
rejeitada, como o tinha sido outrora pelos 
galenistas ortodoxos. Mas vários fatores, 
tanto no âmbito da medicina como entre 
os filósofos mecanicistas, moviam-se em 
oposição à estreita conexão estabelecida en
tre a química e a medicina no século seguin
te à morte de Paracelso. 

Embora se possa mostrar que a nova fi
losofia, ou filosofia mecanicista, tivesse raí
zes importantes na filosofia química, a acei
tação da química como um tema médico 
a tinha posto fora das correntes principais 
das ciências físicas. Pesquisas recentes nos 
currículos de filosofia natural das univer
sidades européias mostram que se dava 
pouca atenção à química, um campo que 
se acreditava pertencer à medicina. Esse pa
no de fundo pode ajudar-nos a entender 
Robert Boyle, que era muito menos moder
no do que normalmente se considera. Ma
rie Boas destaca suas contribuições inova
doras à química; mas é bom lembrar que 
ele também conhecia a fundo a literatura 
química que o precedera. Como já apontei 
em outros trabalhos, sua visão da medici
na e da matemática reproduzia a de para
celsianos que o antecederam, e boa parte 
de O qu(mico céptico se baseou na crítica 
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"O que está em cima é como o que está embaixo." A gravura, de 1654, expressa essa idéia central da alquimia; o macro
cosmo (o universo) e o microcosmo (o homem) estão em necessária harmonia. A Natureza, representada pela figura 
feminina, media a relação entre Deus e o homem. À esquerda e à direita estão as efígies de Hermes Trismegisto e Paracel
so, defensores desse princípio. Abaixo, vêem-se diagramas que representam os quatro elementos aristotélicos e a trinda
de paracelsiana. 
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de van Helmont à análise do fogo e na re
jeição helmontiana dos três princípios de 
Paracelso. A semelhança entre Boyle e van 
Helmont não passou despercebida a seus 
contemporâneos. Em 1672, Thomas Sher
ley propôs sua 'nova' filosofia, combinan
do o conceito helmontiano de fermento e 
semente com o de corpúsculos, defendido 
por Boyle. 

Assim como van Helmont, Francis Ba
con (1561-1626) ou os paracelsianos primi
tivos, Boyle chegou a esboçar certa descon
fiança da matemática. Embora tal ponto de 
vista se modificasse mais tarde, é pouco 
provável que ele se sentisse confortável no 
mundo matematizado dos newtonianos. 
Talvez isso ajude a explicar o que parece 
ser um desdém relativo a Boyle após sua 
morte, não obstante ainda aparecessem edi
ções monumentais de suas obras e seu no
me fos_se incluído regularmente no panteão 
dos grandes químicos. Seus textos, no en
tanto, raramente seriam reimpressos indi
vidualmente, e, ao que parece, ele não te
ve discípulos. Embora se interessasse pe
los remédios químicos, não deixou contri
buição importante nesse campo. À medi
da que a filosofia natural ia sendo gradual
mente dominada pela física matemática, a 
química foi deixando de ter interesse nes
sa área. Em resumo, Boyle não pertencia 
a nenhuma das duas facções: nem aos pa
racelsianos nem aos newtonianos. 

Embora não queira negar as inúmeras 
contribuições de Boyle para esta ciência, 
creio que devamos procurar alhures por 
avanços que realmente tenham contribuí
do para o surgimento de uma química in
dependente da medicina. Nesse sentido, eu 
assinalaria o papel desempenhado tanto pe
la medicina mecanicista como pela reação 
vitalista a esta no século XVIII. Poderíamos 
escolher várias figuras para ilustrar essas 
tendências, mas vou me referir especifica
mente a Hermann Boerhaave (1668-1738) e 
a Georg Ernst Stahl (1660-1734). 

Hermann Boerhaave certamente se con
siderava um mecanicista. Ele tem um inte
resse especial porque, além de ensinar me
dicina, também regia a cadeira de química 
em Leiden. Suas preleções de química pu
blicadas estão entre as mais importantes do 
século XVIII. A crença na importância da 
física como uma base para a medicina fica 
clara em sua oração acadêmica de 1703, em 
que descartou o pensamento iatroquímico 
contemporâneo, voltando-se para os prin
cípios hidráulicos e mecânicos. Referia-se, 
por exemplo, à velocidade do sangue, ao 
diâmetro dos vasos sangüíneos e ao tama
nho e formato das partículas. O corpo aí 
se explicava em termos de estrutura: "En
contramos que algumas (das partes) se pa
recem com pilares, escoramentos, vigas, cer
cas, coberturas, eixos, cunhas, alavancas e 
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''E m suas aulas, Hermann 
Boerhaave costumava atacar 

Paracelso e van Helmont, 

acusando-os de terem tentado 
tomar a medicina subserviente à 

química.,, 

polias; outras com tamises, peneiras, tubos, 
condutas e recipientes; e a faculdade de de
sempenhar vários movimentos com esses 
instrumentos é chamada de suas funções, 
todas regidas por leis mecânicas e só por 
elas inteligíveis." Em resumo, ele argumen
tava que os processos vitais podiam e de
viam ser examinados à luz da nova física 
matemática. 

Em 1709 Boerhaave tornou-se professor 
ordinário (catedrático) de medicina e bo
tânica em Leiden; cinco anos depois, pas
sou a lecionar medicina prática na mesma 
universidade. Em suas aulas, costumava 
atacar tanto Paracelso como van Helmont, 
por terem tentado tornar a medicina sub
serviente à química. Ele achava que ambos 
tinham vivido num mundo fabuloso, pou
co diferente daquele dos rosa-cruzes. 

Boerhaave admitia prontamente o valor 
dos remédios químicos. Além disso, ele afir
ma, em Um novo método da qut'mica, que 
a mecânica tem pouca utilidade na fisiolo 
gia. Assim como serve à patologia e à uri
noanálise, a química é útil à fisiologia por 
permitir ao médico analisar os fluidos do 
corpo. Boerhaave reconhecia também ova
lor da química, desde que ela fosse confi
nada aos resultados experimentais e não 
fosse usada como um sistema abrangente 
da natureza e do homem. Para ele, a ver-

<ladeira ciência geral da matéria orgânica 
e inorgânica é a física , da qual todas as de
mais ciências são ancilares. Parecia, então , 
com base nas suas preleções médicas e quí
micas, que Boerhaave admitia uma quími
ca que pudesse ser usada pelos médicos 
com certos propósitos específicos, mas não 
dominasse a medicina. Tratava-se de uma 
química que perdia sua estreita conexão 
com a medicina e emergia como uma ciên
cia independente. 

Como seu contemporâneo Boerhaave, 
Georg Ernst Stahl lecionou tanto medici
na como química. Ele obteve seu doutora
do em medicina em Jena em 1684, passan
do em seguida à Corte de Weimar, à Uni
versidade de Halle e à Corte de Berlim. A 
medicina de Stahl, que insistia numa dife
renciação acentuada entre a matéria viva e 
não-viva, também rejeitava o trabalho dos 
iatroquímicos. A matéria não-viva podia ser 
estudada pela abordagem mecanicista, mas 
esse não seria o caso da matéria viva. Co
mo ao final da vida a degeneração se ins
tala, deve haver algo num corpo vivo que 
o preserva da corrupção e regula suas ações 
e funções . Isto é a anima, a origem do mo
vimento voluntário e que visa a uma fina
lidade. No mundo inorgânico, o movimento 
depende de causas mecânicas e pode ser es
tudado com base no tamanho, no formato 
e no movimento de partículas individuais. 
No organismo vivo, as explicações meca
nicistas são, na melhor das hipóteses, ape
nas parcialmente úteis, já que é a anima que 
conduz o movimento em direção a um fim 
determinado. Os processos químicos que se 
operam no organismo também são dirigi
dos pela anima. Nesse ponto Stahl fugia à 
tradição helmontiana, que postulava archei 
(forças que concretizam, segundo Paracel-

so, a relação do macrocosmo com o micro
cosmo) específicos para cada órgão do 
corpo. 

Para Stahl, Paracelso e van Helmont ti
nham sido os principais responsáveis pela in
fluência perniciosa da química sobre a me
dicina. Essa distorção deveria ser corrigida, 
pois, segundo ele, a química era completa
mente inútil a qualquer teoria médica verda
deira e os químicos explicavam incorreta
mente os processos vitais, por meio de con
ceitos como coagulação e liquefação, fer
mentação, volatilidade, acrimônia e, poste
riormente, segundo a teoria dos ácidos e ba
ses. Segundo Stahl, além de seu valor farma
cêutico, a química se tinha tornado uma 
ciência física. Se examinarmos mesmo rapi
damente seu livro Fundamenta chymiae, ve
rificamos que, para ele, o assunto é quase 
completamente despido de valor médico. Es
sa obra se concentra na matéria e suas com
binações, nas descrições de substâncias es
pecíficas e em processos químicos - ou mes
mo alquímicos - , mas não na medicina. 

Stahl tinha sido fortemente influenciado 
pelo livro de Johann Joachim Becher 
(1635-1682) Physica subterranea, de 1669, a 
respeito do qual escreveu, em 1703, um ex
tenso comentário intitulado Specimen bec
cherianum. Becher havia sido fortemente 
influenciado pela química contemporânea, 
mas na Physica subterranea ele enfatizou 
uma química largamente inorgânica, ao in
vés de médica. Entre suas três terras fun
damentais estava a terra pinguis, ou terra 
gorda, substância combustível a que cha
mou também de phlogistos (princípio in
flamável) do enxofre. Este, aliás, foi um 
princípio que Stahl desenvolveria em sua 
Zymotechnia fundamenta/is, de 1697. A 
teoria do flogisto, por sua vez, seria desen
volvida como um sistema centrado na com-

A aceitação gradual da iatroquímica leva à criação de cátedras de química em universidades, a primeira delas de Johann Hartmann, em Marburg (1609). Paris era uma cidadela galêni
ca, e a primeira cadeira de química surge por volta de 1640, numa instituição não-universitária, o Jardin du Roi (Jardim Real das Plantas Medicinais), criado por Guy de la Brosse, 
médico de Luís XIII. A gravura de L.eclerc (1676) mostra uma aula de farmacologia no Jardin . 
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A gravura, extraída da edição da Opera omnia , de Jan Baptist van Helmont (1577-1644) , mostra o filósofo químico em contato com a natureza, a qual observa, imita e interpreta . 
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bustão. É esta química não-médica que se 
tornaria, na segunda metade do século 
XVIII, o alvo dos estudos de Lavoisier. 

A medicina animística de Stahl diferia 
profundamente da medicina mecanicista de 
Boerhaave, embora ambos reconhecessem o 
valor da química farmacêutica e procuras
sem separar a especulação química da teo
ria médica. Boerhaave era um mecanicista 
que via algum mérito na investigação quí
mica da matéria viva, particularmente na 
análise dos fluidos corporais. Stahl era mais 
enfático ao separar os dois campos. A ani
ma era o que dirigia os processos vitais, e 
as especulações dos iatroquímicos lhe pa-
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reciam ter ido longe demais. Sua química 
tinha sido fundamentalmente influenciada 
pela Physica subterranea, que dava ênfase 
à química inorgânica do mundo subterrâ
neo. Em conseqüência do trabalho de am
bos, o papel da química como uma forma 
de explicação dos processos vitais diminuiu 
ou mesmo desapareceu. A química flogís
tica de Stahl viria a tornar-se o sistema quí
mico dominante em meados do século 
XVIII, e a influência que o notável médico 
e químico alemão teve sobre a medicina não 
seria menos significativa. A esse respeito, 
o que acontecia na França tem especial im
portância. 

Robert Boyle (1627-16~1) , partidário da 
filosofia mecanicista, tem numerosas 
contribuições à química . 
Frontispício da primeira edição de seu 
livro O químico céptico, escrito sob a 
forma de diálogo e publicado em 1661, 
onde ele critica as doutrinas dos 
quatro elementos aristotélicos e da 
trindade paracelsiana . 
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A partir de meados do século XVI , Mont
pellier tornou-se um centro importante na 
introdução de remédios químicos, propi
ciando, um século mais tarde, uma aceita
ção geral da iatroquímica. Todavia, com o 
sucesso da nova filosofia nas ciências físi 
cas, tentou-se paralelamente resolver pro
blemas médicos por meio do mecanicismo. 
Embora, no início do século XVIII , as ex
plicações mecanicistas dos processos vitais 
fossem se tornando mais aceitáveis à me
dicina, o movimento do homem-máquina 
continuava sem justificação. Diante desse 
impasse, o conceito stahliano de anima 
mostrar-se-ia como uma alternativa de 
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''T héophile Bordeu acusava 

os seguidores de Paracelso de 

verem o homem como um 

compósito de alambiques, 
fermentos, sais, efervescências e 

frascos de destilação. Para ele, 
nada disso tinha a ver com as 

forças vitais. , , 

grande utilidade. François Bossier de La
croix Sauvages (1706-1767), originalmente 
um seguidor do iatrofísico Giorgio Baglivi 
(1669-1706), achava as explicações mecani
cistas insatisfatórias para promover um en
tendimento das propriedades e funções da 
matéria viva; portanto, logo se interessaria 
pela obra de Stahl. Ele começou a ensinar 
o sistema stahliano em Montpellier em 
1737, aderindo às explicações mecanicistas 
sempre que possível e voltando-se para a 
anima apenas quando aquelas tinham se es
gotado. Suas conferências provocaram de
bates por seis ou sete anos antes que sua 
visão fosse totalmente aceita. 

A reação iniciada por Sauvages em 1737 
continuou através do século e foi além de
le. Théophile Bordeu (1722-1776), aberta
mente influenciado por van Helmont e 
Stahl, argüia em favor de forças vitais lo
calizadas em cada órgão, enquanto Paul
Joseph Barthez {1734-1806) preferia um úni
co princípio que tornava possíveis todos os 
fenômenos vitais. Stahl tinha insistido que 
as explicações químicas deviam ser elimi
nadas da teoria médica, com o que aliás 
concordavam os médicos de Montpellier. 
Bordeu se queixava de que os seguidores 
de Paracelso viam o homem como um com
pósito de alambiques, fermentos, sais, efer
vescências e frascos de destilação, nenhum 
dos quais tinha a ver com as forças vitais. 
Barthez não só aceitava esse ponto de vis
ta como considerava que os efeitos do prin
cípio vital são completamente diferentes 
dos f enômenos da natureza 'morta'. Para 
ele, apenas estes seriam determinados pe
las operações da química. Aqui, então, es
tava o resultado da reação contrária tanto 
à iatrofísica como à iatroquímica no sécu
lo XVIII. A química - distinta daquela das 
preparações farmacêuticas - estava divor
ciada da teoria médica e das explicações fi
siológicas. O membro mais proeminente da 

escola médica de Montpellier, Xavier Bichat 
(1771-1802), viria a concordar totalmente 
com seus predecessores Bordeu e Barthez 
nesse ponto. Em seu recente estudo sobre 
Bichat, a historiadora da ciência Elizabeth 
Haigh escreveu: "Ele foi um dos últimos 
teóricos da medicina de grande influência 
a insistir terminantemente que a física e a 
química eram ciências separadas da fisio
logia, tornando especiosa a aplicação de 
seus princípios ao estudo dós processos vi
tais.'' De fato, esta medicina não-química 
e vitalista foi mantida em Montpellier ao 
longo do século XIX. 

Ü estudo da tradição médico-química 
apresenta-nos um pano de fundo da revo
lução química do final do século XVIII to
talmente diferente daquele com que estamos 
acostumados. Para Lavoisier e seus colegas, 
os aspectos médicos tinham pouca relevân
cia para a nova química. Tal julgamento, 
no entanto, não poderia ter sido feito por 
um químico do início daquele século. De 
fato, a química tornou-se um tema de inte
resse graças à sua relação com a medicina. 
Inicialmente o debate se centrou no uso in
terno dos remédios preparados quimica
mente e não na visão mística do mundo dos 

Professor de medicina, botânica e química na Universidade de L.eiden, na Holanda, 
Hermann Boerhaave (1668-1738) contribuiu, com sua doutrina mecanicista, para separar 
a química da medicina. Muito antes de Boerhaave, L.eiden já era um importante centro 
de ensino médico. A gravura mostra um anfiteatro de anatomia dessa universidade no 
início do século XVII. 

Georg Ernst Stahl (1660-1734) tem lugar assegurado na história da química e da medicina. 
Curiosamente, suas contribuições vão no sentido de torná-las campos independentes. 
Ele enfatizou a química inorgânica, dotando-a da doutrina do flogisto, que fundamentou 
uma ampla sistematização dessa ciência. Já na medicina, Stahl foi um animista que 
acentuou a inadequação das explicações mecanicistas. O retrato, do século XVIII, pertence 
à coleção da Universidade de Halle, onde ele foi professor. 
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''L avoisier e seus colegas 
achavam que os aspectos 

médicos tinham pouca relevância 
para a nova química. Mas tal 

julgamento não poderia ter sido 
feito por um químico do início 

do século XVIII. ' ' 

paracelsianos, inspirada quimicamente. Só 
depois de as drogas químicas serem univer
salmente aceitas como úteis pelos médicos 
é que as cátedras de química foram estabe
lecidas nas universidades européias. Qua
se sem exceção, essas cátedras se encontravam 
em faculdades de medicina. 

Tinha havido, porém, uma segunda in
fluência química, também derivada da me
dicina. As explicações químicas das doen
ças e dos fenômenos fisiológicos advêm, em 
última análise, de Paracelso e seus segui
dores imediatos. Mas depois de van Hel
mont - que descrevia uma medicina vita
lista usando a química e analogias quími
cas - é que esse aspecto da química passa 
a exercer maior influência. Willis e Sylvius 
também utilizaram extensamente explicações 
químicas, assim como Vieussens em Mont
pellier. Estes iatroquímicos eram combati
dos pelos me'canicistas médicos, que susten
tavam, ao contrário, que o homem e as fun
ções de seus órgãos são mais bem explica
dos pela física. Para esses estudiosos a quí
mica não era adequada ao estudo e à expli
cação dos processos vitais. Hermann Boer
haave não estava sozinho ao sugerir que os 
remédios químicos e a análise dos fluidos 
corporais deviam ser estudados, mas aqui 
estavam os limites da química na medicina. 

Todavia, para muitos médicos a ciência 
da mecânica era igualmente insatisfatória. 
Se um homem vivo devesse ser entendido 
em termos de leis físicas, o que é então que 
lhe dava a vida? O que lhe dava movimen
to? Estes eram problemas que tinham ator
mentado tanto van Helmont como Stahl. 
Eles foram novamente debatidos pelos mé
dicos de Montpellier depois que Sauvages 
deu início às suas preleções sobre as visões 
animísticas, de Stahl. O resultado seria uma 
nova escola vitalista de medicina. Entretan
to, ao contrário dos trabalhos de van Hel
mont e dos iatroquímicos que o sucederam, 
esta era uma medicina não-química, exce
to para análises e preparo de remédios. O 
desenvolvimento dessa medicina antimeca
nicista e vitalista também tendia a divorciar 
a química da medicina. O resultado foi uma 
química mais independente, centrada mais 
em estudos inorgânicos do que tinha ocor
rido no passado. Se esse divórcio não tivesse 
ocorrido, Lavoisier provavelmente teria ti-
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do que se confrontar muito mais com a tra
dição médica. 

Eu argumentaria que a abordagem tra
dicional da revolução química do século 
XVIII - conduzindo-nos ao longo do tra
balho de Lavoisier, da teoria das afinida
des, da teoria do flogisto, do estudo dos ga
ses e, mais recentemente, do estudo da teo
ria da matéria - não é satisfatória. Parece
me que isso está baseado numa análise his
tórica a posteriori, caminhando para trás 
a partir de Lavoisier, mas mantendo-se den
tro dos limites de nossa definição de quí
mica como uma das ciências físicas. Pen
sando assim, perpetuamos o conceito de 
uma revolução postergada, sem grande vín
culo com os demais eventos da revolução 
científica. Essa idéia sempre foi muito ten
tadora. Está presente, por exemplo, na dis
tinção nítida que Marie Boas defende deva 
ser feita entre a abordagem racional, que 
conduz à assim chamada ciência nova do 
século XVII, e a química primitiva, 'devas
tada pela magia'. 

No entanto, os trabalhos de Paracelso e 
seus seguidores, seja na química ou na me
dicina, foram contemporâneos aos de Co
pérnico e Vesálio e como esses promoveram 
mudanças fundamentais. É difícil susten
tar que os progressos devidos a Paracelso 
não tenham sido verdadeiramente revolu
cionários em sua natureza e espírito. O re
sultado seria uma medicina química que se 
estabeleceu nas faculdades de medicina da 
Europa no curso do século XVII. Essa acei
tação acadêmica da química merece ser 
considerada como uma primeira fase da re
volução química. Esse, no entanto, foi um 
fenômeno essencialmente médico e, para 
entender a química do século XVIII como 
ela é apresentada normalmente, é preciso 
investigar uma segunda fase: a eliminação 
da química como o principal meio de ex
plicação dos processos vitais. Vimos isso na 
abordagem mecanicista de Boerhaave, na 
medicina animista de Stahl e no surgimen
to da escola vitalista de medicina em Mont
pellier. A iatroquímica do século XVII te
ve morte lenta e esses três fatores tiveram 
um papel decisivo no seu desaparecimento. 

Nunca me imaginei um historiador revi
sionista, mas acredito que boa parte da his
tória da revolução científica precisa ser rees
crita se quisermos entendê-la contextual
mente. Embora não tenha a pretensão de 
ir além das considerações relacionadas à 
história da química, estou certo de que há 
pesquisadores de outras áreas que diriam 
o mesmo baseados em sua própria pesqui
sa. O que estou sugerindo é que tornemos 
parte integral de nosso entendimento da re
volução química em primeiro lugar a evo
lução médico-química dos séculos XVI e 
XVII e, em segundo, o conflito entre me
canicistas, químicos e vitalistas no início do 
século XVIII. Ao fazer isso, seremos capa-
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A Escola de Medicina de Montpellier é famosa desde a 
Idade Média. No século XVIII, graças a Bordeu, Barthez e 
Bichat, ela se destacou pela defesa de uma medicina 
vitalista, não-química. A gravura mostra a escola no início 
do século XIX. 

zes de reparar uma interpretação há muito 
equivocada, que tem confinado a revolução 
química essencialmente à segunda metade 
do século XVIII. De modo apropriado, de
veríamos pensar numa revolução química 
estendendo-se por dois séculos e meio, do 
início do século XVI até o fim do século 
XVIII. Muito mais importante é o fato de 
que essa interpretação exigirá uma revisão 
extremamente necessária de nosso entendi
mento da revolução científica como um to
do, uma vez que ela exige o reconhecimen
to de que a química e a medicina não fo
ram menos importantes do que a astrono
mia e a física no movimento que resultou 
na ciência moderna. 

* Colaboração de Carlos Alberto L. Filgueiras e Roberto 
B. de Carvalho (tradução) e Luiz Otávio F. Amaral (tra
dução e pesquisa iconográfica). 
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ENTREVISTA 

A RIQUEZA DOS 

VENTOS INTERDISCIPLINARES 

]OÃO CANDIDO PORTINARI 

Recuperar a vida e a obra 
de Candido Portinari, orga
nizando um acervo docu
mentário que pudesse trans
mitir o legado desse artista 
às novas gerações, foi o so
nho que fez o filho único 
do pintor, João Candido, 
abandonar a carreira de ma
temático aos 40 anos de ida
de para lançar-se à criação 
de um dos mais importan
tes projetos culturais do 
Brasil: o projeto Portinari. 
Hoje, com 12 anos de exis
tência, o projeto deixou de 
ser uma utopia e constitui 
um exemplo dinâmico de 
como devem ser tratados 
nossos documentos históri
cos: a obra do 'pintor dos 
despossuídos ' estará breve
mente catalogada em dez 
volumes de 200 páginas cada, para ser oferecida ao pú
blico como o único acervo visual completo de um dos 
maiores artistas plásticos brasileiros. 

Desde 1980, o audiovisual 'Encontro com Portinari', 
produzido pela equipe do projeto, vem sendo apresen
tado no Brasil e no exterior. Ele já foi mostrado em mais 
de 300 cidades do nosso país, chegando a lugares onde 

as pessoas nunca tiveram 
antes algum tipo de conta
to com obras culturais. É 
para essa gente que Portina
ri pintou. 

Carioca de 52 anos, João 
Candido Portinari formou
se pela Escola de Telecomu
nicações de Paris e realizou 
seu doutoramento no Mas
sachusetts Institute of Tech
nology (MIT), em Cambrid
ge (EUA). Após permanecer 
dez anos no exterior, foi 
convidado por um colega, 
Antonio Cesar Olinto (atual 
diretor do Laboratório Na
cional de Computação Ci
entífica), a participar da es
truturação do Departamen
to de Matemática da PUC, 

Logotipo do Projeto Portinari no Rio de Janeiro. Exerceµ 
sua profissão durante 12 

anos, até 1979, quando iniciou o projeto Portinari. Nes
ta entrevista, ele fala sobre a necessidade cada vez maior 
de cruzar os caminhos entre arte e ciência e sobre as di
versas formas pelas quais ciência e tecnologia podem co
laborar para resolver questões como a da autenticidade 
das obras de arte, da preservação dos acervos visuais e 
da divulgação para o público do material levantado . 

. Entrevista concedida a Alicia Ivanissevich (Ciência Hoje, Rio de Janeiro) 
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- Em que contexto surgiu o projeto Portinari? 
- O projeto teve início em 1979, num momento em que co-

meçavam a brotar em todo o país movimentos de recuperação 
da identidade brasileira, de busca de referências e de resgate da 
memória nacional. Um exemplo nesse contexto é o projeto Pi
xinguinha, que procurava retomar as origens da música popular 
brasileira, trazendo de volta o chorinho. O ano de 1976 talvez 
seja o marco dessa época, quando apareceu o projeto do CPDOC 
da Fundação Getúlio Vargas, que pretendia levantar a memória 
política e militar contemporânea e que se inspirou muito na his
tória oral. 

Essa preocupação de conhecer as nossas raízes culturais , mo
tivada pela perplexidade que tomou conta da nação após tantos 
anos de ditadura, essa falta de referências para traçar um rumo 
próprio, esse hiato deixado na relação com os jovens, alijados 
do noivado com as gerações anteriores, prepararam o terreno para 
um tipo de iniciativa como o projeto Portinari. Nosso projeto 
nasceu então para mostrar que existiu um pintor que, ao longo 
de 40 anos de trabalho, deixou uma síntese crítica da vida do povo 
brasileiro em suas cinco mil obras . 

- As obras eram todas conhecidas? 
- Não existia praticamente nenhum registro; só tínhamos in-

formações fragmentadas sobre alguns quadros espalhados pelo 
mundo. O trabalho de Portinari estava se perdendo e não havia 
um local onde se pudesse ver uma mostra representativa de sua 
obra. Nosso primeiro objetivo foi tentar localizar esse material 
para formar um acervo documental que transmitisse o valor desse 
artista às gerações futuras. 

A obra de Portinan 
atinge a beleza de um 
cântico auroral sobre as 
misénas do mundo e 
particularmente de seu 
país; é testemunho e 
resgate ... '' 

CARLOS DRUMMOND DE 
ANDRADE 

Carlos Orummond de Andrade • Pintura 
a óleo / tela • 72 x 58 cm • 1936 

- Na época, você ainda era professor do Departamento de 
Matemática da PUC. O que o fez abandonar a profissão? 

- Apesar de ter sido chefe e um dos criadores daquele depar
tamento, senti que, naquele momento, valia a pena abrir mão 
de toda a minha formação para tentar construir o projeto. Foi 
sem dúvida uma atitude radical que tomei ao completar meus 
40 anos e posso garantir que me entreguei de corpo e alma. Tive 
muitas dificuldades para obter recursos e constituir uma equipe. 
Não existia nenhuma metodologia, porque nunca se havia feito 
esse tipo de levantamento rigoroso, sistemático e abrangente so
bre a obra de um artista plástico. A questão principal era fazer 
isso dentro da perspectiva da compreensão do pensamento da 
geração de Portinari, da interação dele com seus contemporâ
neos. Estou falando de poetas, artistas, escritores, arquitetos, po-
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líticos, educadores e jornalistas que constituíram a geração de 
1930, como Mário de Andrade, Graciliano Ramos, Antonio Cal
lado, Manuel Bandeira, José Lins do Rego, Lucio Costa, Muri
lo Mendes, Alceu Amoroso Lima, Oscar Niemeyer, Villa-Lobos 
e tantos outros que pensaram o Brasil em termos realmente mo
dernos e originais. O que singulariza o projeto não é tanto o fa
to de ter conseguido levantar a obra completa de um artista, mas 
de ter colocado essa obra no contexto do pensamento daquela 
geração, de forma a servir como instrumento de compreensão 
do nosso processo histórico-cultural para as novas gerações. Nos
sa grande preocupação sempre foi com a metodologia, o 'como' 
mais do que o 'o quê' .' 

Se sua obra é pródiga 
de belezas, nca de forças 
poéticas, lição técnica e 
estética de vasta grandeza, 
Candido Portinan, ele 
mesmo, é exemplo moral 
excelente do verdadeiro 
destino do artista . .. ' ' 

MÁRIO DE ANDRADE 

Mário de Andrade • Pintura a óleo / tela • 
73,5 x 60 cm • 1935 

- Apesar de ser um projeto cultural, ele nasce na univer
sidade ... 

- Isto também o singulariza. Os projetos culturais, por algu
ma química estranha no nosso país, são divorciados da universi
dade. Já o projeto Portinari desde cedo esteve exposto aos ven
tos interdisciplinares. Financiado por uma agência tradicional
mente voltada para ciência e tecnologia - a Finep -, o projeto 
reúne pessoas das áreas de matemática, antropologia, artes, in
formática, letras, sociologia, química e engenharia. Inicialmen
te_, cheguei a procurar órgãos como a Funarte, o Ministério da 
Educação, mas não senti a menor sensibilidade para um projeto 
como esse. Aí, me pergunto que tipo de historiografia artística 
se pretende desenvolver no país ao ignorar seus principais artis
tas do século XX. Falo isto com revolta, porque nunca vou es
quecer a experiência traumática de ter encontrado mais infor
mações sobre Portinari no Museu de Arte de Nova York do que 
em todas as instituições brasileiras que visitei. Isso mostra o ime
diatismo e a superficialidade com que muitas vezes agem os ór
gãos oficiais. 

- E fora desse âmbito, como foi a recepção à idéia do projeto? 
- A melhor possível. Contamos com a solidariedade maci-

ça da sociedade brasileira. Não conheço em nenhum país do 
mundo tal apoio. Qual o país que solicitaria pela televisão, em 
cadeia nacional e em horário nobre, a participação do público 
para resgatar a obra de um artista? Ou que teria uma de suas 
principais agências financiadoras da área técnico-científica apoi
ando um projeto artístico-cultural? Que país contaria com a co
laboração de sua principal empresa aérea para tentar levantar 
no mundo inteiro informações sobre Portinari, em cada cidade
zinha em que houvesse uma agência da Varig? Onde mais um 
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Ministério das Relações Exteriores enviaria circular a todas as 
suas embaixadas, consulados, comissões comerciais, pedindo para 
que cada representação auxiliasse o projeto, colhendo informa
ções ou autorizando visitas a pessoas que possuíam documen
tos, obras etc.? 

Considero inédito o apoio que recebemos, um milagre! Essa 
resposta mostra a capacidade que o Brasil tem de se mobilizar 
quando acredita em alguma causa, quando consegue sair desse 
desencanto e descrença que se fundamentam em tantas experiên
cias frustradas. 

- Em que resultaram esses esforços? 
- Conseguimos levantar mais de cinco mil obras, espalhadas 

em mais de 20 países. Percorremos todos os estados brasileiros 
e encontramos obras até no Haiti, Finlândia, Tchecoslováquia, 
África do Sul e Canadá. Cada quadro foi registrado por uma 
pesquisadora e um fotógrafo do projeto. Agora, depois de 12 
anos de trabalho, temos toda a obra levantada, fotografada, e 
contamos com um acervo de 25 mil documentos: 12 mil recortes 
de jornais e periódicos desde 1920 até hoje, mais de mil cartas 
que Portinari trocou com pessoas de sua geração e 130 horas de 
depoimentos em fitas gravadas e transcritas. 

- Os depoimentos são apenas sobre a vida de Portinari? 
- Não. O interessante dos programas de história oral é que, 

quando se entrevista uma pessoa, ela fala muito sobre a sua pró
pria vida. Por exemplo, Carlos Drummond de Andrade conta 
como era Minas Gerais na sua infância, quem eram seus compa
nheiros, qual era a profissão de seus pais, como começou a sua 
carreira, faz todo um relato sobre si até sua trajetória cruzar com 
a de Portinari. O entrevistador procura sempre elucidar ques
tões específicas de cada pessoa abordada. É o caso de Drummond, 
que foi chefe de gabinete do então ministro da Educação Gusta
vo Capanema. Ele é a pessoa indicada para responder sobre as 
acusações feitas a Portinari, de ter sido o pintor oficial do Esta
do Novo. É uma figura importante para auxiliar na compreen
são de fatos que se tornaram chavões sem fundamentação obje
tiva. A entrevista com Luís Carlos Prestes é também extrema
mente enriquecedora, pois registra uma parte da história do país. 

Posso dizer então que o projeto constitui um prisma através 
do qual se obtém um corte transversal de todo o pensamento da 
geração daquela época. A soma de projetos como esse pode nos 
ajudar a entender melhor a nossa história para escolher um ca
minho original autêntico, livre das falsificações e distorções que 
se acumulam quando não existe um material substantivo para 
os pesquisadores. 

José Lins do Rego• Pintura a óleo/tela • 
73 x 60 cm • 1939 
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Portinari cada dia 
vence mais. Cada dia ele 
penetra mais nas 
realidades do mundo, 
cada dia é mais homem 
da terra, é mais senhor da 
técnica e cada dia mais 
poeta. A técnica não lhe 
seca o coração como um 
vampiro . A técnica é sua 
escrava, não é sua dona . .. ' ' 

JOSÉ LINS DO REGO 

11 Seus temas de dor e 
miséria vão além do 
mundo das tintas e dos 
matizes, encerram todo o 
drama feroz de um 
mundo desesperado. Sua 
arte deseja percutir em 
nós por meio da 
representação plástica das 
emoções essenciais de 
ordem superior, emoções 
que transcendem da mera 
satisfação vegetativa ou 
sensorial. É uma arte forte 
e, como tal, nos leva a 
amá-la ou odiá-la à 
primeira vista ... '' 

FLÁVIO DE AQUINO 
Criança morta• Série: 'Retirantes' • Painel 
a óleo/tela • 180 x 190 cm • 1944 (detalhe) 

- Como é compilado o material levantado? 
- Depois que a pesquisadora e o fotógrafo do projeto iam 

a algum lugar distante para entrar em contato com alguma obra, 
o que ficava da viagem eram três cromos originais, dois negati
vos em branco e preto e as informações obtidas no local. O con
junto de todos esses documentos é o único registro que temos 
sobre a obra completa do pintor. Imaginar que em algum mo
mento futuro seríamos capazes de voltar a localizar essas obras 
não passava de uma utopia. Tanto em termos de recursos como 
de oportunidades e contatos, seria impossível repetir a dose. Is
to confere ao acervo um valor extrabrdinário: é o único registro 
visual da obra completa de Portinari. 

- Como é feita a conservação? 
- Os slides são reações químicas em andamento, perecíveis 

e sujeitos a diversos tipos de agressão - poluentes, ondas ele
tromagnéticas etc. - e com o correr do tempo perdem a cor. 
Nossa aflição consiste exatamente nessa corrida contra o tem
po. Consulta:mos exaustivamente um número grande de especia
listas, fui pessoalmente à Kodak e ao Museu Internacional de 
Fotografia em Rochester (EUA), levantei tudo o que era possí
vel sobre as possibilidades de preservação de slides. Mas os re
sultados não foram muito animadores: mostraram que mesmo 
seguindo à risca todos os preceitos - manter os cromos a uma 
temperatura e a uma umidade relativa muito baixas-, não te
ríamos a garantia de que dentro de alguns anos o cromo ainda 
representaria a obra fotograf:jtda. Em 1981, o projeto Portinari 
sugeriu que se utilizasse a informática para preservar o acervo 
de slides. Isto implicaria digitalizar cada slide e armazenar essa 
informação num meio de gr,ande permanência. Esta idéia hoje 
parece trivial porque a tecnologia já deu grandes saltos. Mas na
quela época não existiam máquinas com memória suficiente pa
ra guardar essas informações nem com um bom poder de reso
lução para manter a cor. Mesmo que conseguíssemos digitalizar 
os slides, não havia técnicas de compactação de imagem. Não 
se tinha sequer uma idéia clara de quanta informação existe num 
cromo. A questão era saber em quantos quadrinhos o slide de
veria ser dividido para não perder nem incluir qualquer infor-
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mação (figuras 1 e 2). Depois de muito tempo de estudo, chega
mos à conclusão de que a melhor definição seria dada por cem 
pontos por milímetro. Isto significa que cada cromo produziria 
um arquivo de 70 megabites. Naquele ano não tínhamos técni
cas para levar a cabo nossa idéia. Agora já existem discos ópti
cos com grande capacidade de armazenamento, técnicas de com
pactação que permitem reduzir o arquivo de cem para um, e téc
nicas de controle da cor. 

Na primeira semana de setembro tivemos uma notícia excelente: 
a idéia que tivéramos de fotografar as obras junto às escalas de 
cor e de cinza para, porventura, em algum momento futuro, con
seguir recuperar a cor original, se tornou realidade. A empresa 
israelense Scitex, que tem uma representação em São Paulo, con
seguiu obter as cores exatas de uma obra original a partir de um 
slide envelhecido que fornecemos, com o auxílio do minicompu
tador Prisma (figura 3). Isso representa a possibilidade de man
ter o nosso acervo visual atualizado e com o valor de autêntico. 

- Quais foram as principais dificuldades que encontraram? 
- O projeto Portinari passou por três grandes momentos. O 

primeiro foi um movimento para fora, de ir buscar os documen
tos e as obras. Num segundo momento, mais interno, tivemos 
que organizar todo o material coletado. E a terceira etapa, que 
estamos vivendo agora, é a de encontrar uma forma de transmi
tir para o público as informações que reunimos. Nesse processo 
de organização do material, surge imediatamente a idéia de mon
tar um banco de dados. Mas como organizar um banco de da
dos tão complexo e inter-relacionado, que incluísse imagens co
loridas estáticas (slides) e em movimento (filmes), sons (depoi
mentos e música da época) e material escrito? Chegamos à con
clusão de que a melhor forma seria elaborar um banco de dados 
multimídia e de hipertexto, de modo a deixar ao usuário a liber
dade de navegar por esse grande oceano de informações, porém 
sendo ele mesmo o capitão do barco. É bem diferente de um li
vro que se lê seqüencialmente. O usuário pode estar lendo o de
poimento de Manuel Bandeira e, de repente, querer ver alguma 
fotografia específica, ou ler uma poesia daquele autor. Ele se en
contra num determinado 'nó' e ele mesmo determina qual o tra
jeto que quer seguir até o próximo nó. Este é um grande proble
ma científico-tecnológico que apareceu na prática do projeto. 

'' . .. Diante destes choros, 
destes cavalos-marinhos, 
que falam ao mais 
profundo de minh 'alma 
de brasileiro, me sinto em 
estado de absoluta 
inibição crítica. Tudo que 
posso fazer é admirar ... ' ' 

MANUEL BANDEIRA 

Manuel Bandeira • Pintura a óleo/tela • 
55x46 cm• 1944 

- De que forma a sua formação matemática serviu ao projeto? 
- Na experiência e na postura adotada frente aos problemas. 

Acredito que o cientista tem uma necessidade muito grande de 
'alma'. A ciência e a tecnologia não são mais que meios para 
atingir fins ditados pela sociedade, e ninguém melhor do que os 
artistas para falar-nos das pessoas que a compõem, para dar-nos 
esse retrato da alma coletiva de nossa gente. Por isso, acredito 
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FIGURA 1. laçando boi• Pintura a óleo/madeira compensada• 110 x 160 cm 0 1958. Pri
meira obra digitalizada no Instituto de Pesquisas Espaciais. 

FIGURA 3. Slide envelhecido da 
obra Retrato de Sofia Cantalupo 
• 146x 113 cm. Abaixo, a ima
gem foi digitalizada, corrigida 
cromaticamente e impressa pela 
/ris lnkjet na estação de trabalho 
da Scitex. 
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FIGURA 2. Trabalhador (estudo) • Desenho a crayon 
em papel • 48 x 34,5 cm • 1936 • A obra foi digitaliza
da e aproximada em detalhes. 

que, dentro de um plano de desenvolvimento econômico para 
o Brasil, não podemos deixar de olhar para nossos artistas e cien
tistas. Não é ouvindo Frank Sinatra ou vendo Jaspion que va
mos conseguir criar um projeto brasileiro. Não é "de frente pa
ra o mar e de costas para o Brasil", como diz o Milton Nasci
mento, que vamos escutar as necessidades do nosso país. Acho 
que minha formação matemática me ajudou nisso, nessa manei
ra de abordar sistematicamente as dificuldades de cunho cientí
fico que apareceram no decorrer do projeto. 

'' ... violência que nasce 
da sua própria terra, como 
um vento forte, essa terra 
exuberante dos trópicos, 
que tem a força de 
assimilar, em uma única 
geração, os homens vindos 
de todas as partes do 
universo, a tal ponto que 
conseguiu, com elementos 
aborígenes e importados 
os mais díspares, modelar 
uma unidade nacional 
surpreendente: o Brasil ... '' 

GERMAIN BAZIN 
historiador e critico de arte 
francês, ex-conservador do 

Museu do Louvre 

Carnaúba • Ciclo Econômico • Pintura mu
ral a afresco • 280 x 248 cm • (detalhe) 

- Vocês acabaram de ganhar um terreno ao lado do planetá
rio para instalar o Museu Portinari. O que pretendem fazer exa
tamente? 

- O braço técnico do museu será um laboratório de ciência 
e tecnologia aplicado a bens culturais. A idéia é que o laborató
rio se constitua num local onde pessoas de diversas disciplinas 
possam interagir. Como ele estará bem próximo da universida
de, esse intercâmbio cotidiano entre estudantes, professores e pes
quisadores poderá acontecer. A imagem vai funcionar como a 
linguagem de união, em todos os seus estágios: a captura da ima
gem, o tratamento, a compactação, o anilhamento, a visualiza
ção etc. Da mesma forma que o escultor tem o tema e a pedra, 
o projeto Portinari constitui a alma do museu, enquanto o labo
ratório representa a pedra. 

- Vocês estão trabalhando na elaboração de um catálogo rai
sonné? 

- Estamos trabalhando num ritmo infernal. Somos nove pro
fissionais de diversas áreas e seis bolsistas que estão ajudando 
na editoração eletrônica. O catálogo raisonné, além de nunca ter 
sido feito no Brasil, é o único instrumento pelo qual uma pessoa 
tem a oportunidade de acompanhar a trajetória dinâmica e com
pleta de um artista plástico. Ele reúne toda a produção de um 
autor em ordem cronológica, permitindo a compreensão global 
da obra. No momento, estamos aguardando a importação de uns 
equipamentos estrangeiros, de editoração eletrônica, necessários 
para dar andamento ao trabalho. O pedido foi feito ao CNPq 
em meados de 1990 e aprovado no final daquele ano, mas ainda 
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FIGURA 4. Página típica do ca
tálogo raisonné do pintor bel
ga Paul Delvaux. 

FIGURA 5. Baiana e crianças • Pintura a óleo/tela • 73,5 x 70 cm • 1936. À direita, cópia 
falsa. 

FIGURA 6. Bumba-meu-boi• Pintura a óleo/tela • 32,5 x 32,5 cm • 1959. À direita, pasti
che, utilizando elementos de Bumba-meu-boi. 
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está em fase de 'burocracia interna'. Acredito que a Finep ainda 
não liberou a verba destinada às importações pelas mesmas ra
zões. A partir do instante em que forem adquiridos - provavel
mente dentro de dois meses-, calculamos que em mais um ano 
teremos o catálogo pronto. 

- Em que consiste o catálogo? 
- O catálogo consiste de dez volumes de 200 páginas cada um. 

Uma página típica apresenta três reproduções, junto com todos 
os dados disponíveis sobre as obras: dimensões, suporte, data 
de realização, tipo de pintura, exposições de que participaram, 
proveniência e bibliografia que faz referência a elas, além das 
cartas e depoimentos em que são mencionadas (figura 4). Das 
cinco mil obras que produziu ao longo de 40 anos, Portinari só 
datou 2.500. Como o catálogo pressupõe uma ordem cronológi
ca, cada uma das telas restantes é estudada a partir de informa
ções constantes dos 25 mil documentos, para que se possa esta
belecer, pelo menos, o período em que foi feita. 

Na manhã em que vi 
o conjunto de suas telas 
experimentei tal emoção 
que fiquei possuído de 
uma verdadeira fadiga 
nervosa. Nessa tarde não 
pude trabalhar, achava-me 
realmente cansado .. . '' 

RENÉ HUYGHE 
historiador e 

crítico de arte francês 

Mulher chorando • Pintura a óleo / tela • 
82 x 65,5 cm • 1947 

- Como vocês procedem com as obras falsas? 
- Existem dois grandes tipos de falsos: a cópia de uma obra 

original e o falso pastiche, em que o falsário toma vários ele
mentos presentes em quadros de um autor e os combina de mo
do a criar uma nova tela (figuras 5 e 6). O maior problema é que 
há verdadeiras quadrilhas organizadas de falsários que estão dis
postas a tudo. Cada falso envolve milhares de dólares. A nossa 
sorte é que não é muito fácil falsificar Portinaris e, em geral, 
as falsificações são grosseiras. De qualquer forma, é uma ques
tão muito delicada para nós, porque a inserção de um falso no 
catálogo vem a ferir a integridade da obra, colocando em dúvi
da até os quadros originais. Temos inteira responsabilidade frente 
ao público por tudo o que constar ou deixar de ser incluído no 
catálogo. Por isso, essa questão do falso vai ser vista com muita 
gravidade e abordada com todas as armas que tivermos. 

- De que forma pode ser verificada a autenticidade de uma 
obra? 

- Há três modos de chegar perto da verdade sobre a origem 
de uma obra. O primeiro é o olho do perito, aquele que conhece 
profundamente a obra de um artista e é capaz de julgar se um 
trabalho é falso ou autêntico. Mas a opinião do perito é comple
tamente subjetiva e conduz a ações que têm chegado a propor
ções dramáticas. É o caso do grupo de peritos do projeto Rem
brandt, que está percorrendo o mundo inteiro e tem despojado 
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Da última vez que vi Portinari, seus olhos estavam rasos 
d'água. Se não me engano foi no Castelo; eu ia em busca de 
uma condução e ele vinha com sua Maria. Foi muito pouco 
o que dissemos. Estava magro; abraçou-me profundamente e 
disse: 

- Imagine, não posso pintar mais, estou proibido pelo 
médico. 

Era a hora da tarde em que as coisas são iluminadas de 
través e os olhos azuis de Portinari com as lágrimas que não 
queriam descer me apareceram como se contassem também 
sobre sua obra imortal. Maria não deixou muito tempo para 
conversa: ele não deveria comover-se. Tive vontade de sair 
atrás dele e dizer: 

- Você já nos deu tanto. Você já nos deu a obra mais 
grandiosa que um pintor pode oferecer à sua terra, já nos 
cumulou de uma riqueza que vai varar os tempos, por isso 
pode descansar sem preocupação por não estar mais 
pintando. 

Auto-Retrato • Pintura a 
óleo/tela• 55x46 cm• 1957 

Guerra• Painel a óleo/madeira 
compensada • ONU • Nova 
York• 1.400x 1.058cm • 1952/1956 

Eles já estavam longe e as palavras morreram no meu 
pensamento. 

Só depois da morte de Portinari que eu estive na ONU e vi 
no deslumbramento do apogeu de sua arte o painel Guerra e 
Paz; cada figura me apareceu facetada: astro ou pedra 
preciosa, com luz própria, e eu tive vontade de dizer àquela 
gente toda que passeava pelo saguão, homens e mulheres 
vindos de todas as partes do mundo: 

- Vejam vocês! aí está nossa glória, aí está o painel de 
nosso maior pintor! Eu também nasci no Brasil, como ele, 
Portinari. 

E todas as tardes em que ia à Floresta da Tijuca, aos 
domingos, via aquela aérea Madona que a gente tinha 
vontade de segurar para que ela não escapasse e voasse para 
os céus, e dizia para mim mesma: 

- Ele era um santo que se ignorava, pois só quem tem 
santidade pode produzir com a graça mística que Portinari 
possuía. 

DINAH SILVEIRA DE QUEIROZ 
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do seu valor de obras verdadeiras telas até agora consideradas 
sem a menor dúvida como do pintor. Muitas das telas atribuídas 
a Rembrandt foram-de fato produzidas por seus discípulos, e os 
peritos estão mostrando isso. 

A segunda forma de provar a autenticidade de uma obra é o 
método físico-químico de análise dos materiais: a tela, o poli
mento, as tintas etc. Este método é eficaz quando se chega a um 
indício de que determinado material ou técnica empregados nu
ma obra não existiam na época de tal pintor. No entanto, tam
bém não é infalível. 

Uma terceira alternativa consiste em traçar a história do qua
dro: a quem pertenceu, por quem foi comprado, até chegar à 
mão do artista. Reconstruir esse caminho, na maioria dos casos, 
é impossível. Com freqüência, ouvimos frases deste tipo: "Este 
quadro era de uma tia minha que já morreu". A partir daí, en
cerra-se a busca. 

Todas essas formas falíveis nos conduziram a pensar se não 
existiria uma outra maneira de determinar a autenticidade da 
obra, se os recentes desenvolvimentos da ciência e da tecnologia 
- inteligência artificial, redes neuronais, reconhecimento de pa
drões, processamento de imagens - poderiam ser aplicados a 
essa questão. Tivemos a idéia de fazer uma análise digital das 
pinceladas de Portinari, retirar uma amostra significativa dessas 
pinceladas de modo a detectar algum invariante que definisse uni
camente aquele pintor. Mesmo que tal análise nos fornecesse ape-

FIGURA 7. Macrofotogra
fia, reproduzindo a ponta 
do nariz do Cangaceiro • 
Pintura a óleo / madeira • 
157 x 87,5 cm • 1958/ 1961 
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nas um resultado parcial, poderia constituir mais uma arma. Re
centemente conseguimos a autorização da NASA (EUA) para uti
lizar um programa de inteligência artificial, o Autoclass, que eles 
desenvolveram para classificação de objetos celestes. Tentaremos 
aplicá-lo às pinceladas (figura 7). Mas, para começar este estu
dC?, precisamos aguardar a chegada dos equipamentos. Se der cer
to, terá uma importância enorme: não só para ser aplicado à obra 
de Portinari mas à de qualquer outro artista plástico. 

11
,.. Portinari foi um dos 

hotmms mais importantes 
do nosso tempo, pois de 
suas mãos muceram a cor 
e a poesia, o drama e a 
esperança de nossa gente. 
Com seus pincéis, ele 
tocou fundo em nossa 
realidade. A te"a e o 
povo brasileiros -
camponeses, retirantes, 
cnan;as, santos e artistas 
de circo, os ani1nais e a 
paisagem - são a matina 
com que trabalhou e 
construiu· sua obra 
11no"edoura ... 11 

JORGE AMADO 
Casamento na roça• Pintura a óleo/tela • 
60 x 73 cm • 1940 (detalhe) 

- Como era o seu relacionamento com Portinari? Como é ser 
filho de um génio artístico? 

- Nossa relação era de muito afeto, mas era a relação que 
se pode ter com um gênio absorvido inteiramente pelo seu tra
balho e entregue à ânsia de querer expressar aquela galáxia da 
realidade brasileira. Minha convicção é de que ele tinha um so
nho de criança, que já estava pronto aos nove anos de idade e 
que o acompanhou até a morte. Seu sonho - expresso através 
das poesias que escreveu no final da vida - era o da fraternida
de entre os homens, e entre o ser humano e a natureza. Brodós
qui, a cidade onde nasceu, era o palco desse sonho. Uma parte 
de sua obra foi dedicada a essa produção lírica - a relação das 
crianças, delas com os carneirinhos etc. É uma criação poética, 
um pouco melancólica, nostálgica. Ele se identificava com o sentir 
dos humilhados, dos despossuídos, e denunciava essa realidade 
de miséria e injustiça social nas suas obras. Quando vejo na no
vela 'O dono do mundo' as paredes forradas de Portinaris, fico 
pensando no paradoxo de nossa realidade. Onde foram parar as 
obras do pintor dos despossuídos? Na casa do dono do mundo? 
É uma contradição brutal constatar que esse homem que saiu 
da nata da gente humilde está estampado na casa de um dos per
sonagens mais grotescos de nossas novelas. Acho que o projeto 
Portinari tem a missão de colocar as coisas nos devidos lugares. 
E mesmo que hoje não possamos comprar os originais que va
lem uma fortuna, pelo menos podemos oferecer toda a obra de 
um artista plástico brasileiro inteiramente catalogada em condi
ções excepcionais. O Brasil não pode mais prescindir desses do
cumentos históricos, principalmente quando eles falam uma lin
guagem universal. ■ 
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O LEITOR PERGUNTA 

VESPAS CACADORAS DE ARANHAS 
I 

Somos estudantes de graduação em ciências biológicas e 
temos especial interesse por insetos da ordem Hymenoptera, 

particularmente pelos da f aml1ia Pompilidae (vespas 
caçadoras). Por isso, solicitamos aos senhores informações 

sobre elas, com o intuito de ampliar nossos conhecimentos e 
mais tarde desenvolver pesquisas sobre esses curiosos insetos. 

Fabiano dos Santos Neto 
e Eloisa M. Wisituba, Curitiba. 

FIGURA 1. Pompilídeo caçador de aranhas. 

O professor Rogério Parentoni Martins, do Instituto de Ciências Biológicas da Uni
versidade Federal de Minas Gerais (cuja tese de doutoramento, defendida em janeiro 
passado na Unicamp, foi justamente sobre o comportamento e a ecologia dos pompilí
deos), responde: 

Vespas pompilídeas são insetos do gru
po dos himenópteros, ao qual também 

pertencem as abelhas e as formigas. Segun
do o prof. Johnny José Mafra, da Facul
dade de Letras da Universidade Federal de 
Minas Gerais, o nome 'pompilídeo' vem do 
grego pompilo, passando pelo latim pom
pilus, com o significado de 'conduzir'. Es
se termo é uma alusão ao fato de que essas 
vespas, após ferroarem as aranhas, arras
tam-nas pelo chão, conduzindo-as ao lo
cal onde serão enterradas . 
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Em virtude da diversificada riqueza cul
tural das várias regiões do nosso país, os 
pompilídeos podem ser conhecidos por vá
rios nomes populares, como é comum 
acontecer com outras espécies de animais 
e plantas. Na Zona da Mata de Minas Ge
rais, eles são conhecidos como marimbon
do-cavalo ou marimbondo-mata-cavalo, e 
em certas regiões do Nordeste como cavalo
do-cão, em alusão ao pavor que despertam. 
Entretanto, como as demais espécies deves
pas solitárias, os pompilídeos não ferroam 

o homem, a não ser acidentalmente, ou 
quando manuseados de forma indevida. 
Nesses casos, a picada é dolorosa e pode 
provocar um inchaço no local atingido. 

Os pompilídeos têm o corpo alongado e 
as pernas compridas cobertas de espinhos 
(figura 1), às vezes apresentando as pon
tas das antenas enroladas. Podem ser tam
bém observados andando pelo chão, com 
as asas tremulando sobre o corpo. 

Conforme foi descrito por Kleber Dei 
Claro (Ciência Hoje n? 72), várias espécies 
de insetos, embora não sendo venenosas, 
podem imitar o aspecto dos pompilídeos, 
o que impede que sejam predadas por ver
tebrados, como pássaros e lagartos, que 
aprendem a evitá-las. Entretanto, alguns 
pompilídeos que fazem ninho em solos de 
locais abertos, desprovidos de vegetação, 
também imitam outras espécies de vespas, 
como os marimbondos, que são muito 
agressivos quando nos aproximamos ou to
camos os ninhos que constroem com fibras 
de vegetais mastigadas com as mandíbulas 
e amolecidas com secreções glandulares. 

Todas as espécies conhecidas de pompi
lídeos são caçadoras de aranhas (figura 2). 
Chega a impressionar a cena da caçada: a 
aranha fugindo da vespfl e esta tentando 
alcançá-la, para desferir-lhe uma ferroada 
paralisante. Uma vez paralisada, a aranha 
é arrastada pelo solo e depositada sobre a ve
getação (figura 3), onde permanece enquan
to a vespa prepara o local para o ninho. 

O ninho é pouco profundo (em torno de 
5 cm de profundidade), e tem um canal que 
se abre para o exterior. A parte inferior e 
mais larga desse canal constitui a cela em 
que a aranha é colocada. A vespa ajeita a 
aranha na cela e depois põe um ovo sobre 
seu abdome. Em seguida, retorna à super
fície e inicia a tarefa de fechar o ninho, 
preenchendo, com terra, a luz do canal e 
socando com a ponta do abdome. 

Como, em geral, o veneno paralisante 
dos pompilídeos tem efeito temporário, o 
comportamento de socar com o abdome a. 
terra garante que a aranha permanecerá fir
memente enterrada no interior da cela, on
de será consumida viva pela larva da ves
pa. Embora as larvas dos pompilídeos se 
alimentem do corpo das aranhas, os adul
tos geralmente preferem o néctar de várias 
plantas, ou mesmo as secreções açucaradas 
produzidas por púlgões ou outros insetos 
que sugam a seiva dos vegetais. 

A tarefa de caçar e construir o ninho é, 
entre os pompilídeos, executada inteira
mente pela fêmea. Esgotada a provisão de 
ovos, a fêmea morre, sem ter entrado em 
contato com a sua descendência. Daí de-
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corre a denominação de vespa solitária, que 
contrapõe os pompilídeos às vespas sociais 
- os marimbondos, cujos ninhos abrigam 
um grande número de indivíduos adultos 
e larvas. 

A capacidade de memorização dos pom
pilídeos é notável. Uma vez construído o ni
nho, a vespa não mais esquece a sua loca
lização, até que este seja provisionado e o 
ovo colocado sobre a aranha. Depois disso, 
a fêmea nunca mais retorna a esse ninho, 
reiniciando as atividades de caça e de cons
trução de um novo ninho em outro local. 

Existem, entretanto, algumas espécies 
que não constroem ninhos: elas utilizam ca
vidades já existentes em cupinzeiros ou sau
veiros abandonados. Também é interessan
te salientar que, embora a maioria das espé
cies transporte a aranha sem amputar-lhe as 
patas, outras amputam as patas da aranha, 
antes de transportá-la para o ninho. 

Outro aspecto interessante é a especiali
zação em presas que se verifica entre os 
pompilídeos. Enquanto algumas espécies só 
caçam aranhas errantes, que não constroem 
teias, outras caçam apenas ara.nhas fiandei
ras. Há espécies que podem mesmo de
monstrar um altíssimo grau de especializa
ção, caçando apenas as pequenas aranhas 
verdes da família Thomisidae, como a que 
ilustra a figura 2, que se deslocam sobre as 
flores e folhas dos arbustos. 

Curiosa também é uma espécie de pom
pilídeo que possui a cabeça modificada de 
tal forma que lhe permite caçar espécies de 
aranhas que constroem tocas operculadas 
(com tampa). A cabeça modificada funcio
na como uma pequena alavanca quedes
loca a tampa do ninho da aranha, permi
tindo à vespa penetrar em sua toca. 

Embora existam muitas espécies de pom
pilídeos conhecidas e estudadas em várias 
partes do mundo, os estudos sobre a bio
logia e o comportamento dessas vespas ain
da é incipiente em nosso país. Além do in
teresse estético e puramente acadêmico que 
despertam, os pompilídeos têm também 
uma importância prática. Isto porque al
gumas espécies predam aranhas ven~nosas, 
incluindo as armadeiras (figura 4) e as li
cosas, que provocam acidentes de alguma 
gravidade, principalmente em crianças . 
Além disso, muito pouco se sabe das pro
priedades farmacológicas do veneno para
lisante dos pompilídeos, que pode ter uma 
utilidade potencial - como considera o dr. 
Antônio de Pádua Rodrigues da Cunha, 
clínico do Hospital Alberto Cavalcanti, em 
Belo Horizonte-, funcionando talvez co
mo anestésico de curta duração em peque
nas intervenções cirúrgicas. 
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( /'J{) om este ensaio de Carl Friedrich Ph. von Martius, Ciência Hoje dá seqüência à publicação 
(J;) de documentos importantes para a história da ciência no Brasil, iniciada com 'O estado 
atual da ciência no Brasil', de Orville A. Derby e 'Os estudos experimentais no Brasil', de Luiz 
Couty, que apareceram, respectivamente, nos n ~s 59 e 73. 

Martius escreveu sua dissertação em resposta a um concurso promovido pelo IHGB, em 1840, 
para premiar o melhor plano para a composição de uma história do Brasil. Enfrentando um úni
co concorrente - Júlio Wallenstein, que se limitou a sugerir o método das décadas, usado por 
Tito Lfvio -, foi o vencedor e teve seu texto publicado no n.0 24 do Jornal do Instituto Historico 
e Goeographico Brazileiro, de 1845, em tradução do barão de Capanema. 

O ensaio teve ampla repercussão e influenciou de maneiras variadas os mais destacados histo
riadores do século passado, como Varnhagen, João Ribeiro, Capistrano de Abreu. Martius foi 
pioneiro em insistir na importância das contribuições indígena e negra, nas diversidades regio
nais, no contexto internacional, e no que hoje chamar(amos de 'história do cotidiano '. Note-se 
ainda a ênfase na interpretação, contra uma história meramente descritiva, e na necessidade de 
se escrever uma história ao alcance do povo. Por fim, um aspecto que marcaria a obra de Var
nhagen: a visão da história como fator de promoção do patriotismo, da consolidação da nação 
e das instituições monárquicas. Tendo inaugurado, entre nós, a discussão da natureza da produ
ção historiográfica e do papel do historiador, este texto mantém até hoje seu interesse. 

,__ __ .... ■ l-------3■E--I • ..._ __ _. 

~ 
ve sumo prazer quando li na muito 

apreciável Revista Trimensal (suple
mento no tomo 2~, p. 72) que o Instituto His
tórico e Geográfico Brasileiro lançava suas vis
tas sobre a cÓmposição de uma História do Bra
sil, e pedia se lhe comunicassem idéias, que o 
pudessem coadjuvar com maior acerto neste tão 
útil quão glorioso intento. 

Muito longe estou eu de me julgar do núme
ro dos ilustres literatos brasileiros, habilitados 
para preencherem as vistas do instituto; mas ain
da assim não quero deixar passar esta ocasião 
sem testemunhar a tão respeitável associação o 
meu interesse para com seu meritório assunto, 
comunicando-lhe algumas idéias sobre aquele 
objeto, idéias que recomendo ao benigno aco
lhimento do instituto. 

#~~~ª~ 
do$~ 

Qualquer que se encarregar de escrever a 
história do Brasil, país que tanto promete, ja
mais deverá perder de vista quais os elementos 
que aí concorrerão para o desenvolvimento do 
homem. 

São porém estes elementos de natureza mui
to diversa, tendo para a formação do homem 
convergido de um modo particular três raças , 
a saber, a de cor de cobre ou americana, a bran
ca ou caucasiana, e enfim a preta ou etiópica. 
Do encontro, da mescla, das relações mútuas 
e mudanças dessas três raças , formou-se a atual 
população, cuja história por isso mesmo tem um 
cunho muito particular . 

Pode-se dizer que a cada uma das raças hu
manas compete, segundo a sua índole inata, se
gundo as circunstâncias debaixo das quais ela 
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vive e se desenvolve, um movimento histórico 
característico e particular. Portanto, vendo nós 
um povo nascer e desenvolver-se da reunião e 
contato de tão diferentes raças humanas, po
demos avançar que sua história se deverá de
senvolver segundo uma lei particular das for
ças diagonais. 

Cada uma das particularidades físicas e mo
rais, que distinguem as diversas raças, oferece 
a este respeito um motor especial; e tanto maior 
será a sua influência para o desenvolvimento co
mum, quanto maior for a energia, número e dig
nidade da sociedade de cada uma dessas raças. 
Disso necessariamente se segue que o português, 
como descobridor, conquistador e senhor, po
derosamente influiu nesse desenvolvimento; o 
português, que deu as condições e garantias mo
rais e físicas para um reino independente; que 
o português se apresenta como o mais podero
so e essencial motor. Mas também decerto se
ria um grande erro para com todos os princí
pios da historiografia pragmática se se despre
zassem as forças dos indígenas e dos negros im
portados, forças estas que igualmente concor
reram para o desenvolvimento físico, moral e 
civil da totalidade da população. 

Tanto os indígenas, como os negros, reagi
ram sobre a raça predominante. 

Sei muito bem que brancos haverá, que a uma 
tal ou qual concorrência dessas raças inferiores 
tachem de menoscabo à sua prosápia; mas tam
bém estou certo de que eles não serão encon
trados onde se elevam as vozes para uma histo
riografia filosófica do Brasil. Os espíritos mais 
esclarecidos e mais profundos, pelo contrário, 
acharão na investigação da parte que tiveram, 
e ainda têm, as raças índia e etiópica no desen
volvimento histórico do povo brasileiro, um no
vo estímulo para o historiador humano e pro
fundo. 
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Tanto a história dos povos quanto a dos in
divíduos nos mostram que o gênio da história 
(do mundo), que conduz o gênero humano por 
caminhos cuja sabedoria sempre devemos reco
nhecer, não poucas vezes lança mão de cruzar 
as raças para alcançar os mais sublimes fins na 
ordem do mundo. Quem poderá negar que a na
ção inglesa deve sua energia, sua firmeza e per
severança a essa mescla dos povos céltico, di
namarquês, romano, anglo-saxão e normando! 

Coisa semelhante, e talvez ainda mais impor
tante, se propõe o gênio da história, confundin
do não somente povos da mesma raça, mas até 
raças inteiramente diversas por suas individua
lidades, e índole moral e física particular, para 
delas formar uma nação nova e maravilhosa
mente organizada. 

Jamais nos será permitido duvidar que a von
tade da Providência predestinou ao Brasil esta 
mescla. O sangue português em um poderoso 
rio deverá absorver os pequenos confluentes das 
raças índia e etiópica. Na classe baixa tem lu
gar esta mescla, e como em todos os países se 
formam as classes superiores dos elementos das 
inferiores, e por meio delas se vivificam e for
talecem, assim se prepara atualmente na últi
ma classe da população brasileira essa mescla 
de raças, que daí a séculos influirá poderosa
mente sobre as classes elevadas, e lhes comuni
cará aquela atividade histórica para a qual o Im
pério do Brasil é chamado. 

Eu creio que um autor filosófico, penetrado 
das doutrinas da verdadeira humanidade, e de 
um cristianismo esclarecido, nada achará nesta 
opinião que possa ofender a susceptibilidade dos 
brasileiros. Apreciar o homem segundo o seu 
verdadeiro valor, como a mais sublime obra do 
Criador, e abstraindo da sua cor ou seu desen
volvimento anterior, é hoje em dia uma condi
tio sine qua non para o verdadeiro historiador. 
Essa filantropia transcendente, que aprecia o 
homem em qualquer situação em que o acha 
destinado para obrar e servir de instrumento à 
infinitamente sábia ordem do mundo, é o espí
rito vivificador do verdadeiro historiador. E até 
me inclino a supor que as relações particulares, 
pelas quais o brasileiro permite ao negro influir 
no desenvolvimento da nacionalidade brasilei
ra, designa por si o destino do país, em prefe
rência de outros Estados do novo mundo, on
de aquelas duas raças inferiores são excluídas 
do movimento geral, ou como indignas por cau
sa de seu nascimento, ou porque o seu núme
ro, em comparação com o dos brancos, é pou
co considerável e sem importância. 

Portanto, devia ser um ponto capital para o 
historiador reflexivo mostrar como no desen
volvimento sucessivo do Brasil se acham esta
belecidas as condições para o aperfeiçoamento 
das três raças humanas, que neste país são co
locadas uma ao lado da outra, de uma maneira 

desconhecida na história antiga, e que devem 
servir-se mutuamente de meio e de fim. 

Esta reciprocidade oferece na história da for
mação da população brasileira em geral o qua
dro de uma vida orgânica. Apreciá-la devida
mente será também a tarefa de uma legislação 
verdadeiramente humana. Do que até agora se 
fez para a educação moral e civil dos índios e 
negros, e do resultado das instituições respecti
vas, o historiador poderá julgar do futuro, e 
tornando-se para ele a história uma Sibila pro
fetizando o futuro, poderá oferecer projetos 
úteis etc. etc. Com quanto mais calor e viveza 
ele defender em seus escritos os interesses des
sas por tantos modos desamparadas raças, tanto 
maior será o mérito que imprimirá à sua obra, 
a qual terá igualmente o cunho daquela filan
tropia nobre, que em nosso século com justiça 
se exige do historiador. Um historiador que 
mostra desconfiar da perfectibilidade de uma 
parte do gênero humano autoriza o leitor ades
confiar que ele não sabe colocar-se acima de vis
tas parciais ou odiosas. 

{!Jd ~ (a 4aÇa e<,n, de ~) 
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Se os pontos de vista gerais aqui indicados me
recem a aprovação do historiador brasileiro, ele 
igualmente deverá encarregar-se da tarefa de in
vestigar minuciosamente a vida e a história do 
desenvolvimento dos aborígenes americanos; e 
estendendo as suas investigações além do tem
po da conquista, perscrutará a história dos ha
bitantes primitivos do Brasil, história que, por 
ora não dividida em épocas distintas, nem ofe
recendo monumentos visíveis, ainda está envolta 
em obscuridade, mas que por esta mesma ra
zão excita sumamente a nossa curiosidade. 

Que povos eram aqueles que os portugueses 
acharam na Terra de Santa Cruz, quando estes 
aproveitaram e estenderam a descoberta de Ca
bral? Donde vieram eles? Quais as causas que 
os reduziram a esta dissolução moral e civil, que 
neles não reconhecemos senão rulnas de povos ? 
A resposta a esta e outras muitas perguntas se
melhantes deve indubitavelmente preceder ao 
desenvolvimento de relações posteriores. Só de
pois de haver estabelecido um juízo certo sobre 
a natureza primitiva dos autóctones brasileiros, 
poder-se-á continuar a mostrar como se formou 
o seu estado moral e físico por suas relações com 
os emigrantes; em que estes influíram por leis 
e comércio, e comunicação, sobre os índios; e 
qual a parte que toca aos boçais filhos da terra 
no desenvolvimento das relações sociais dos por
tugueses emigrados. ( ... ) 

A vereda que o historiador deve trilhar neste 
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campo não pode ser outra senão esta: - Em 
primeiro lugar devemos considerar o indígena 
brasileiro em suas manifestações exteriores, co
mo ente físico, e compará-lo com os povos vi
zinhos da mesma raça. O passo imediato nos 
levará à esfera da alma e da inteligência destes 
homens; a isto se ligam investigações sobre a ex
tensão de sua- atividade espiritual, e como ela 
se manifesta por documentos históricos. 

Como documento mais geral e mais signifi
cativo deve ser considerada a llngua dos lndios. 
Pesquisas nesta atualmente tão pouco cultiva
da esfera não podem jamais ser suficientemen
te recomendadas, e tanto mais que as línguas 
americanas não cessam de achar-se continua
mente em uma certa fusão, de sorte que algu
mas delas em breve estarão inteiramente extin
tas. Muito há que dizer sobre este objeto; mas 
como devo supor que poucos historiógrafos bra
sileiros se ocuparão com estudos lingüísticos, 
deixo à parte este assunto; aproveito porém es
ta ocasião de exprimir o meu desejo que o Ins
tituto Histórico e Geográfico Brasileiro designasse 
alguns lingüistas para a redação de dicionários 
e observações gramaticais sobre estas línguas, 
determinando que esses Srs. fossem ter com os 
mesmos índios. Neste respeito seria muito para 
desejar que se investigassem especialmente as ra
dicais da língua tupi e dos seus dialéticos, des
de o guarani, nas margens do rio da Prata, até 
o arino e o guez sobre o Amazonas: que para 
tal dicionário brasileiro servisse de modelo o vo
cabulário que a imperatriz Catarina mandou es
boçar para as línguas asiáticas, e que afinal e 
principalmente se coligissem em primeiro lugar 
todos os vocábulos que se referem a objetos na
turais, determinações legais (de direito) ouves
tígios de relações sociais. ( ... ) 

À língua devem em primeiro lugar ligar-se os 
estudos sobre a mitologia, as teogonias e geo
gonias das raças brasileiras. Um observador fi
losófico não deixará de descobrir nos restos de 
mitos, e no balbuciamento poético, que ainda 
hoje se encontram vestígios muito significativos 
de uma perdida filosofia natural, e de um culto 
ainda enigmático. Uma indagação superficial do 
culto atual dos índios do Brasil contenta-se em 
considerá-lo como uma espécie de xamanismo 
ou fetichismo; mas com isto não se dará por sa
tisfeito o historiador filosófico, que dos restos 
atuais de idéias e cerimônias religiosas conclui 
por noções anteriores mais puras, e por formas 
de um culto antigo, do qual os sacrifícios hu
manos dos prisioneiros, o canibalismo, e nume
rosos costumes e usos domésticos devem ser 
considerados como a mais bruta degeneração, 
e que somente deste modo tornam-se explicá
veis. Pesquisas tais necessariamente nos levarão 
para estes fenômenos pertencentes à esfera de 
superstições, de virtudes curativas de taumatur
gos índios, feiticeiros e curandeiros; e destas 
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A gravura, da edição original de Reise in Brasilien, representa Spix 
e Martius desenhando numa paisagem típica do Brasil. 

passamos a investigações sobre o saber dos ín
dios relativo a f enômenos da natureza, e de ou
tro lado sobre o sacerdócio entre eles e todas 
as relações do pajé (sacerdote), curandeiro e che
fe para com a comunidade social. 

Mais de um passo nos conduzirá para os ves
tígios de símbolos e tradições de direito: lança
remos uma vista d'olhos geral sobre as relações 
sociais e jurídicas destes homens, como mem
bros de uma só tribo, e as que existem entre as 
tribos diversas, e com isso encerra-se o círculo 
das investigações etnográficas que o historiador 
deverá fazer. 

É inegável que o quadro de todas estas relações 
será tanto mais perfeito, será tanto mais rico em 
resultados históricos e filosóficos, quanto mais 
afoito e desprevenido o historiador lançar suas 
vistas sobre os aborígenes da América em seu 
mais extenso esparzimento, quanto com maior 
diligência comparar os seus materiais brasilei
ros com os dos outros povos do novo mundo. 
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A coordenação e o paralelismo de todas as 
geogonias, teogonias e tradições de dilúvios ge
rais, e outras • grandes catástrofes da natureza 
de todos os mitos, usanças legais, usos e costu
mes dos aborígenes americanos em geral, seria 
uma das mais belas e gratas tarefas do historia
dor filosófico e etnógrafo, e se uma história do 
Brasil não oferecesse senão esta introdução, ela 
deveria ser saudada com entusiasmo por todos 
os literatos. ( ... ) 

0'.i-~ e a ~ .fuvde, 
na~dof!.i~ 

( ... ) Não devemos julgar a emigração de co
lonos portugueses para o Brasil, como ela se 
operava no século XVI, e que lançou os primei
ros fundamentos do atual império, segundo os 
princípios que entre nós regulam as empresas 
de colonização. Hoje em dia as colonizações 
são, com poucas exceções, empreséi's de parti
culares, e nascem quase exclusivamente dane
cessidade de trocar uma posição pobre e aper
tada por outra mais livre e agradável. Estas emi~ 
grações quase só têm lugar nas classes dos agri
cultores e artistas, e quase nunca nas dos no
bres ou abastados. Mas assim não aconteceu nos 
primeiros tempos da colonização do Brasil. Elas 
eram então uma continuação dessas empresas 
afoitas e grandiosas, dirigidas para a Índia, e 
executadas ao mesmo tempo por príncipes, no
bres, e povo; dessas empresas que tornaram a 
nação portuguesa tão famosa como rica. Tam
bém não nasceu, esse desejo de emigrar, de cri
ses religiosas, como por exemplo aconteceu em 
Inglaterra; ele era antes uma conseqüência das 
grandes descobertas e empresas comerciais dos 
portugueses sobre a Costa Ocidental da Áfri
ca, do Cabo, Moçambique e Índia. As mesmas 
razões gerais e poderosas, que imprimiram a 
uma das nações• mais pequenas .da Europa um 
movimento tão poderoso, que a impeliram pa
ra uma atividade que faz época na história uni
versal, induziram-na igualmente à emigração 
para o Brasil. 

Com esta observação quero indicar que o pe
ríodo da descoberta e colonização primitiva do 
Brasil não pode ser compreendido senão em seu 
nexo com as façanhas marítimas, comerciais e 
guerreiras dos portugueses, que de modo algum 
pode ser considerado como fato isolado na his
tória desse povo ativo, e que sua importância 
e relações com o resto da Europa está na mes.:. 
ma linha com as empresas dos portugueses. 

Assim como estas tiveram a maior influência 
sobre a política e comércio da Europa, aconte
ceu o mesmo da parte do Brasil . 

O historiógrafo do Brasil ver-se-á arrastado 
por tais observações a jamais perder de vista na 

história da colonização do Brasil, e do seu de
senvolvimento civil e legislativo (que acompa
nhava aquela ao mesmo passo), os movimen
tos do comércio universal de então, a incorporá
los mais ou menos extensamente à sua história. 
Ele deverá tratar das diferentes vias comerciais, 
conduzindo ou pelo mar Roxo, ou ao redor do 
cabo de Boa Esperança, e da influência que tais 
vias exerceram sobre o valor de cada um dos 
produtos e seus preços, conforme a sua condu
ção por mar ou por terra. Embora não tenham 
as Índias Orientais produtos iguais aos do Bra
sil, que eram objeto do comércio, contudo será 
difícil não traçar aqui uma história do comér
cio comparativo entre a Índia e a América, se 
quisermos conhecer bem as molas que promo
viam a emigração das populações européias para 
a Índia e o Novo Mundo. Assim, por exemplo, 
está a história do descobrimento do Brasil inti
mamente ligada com a história comercial da ma
deira índia chamadajappan, que vulgarmente 
conhecida debaixo do nome de pau brasil, leg
no brasilo, bresil etc., foi a causa principal de 
dar-se à Terra de Santa Cruz o nome de Terra 
do Brasil. Também a história e movimento mer
cantil dos metais e pedras preciosas têm as mais 
estreitas relações com a história do Brasil , e fi
nalmente a das plantas tropicais úteis, conheci
das na Europa depois da descoberta do Novo 
Mundo, jamais poderá ser separada da histó
ria da colonização do Brasil. ( .. . ) 

O português, que no princípio do século XVI 
emigrava para o Brasil, levava consigo aquela 
direção de espírito e coração que tanto caracte
riza aqueles tempos. Isento do efeito imediato 
do cisma de Lutero, em numerosos conflitos po
rém com a Espanha e mais partes da Europa, 
talvez então mais acessível do que depois ao mo
vimento intelectual geral daquele século, o co
lono português desse tempo distintamente re
presenta a índole particular desse período, e o 
historiador brasileiro não poderá eximir-se de 
traçar um quadro dos costumes do século XV, 
se intentar descrever os homens tais e quais vie
ram para além do oceano fundar um novo Por
tugal. 

Daqui o historiador deverá passar para a his
tória da legislação e do estado social da nação 
portuguesa, para poder mostrar como nela se 
desenvolveram pouco a pouco tão liberais ins
tituições municipais, como foram transplanta
das para o Brasil, e quais as causas que concor
reram para o seu aperfeiçoamento nesse país. 
Mostrar em quanto aqui a legislação antiga por
tuguesa (de D. Diniz) ficou mais isenta da in
fluência do direito romano, que os espanhóis 
propagaram em Portugal, seria uma tarefa de 
sumo interesse, para o historiador, que na le
gislação reconhece o espelho de uma época. 

Aqui merecerão distinto desenvolvimento as 
relações eclesiásticas e monacais. E isso tanto 
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Natural da Baviera, nasceu em 1764 e morreu 
em 1868. Botânico, veio ao Brasil em 1817, com 
a missão austríaca que acompanhou D. Leopol
dina. Ao lado do zoólogo J ohann Baptist von 
Spix, percorreu durante mais de dois anos gran
de parte do território nacional, tendo coletado 
6.500 espécies de plantas, além de material et
nográfico e lingüístico. A viagem foi relatada 
em Reise in Brasilien {1823-1831), traduzida em 
1938. 

De volta à Baviera, foi professor da Univer
sidade de Munique, diretor do Jardim Botâni
co dessa . cidade e secretário da Academia de 
Ciências. Publicou outras obras com base no 
material aqui coletado, entre as quais se salien
tam um Glossário das línguas brasileiras e a mo
numental Flora brasiliensis, em 15 volumes, só 
terminada em 1906, por Eichler e Urban, seus 
colaboradores. 

Sócio honorário do Instituto Histórico e Geo
gráfico do Brasil, conservou sempre seu inte
resse por este país. Suas obras tiveram influên
cia duradoura em vários ramos do saber, em 
particular na botânica, na etnografia, na lingüís
tica e na historiografia. 

Este retrato de von Martius 
foi feito depois da sua volta 
à Baviera, onde conservou 
um vivo interesse pelo Brasil 
e publicou diversas obras 
com base nos dados 
coletados em nosso país 

■ e========================================================================================================~• 

mais, porquanto algumas dessas ordens acha
ram-se muitas vezes (assim como na América 
espanhola) em oposição com as municipalida
des ou as povoações, não poucas vezes em fa
vor dos índios. Mas, segundo os meus conheci
mentos relativos à constituição eclesiástica do 
Brasil, tais movimentos não procederam de con
cílios brasileiros, mas de determinações legisla
tivas, vindas ou da Metrópole ou de Roma.( ... ) 

Uma tarefa de sumo interesse para o histo
riador pragmático do Brasil será mostrar como 
aí se estabeleceram e desenvolveram as ciências 
e artes como reflexo da vida européia. O histo
riador deve transportar-nos à casa do colono e 
cidadão brasileiro; ele deve mostrar-nos como 
viviam nos diversos séculos, tanto nas cidades 
como nos estabelecimentos rurais, como se for
mavam as relações do cidadão para com seus 
vizinhos, seus criados e escravos; e finalmente 
com os fregueses nas transações comerciais. Ele 
deve juntar-nos o estado da igreja, e escola, 
levar-nos para o campo, às fazendas, roças, 
plantações e engenhos. Aqui deve apresentar 
quais os meios, segundo que sistema, com que 
conhecimentos manejavam a economia rústica, 
lavoura e comércio colonial. ( ... ) 

As observações sobre as escolas no Brasil, so
bre o método do ensino então aí reinante, o grau 
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de instrução obtido por ele, há de conduzir ou
tra vez a indagações sobre o estado das letras 
na Mãe Pátria. Por isso, pertence à tarefa do 
historiador brasileiro ocupar-se especialmente 
com o progresso da poesia, retórica e todas as 
mais ciências em Portugal, mostrar a sua posi
ção relativa às mesmas no resto da Europa, e 
apontar qual a influência que exerceram sobre 
a vida científica, moral e social dos habitantes 
do Brasil. 

Enfim, pertence também a vida militar em 
Portugal aos assuntos de um perfeito quadro 
histórico. Qual a maneira e modos empregados 
no recrutamento, instrução, comando e servi
ço do exército, os princípios estratégicos, segun
do os quais se devia proceder no Brasil, um país 
tão diferente da Europa: tudo isso deve ser to
mado em consideração em uma história prag
mática do país. ( ... ) 

Enquanto as crônicas da maior parte dos lu
gares mais consideráveis ocupam-se muitas ve
zes com grande monotonia de acontecimentos 
de nenhuma importância, achará o historiador 
um atrativo variadíssimo na narração de nume
rosas viagens de descobertas e incursões dos di
ferentes pontos do litoral para os desertos lon
gínquos do interior (os sertões), empreendidas 
em procura de ouro e pedras preciosas, ou com 
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o fim de cativar e levar como escravos os indí
genas. Essas entradas foram pela maior parte 
executadas espontaneamente por pessoas, as 
quais animadas por um certo espírito romanes
co e aventureiro, nelas desenvolveram toda a 
energia, talento inventivo, perseverança e cora
gem de um Cortez, Balboa ou Pizarro, e exe
cutaram façanhas dignas da admiração da pos
teridade. É muito para desejar que pesquisas ri
gorosas nos arquivos das cidades nos subminis
trassem maior cópia de documentos semelhan
tes àqueles que referem as aventuras românti
cas de Bartolomeu Bueno da Silva, descobridor 
de Goiás, 19 de setembro de 1740, aventuras dig
nas de inspirar tanto a fantasia do poeta épico, 
como a musa mais tranqüila do historiador. Pa
ra a descrição destas viagens de descoberta, 
apresenta-se uma grande dificuldade na falta de 
datas exatas geográficas, que designassem com 
precisão os caminhos tomados por tais expedi
ções. ( ... ) 

Uma exposição aprofundada destas viagens 
para o interior conduzirá necessariamente o his
toriador a certa particularidade, que excitou 
muito a minha atenção. Eu falo das numerosas 
histórias e legendas sobre as riquezas subterrâ
neas do país, que nele são o único elemento do 
romantismo, e substituem para os brasileiros os 
inúmeros contos fabulosos de cavaleiros e es
pectros, os quais fornecem nos povos europeus 
uma fonte inesgotável e sempre nova para a poe
sia popular. ( ... ) 

Um historiador filósofo, familiarizado com 
todas as direções desses mitos populares, decerto 
não os desprezará; mas há de dar-lhes a impor
tância particular que merecem; - deles conclui
rá para várias conjecturas na vida do povo, e 
há de pô-los em relação com a essência do grau 
de civilização intelectual em geral. A diversida
de das fontes donde emanaram esses contos ofe
recerá ao historiador a ocasião para variadas ob
servações gerais, tanto históricas como etnográ
ficas. 

ú<il,ta,ça~eni,~ 
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Não há dúvida de que o Brasil teria tido um 
desenvolvimento muito diferente sem a intro
dução dos escravos negros. Se para o melhor 
ou para o pior, este problema se resolverá para 
o historiador depois de ter tido ocasião de pon
derar todas as influências que tiveram os escra
vos africanos no desenvolvimento civil, moral 
e político da presente população. 

Mas, no atual estado das coisas, mister é in
dagar a condição dos negros importados, seus 
costumes, suas opiniões civis, seus conhecimen-

tos naturais, preconceitos e superstições, os de
feitos e virtudes próprias à sua raça em geral 
etc. etc., se demonstrar quisermos como tudo 
reagiu sobre o Brasil. Sendo a África visitada 
pelos portugueses antes da descoberta do Bra
sil, e tirando eles deste país grandes vantagens 
comerciais, é fora de dúvida que já naquele pe
ríodo influía nos costumes o desenvolvimento 
político de Portugal. Por este motivo devemos 
analisar as circunstâncias das colônias portugue
sas na África, de todas as quais se trafica em 
escravatura para o Brasil, dever-se-á mostrar 
que movimento imprimiam na indústria, agri
cultura e o comércio das colônias africanas pa
ra com as do Brasil, e vice-versa. De sumo in
teresse são as questões sobre o estado primiti
vo das feito rias portuguesas, tanto no litoral co
mo no interior da África, e da organização do 
tráfico de negros.( ... ) Enfim, será conveniente 
indicar qual a influência exercida pelo· tráfico 
de negros e suas diferentes fases sobre o cará
ter português no próprio Portugal. ( ... ) 

Sobre a forma que deve ter uma história do 
Brasil, seja-me permitido comunicar algumas 
observações. As obras até o presente publica
das sobre as províncias em separado são de pre
ço inestimável. Elas abundam em fatos impor
tantes, esclarecem até com minuciosidade mui
tos acontecimentos; contudo não satisfazem ain
da às exigências da verdadeira historiografia, 
porque se ressentem demais de certo espírito de 
crônica. Um grande número de fatos e circuns
tâncias insignificantes, que com monotonia se 
repetem, e a relação minuciosa até o excesso de 
acontecimentos que se desvaneceram sem deixa
rem vestígios históricos, tudo isso, recebido em 
uma obra histórica, há de prejudicar o interesse 
da narração e confundir o claro juízo do leitor 
sobre o essencial da relação. ( ... )Tudo isso de
verá, segundo a minha opinião, ficar excluído. 

Aqui se apresenta uma grande dificuldade em 
conseqüência da grande extensão do território 
brasileiro, da imensa variedade no que diz res
peito à natureza que nos rodeia, aos costumes 
e usos e à composição da população de tão dis
paratados elementos. Assim como a província 
do Pará tem clima inteiramente diferente, ou
tro solo, outros produtos naturais, outra agri
cultura, outros costumes, usos e precisões, do 
que a província do Rio Grande do Sul; assim 
acontece igualmente com as províncias da Ba
hia, Pernambuco e Minas. Em uma predomina 
quase exclusivamente a raça branca, descenden
te dos portugueses; na outra tem maior mistu
ra com os índios; em uma terceira manifesta-se 
a importância da raça africana; enquanto influía 
de um modo especial sobre os costumes e o es
tado da civilização em geral. O autor, que diri
gisse com preferência as suas vistas sobre uma 
destas circunstâncias, corria perigo d não es
crever uma história do Brasil, mas sim uma sé-
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rie de histórias especiais de cada uma das pro
víncias. Um outro, porém, que não desse a ne
cessária atenção a estas particularidades, cor
ria risco de não acertar com este tom local que 
é indispensável onde se trata de despertar no lei
tor um vivo interesse, e dar às suas descrições 
aquela energia plástica, imprimir-lhe aquele fo
go, que tanto admiramos nos grandes historia
dores . 

Para evitar este conflito, parece necessário que 
em primeiro lugar seja em épocas, judiciosa
mente determinadas, representado o estado do 
país em geral, conforme o que tenha de parti
cular · em suas relações com a Mãe Pátria, e as 
mais partes do Mundo; e que, passando logo 
para aquelas partes do país que essencialmente 
diferem, seja realçado em cada uma delas o que 
houver de verdadeiramente importante e signi
ficativo para a história. Procedendo assim, não 
se devia certamente principiar de novo em ca
da província; mas omitir, pelo contrário, tudo 

.aquilo que em todas, mais ou menos, se repe
tiu. Portanto, deviam ser tratadas conjuntamen
te aquelas porções do país que, por analogia da 
sua natureza física, pertencem umas às outras. 
Assim, por exemplo, converge a história das 
províncias de S. Paulo, Minas, Goiás e Mato 
Grosso; a do Maranhão se liga à do Pará, e à 
roda dos acontecimentos de Pernambuco for
mam um grupo natural os do Ceará, Rio Gran
de do Norte e Paraíba. Enfim, a história de Ser
gipe, Alagoas e Porto Seguro não será senão a 
da Bahia. ( ... ) 

Por fim devo ainda ajuntar uma observação 
sobre a posição do historiador do Brasil para 
com sua pátria. A história é uma mestra, não 
somente do futuro, como também do presente. 
Ela pode difundir entre os contemporâneos sen
timentos e pensamentos do mais nobre patrio
tismo. Uma obra histórica sobre o Brasil deve, 
segundo a minha opinião, ter igualmente a ten
dência de despertar e reanimar em seus leitores 
brasileiros amor da pátria, coragem, constân
cia, indústria, fidelidade, prudência, em uma 
palavra, todas as virtudes cívicas. O Brasil está 
afeto em muitos membros de sua população de 
idéias políticas imaturas. Ali vemos republica
nos de todas as cores, ideólogos de todas as qua
lidades . É justamente entre estes que se acha
rão muitas pessoas que estudarão com interes
se uma história de seu país natal; para eles, pois, 
deverá ser calculado o livro, para convencê-los 
por uma maneira destra da inexeqüibilidade de 
seus projetos utópicos, da inconveniência de dis
cussões licenciosas dos negócios públicos por 
uma imprensa desenfreada, e da necessidade de 
uma monarquia em um país onde há um tão 
grande número de escravos. Só agora principia 
o Brasil a sentir-se como um todo unido. Ain
da reinam muitos preconceitos entre as diver
sas províncias: estes devem ser aniquilados por 
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meio de uma instrução judiciosa; cada uma das 
partes do Império deve tornar-se cara às outras; 
deve-se procurar provar que o Brasil, país tão 
vasto e rico em fontes variadíssimas de ventura 
e prosperidade civil, alcançará o seu mais fa
vorável desenvolvimento se chegar, firmes os 
seus habitantes na sustentação da monarquia, 
a estabelecer, por uma sábia organização entre 
todas as províncias, relações recíprocas. En
quanto não poucas vezes acontecerá que os es
trangeiros tentem semear a cizânia entre os in
teresses das diversas partes do país, para assim 
conforme ao divide et impera obter maior in
fluência nos negócios do Estado; deve o histo
riador patriótico aproveitar toda e qualquer oca
sião a fim de mostrar que todas as províncias 
do Império por lei orgânica se pertencem mu
tuamente, que seu propício adiantamento só po
de ser garantido pela mais íntima união entre 
elas. Justamente na vasta extensão do país, na 
variedade de seus produtos, ao mesmo tempo 
que os seus habitantes têm a mesma origem, o 
mesmo fundo histórico, e as mesmas esperan
ças para um futuro lisonjeiro, acha-se fundado 
o poder e grandeza do país. Nunca esqueça, 
pois, o historiador do Brasil que para prestar 
um verdadeiro serviço à sua pátria deverá es
crever como autor monárquico-constitucional, 
como unitário no mais puro sentido da palavra. 
Daqui resulta que a obra, a qual não devia ex
ceder a um só forte volume, deverá ser escrita 
em um estilo popular , posto que nobre. Deve
rá satisfazer não menos ao coração do que à in
teligência; por isso, não devia ser escrita em uma 
linguagem do .... e empolada [incompleto no 
original], nem sobrecarregada de erudição ou 
de uma multidão de citações estéreis. Evitará 
não menos ter o caráter de um crônica, do que 
de investigações históricas, secas e puramente 
eruditas. Como qualquer história que este no
me merece, deve parecer-se com um Epos! Se 
de um lado é verdadeiro que o Epos popular só 
é composto onde o povo ainda se acha em de
senvolvimento progressivo, então do outro la
do não podemos duvidar que atualmente o Bra
sil é um objeto digno de uma história verdadei
ramente popular, tendo o país entrado em uma 
fase que exige um progresso poderoso; por is
so, uma história popular do Brasil vem muito 
a propósito, e possa seu autor, nas muitas con
junturas favoráveis que o Brasil oferece, achar 
um feliz estímulo, para que imprima à sua obra 
todo o seu amor, todo o zelo patriótico, e aquele 
fogo poético próprio da juventude, ao mesmo 
passo que desenvolva a aplicação e profundi
dade de juízo e de firmeza de caráter, perten
centes à idade madura e varonil. 

Munique, 10 de janeiro de 1843 

Johann Baptist von Spix acompanhou von 
Martius em sua viagem pelo território 
brasileiro, catalogando 3.381 espécies 
animais. Morreu em 1827, quando a 
publicação de Reise in Brasilien estava a 
meio. 
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OPINIÃO 

UNIVERSIDADE-EMPRESA: 
INTEGRAR É A SOLUCÃO? 

♦ 

José Ellis Ripper Filho 

Instituto de Física da Universidade Estadual de Campinas 
e AsGa Microeletrônica S.A. 

D urante anos prevaleceu a idéia de que 
só a ciência 'pura' devia ter lugar na 

universidade - todo contato com a empre
sa, instituição voltada para o lucro, a po
luiria. De repente, a integração universida
de-empresa transformou-se em panacéia 
para todos os problemas financeiros da uni
versidade e tecnológicos da empresa, o úni
co caminho para o tão sonhado Primeiro 
Mundo. Há anos luto para conferir respei
tabilidade à física aplicada e à interação en
tre a universidade e a empresa e, no entan
to, vejo-me a~ora, mais uma vez, contra 
a corrente: interação sim, integração não 
(ver 'Universidade-empresa, a interação 
possível' em Ciência Hoje n? 19, p. 80). 

As instituições têm vocações mais rígidas 
que os indivíduos e a tentativa de contrariá
las gera mais prejuízos que benefícios. Ao 
planejar a interação entre instituições, é 
preciso compreender suas vocações e ava
liar que benefícios ela pode gerar. 

A vocação da universidade é corolário de 
seu objetivo básico: a formação de recur
sos humanos. A pesquisa e a prestação de 
serviços à comunidade, tradicionalmente 
incluídas entre seus objetivos, são de fato 
meios para o cumprimento da meta fun
damental. Com isto, não estou relegando 
a pesquisa a um papel secundário. A for
mação propriamente dita - não na mera 
informação ou no treinamento-, tem em 
seu cerne a pesquisa e a liberdade acadê
mica. A imersão num cadinho de idéias em 
conflito, num ambiente em que conheci
mentos são gerados e questionados, é es
sencial à formação, em especial num mun- . 
do em que grande parte do saber que o alu
no deverá usar em sua vida profissional ain
da não existe. A participação ativa do alu
no nesse processo de geração de conheci
mentos é a marca de uma universidade, o 
que a distingue de instituições basicamen
te dedicadas à pesquisa. 

A participação ativa do aluno na pesqui
sa traz vantagens e desvantagens no tocante 
à 'eficiência' da geração de conhecimentos. 
Por um lado, torna o processo mais lento. 

64 

O tempo, na universida-
de, não é fator priori

tário. Nas empresas, as 
pesquisas visam a atender 
necessidades detectadas 
no mercado e o tempo se 
torna crucial. 

Antes de participar de pesquisas, o aluno 
deve adquirir conhecimentos básicos; além 
disso, o bom orientador muitas vezes deve 
permitir que ele redescubra o óbvio. O tem
po, na universidade, não é fator prioritá
rio: será alongado, sempre que a eficiên
cia da formação o exigir. 

Em contrapartida, a participação do alu
no faz da universidade a única instituição 
que pode, sem traumas, abandonar idéias 
e projetos. A conclusão de um projeto por 
um aluno é um fim em si mesmo. Não im
porta muito que o conhecimento gerado te
nha 'utilidade prática', que vá ou não ser 
retomado por outro aluno. Em qualquer 
outra instituição, a interrupção de uma ati
vidade é traumática, tendendo a ser asso
ciada à idéia de fracasso. Programas de 
pesquisa e desenvolvimento que envolvem 
riscos significativos tendem por isso a ser 
investidos de uma prioridade mínima, ou 
mesmo a ser evitados. 

A conseqüência é que, no tocante a pro
gramas de pesquisa, pura ou aplicada, 
quando ainda em sua fase especulativa, 
com resultados pouco seguros, a universi
dade é muito mais eficiente que qualquer 
outra instituição, até porque é justamente 
a 'incerteza' de uma pesquisa que faz sua 
riqueza para a formação de alunos. Pas
sada essa fase, quando o resultado final 
pode ser previsto com razoável certeza, 
o potencial da universidade reduz-se mui
to e, ao levar adiante o projeto, ela está 
contrariando sua vocação. 

A empresa, por sua vez, raramente se in
teressa por projetos muito especulativos. 
Suas 'pesquisas' visam a atender necessi-

dades detectadas no mercado e nela o fa
tor tempo é crucial. Atrasos num desenvol
vimento podem significar perdas irrecupe
ráveis. A ênfase na obtenção de um resul
tado num prazo crítico induz a opção por 
projetos com resultados previsíveis. Espe
cular é quase proibido. 

OS OBICES DO CONTRATO EMPRESA• 
UNIVERSIDADE 

Essa marcada diferença nos objetivos e 
na dinâmica praticamente inviabiliza o me
canismo de interação que muitos preconi
zam como o mais natural: a contratação 
da universidade pela empresa para realizar 
suas pesquisas. Do ponto de vista da em
presa, a universidade é pouco eficiente: não 
atinge seus objetivos em prazos ideais e a 
custos razoáveis. Do ponto de vista da uni
versidade, os projetos propostos pela em
presa não são interessantes: não favorecem 
o trabalho de capacitação do aluno. Com 
raras exceções, quando a empresa contra
ta a universidade para fazer uma pesqui
sa, a vocação de uma delas, ou a de am
bas, está sendo violentada. 

O contrato de pesquisa como mecanis
mo principal da interação é, portanto, pro
blemático em si, e não só por causa de nos
so subdesenvolvimento. Mesmo nos países 
desenvolvidos, a pesquisa universitária é 
maciçamente financiada por recursos go
vernamentais. Nos EUA - onde melhor 
funciona a interação universidade-empresa 
-, apenas 6,6% são financiadas por em
presas privadas. E mesmo esse pequeno 
percentual é composto sobretudo de sub
contratos de contratos governamentais fi
nanciados a fundo perdido. 

No Brasil - onde as empresas privadas 
nacionais carecem de recursos para pesqui
sa, as transnacionais, de interesse; onde o 
governo raramente contrata junto às em
presas trabalhos de pesquisa ou de desen
volvimento; onde inexiste a tradição de in
teração e a empresa pouco sabe sobre o que 
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a universidade pode fazer-, é difícil ima
ginar que muitos contratos desse tipo ve
nham a ser firmados e, mais ainda, que essa 
seja a solução para os problemas financei
ros da universidade. Os raros casos em que 
isso é possível devem ser encorajados, mas 
fazer disso a base de uma política gover
namental de desenvolvimento é perigoso. 

Se a empresa tem capacidade financeira 
para contratar um desenvolvimento, é qua
se sempre mais proveitoso ter sua própria 
infra-estrutura de pesquisa, funcionando 
em seus próprios moldes, a enfrentar as di
ficuldades da interação com uma institui
ção que, da sua óptica, é ineficiente. 

INTERAÇÃO PARA QUÊ? 

Antes de avançar nesta análise, cabe ana
lisar os objetivos da interação universidade
empresa. Como qualquer relacionamento, 
a interação entre duas instituições só é es
tável se representar benefícios para ambas, 
em termos de seus objetivos básicos. Esses 
benefícios devem ser maiores que a ener
gia requerida pela interação. Ou seja, esta 
deve favorecer visivelmente, de modo di
reto ou indireto, o objetivo da universida
de (formar recursos humanos) e o da em
presa (gerar lucros). 

Que pode ganhar a universidade com a 
interação? Recursos, sem dúvida, mas não 
em quantidade suficiente para justificar ou 
mesmo compensar o esforço requerido. De 
fato, o principal ganho que a universidade 
pode ter é o conhecimento da realidade pa
ra a qual ela forma. Tomando como exem
plo a minha especialidade, é difícil preten
der formar físicos para trabalhar na indús
tria quando poucos professores sabem co
mo funciona uma indústria e menos ainda 
o que um físico pode fazer nela. Em razão 
dessa falta de contato com a realidade em
presarial, até cursos como engenharia mui
tas vezes são projetados mais para formar 
professores de engenharia que para formar 
engenheiros. 

A interação com a indústria traz ainda 
outros benefícios: forçando professores a 
sair de suas rotinas, fomenta idéias para a 
pesquisa; abre caminho para a colocação 
de estudantes e, propiciando maior moti
vação e remuneração, ajuda a universida
de a conservar em seus quadros pessoal 
competente. 

E a empresa, o que ganha? Em primeiro 
lugar, acesso a talento e conhecimento. Ela 
não pode ter em seus quadros todo o co
nhecimento de que necessita, sobretudo de 
modo eventual. Além disso, o pesquisador 
universitário, sendo mais afeito à especu-

OUTUBRO/NOVEMBRO DE 1991 

lação e menos comprometido com os es
quemas da empresa, está menos preso às 
soluções convencionais e pode chegar a ino
vações que representem diferenças ponde
ráveis na competitividade. Em segundo lu
gar, a interação permite à empresa conhe
cer estudantes e fazer uma melhor seleção 
de recursos humanos. Sem contar que, para 
algumas, o prestígio ou o marketing insti
tucional proporcionados pela interação já 
a justificam. 

A intera~ão entre indiví-
duos é mais fácil que 

entre institui~ões. No mun• 
do todo, a forma mais efi
ciente de intera~ão univer• 
sidade-empresa é a con• 
trata~ão de docentes como 
consultores. 

A CONSULTORIA E SUAS VANTAGENS 

A interação entre indivíduos é bem mais 
fácil que entre instituições. É em boa par
te por isso que, no mundo todo, o meca
nismo mais eficiente de interação universi
dade-empresa é a contratação de docentes 
como consultores eventuais. Para a univer
sidade, isso traz todos os benefícios acima 
citados. O que o docente aprende sobre a 
empresa, as idéias que adquire, e a integra
ção desse conhecimento a seu trabalho for
mativo superam de muito o 'tempo perdi
do' para a universidade. E, ao contrário do 
que se pensa, não só docentes de áreas 'prá
ticas' interessam às empresas; para elas, a 
capacidade de enfrentar um problema de 
forma imaginativa é muitas vezes mais útil 
que um conhecimento técnico específico. 
Para a empresa a consultoria é obviamen
te mais barata que a manutenção em seus 
quadros de uma pessoa cuja utilidade é 
transitória. 

A consultoria deve ser considerada par
te integrante do trabalho de um professor 
universitário. Como tal, deve ser encora
jada, não apenas tolerada. Em particular, 
ela perde todo o seu valor para a universi
dade e se torna <lanosa se é feita às escon
didas, contrariando leis e regulamentos. 
Deve ser vista como uma atividade even
tual, complementar às de docente e pesqui
sador. O tempo que lhe pode ser dedicado 
deve obedecer a limites, mas a tentativa de 
controlar os assuntos é ineficaz e burocrá
tica; aliás, poucos professores se interessa
riam por assuntos 'não úteis'. Limites fi-

nanceiros não têm razão de ser, a não ser 
que, como fazem algumas universidades 
norte-americanas, se fixem pisos para não 
'desvalorizar' a instituição. 

A consultoria não deve ser vista como so
lução para o problema do salário do pro
fessor universitário. Este deve ser suficiente 
não só para proporcionar uma vida digna 
aos que não desejam ser consultores, co
mo para evitar que a principal motivação 
para a consultoria seja a sobrevivência. 
Não há como negar, contudo, que, nos paí
ses desenvolvidos, a complementação re
presentada pelos rendimentos da consulto
ria ajuda as universidades a reter, em tem
po integral, pessoal altamente qualificado 
em campos em que a demanda no merca
do de trabalho é intensa. 

OUTRAS FORMAS VIÁVEIS 
DE INTERAÇÃO 

A participação de profissionais da em
presa em atividades universitárias, embo
ra menos comum, é mais um mecanismo 
eficiente de interação, por requerer pouca 
energia. Seminários, cursos especiais, par
ticipação em projetos de pesquisa são al
guns exemplos disso. 

A criação de empresas por professores 
universitários é um dos mais eficientes me
canismos de transferência de conhecimen
tos e de geração de interações estáveis, além 
de ser dos mais úteis para a sociedade. Um 
pesquisador universitário que se torna em
presário conhece dois mundos; percebe a 
importância da interação entre ambos e sa
be como enfrentar as dificuldades para 
efetivá-la. 

Hoje esse mecanismo é fortemente ini
bido pelo desconhecimento em que se en
contram os pesquisadores dos trâmites para 
a criação de uma empresa, e do receio re
sultante de abandonar a segurança da uni
versidade para enfrentá-los. A conseqüên
cia é a tentativa de conciliar os dois mun
dos, buscando combinar a vida universitá
ria com a criação de uma empresa. A ten
tativa raras vezes tem sucesso. A criação 
de uma empresa, sobretudo por alguém 
sem experiência, não pode ser atividade de 
tempo parcial. 

Dada a importância desse mecanismo, é 
imperativo que a universidade crie formas 
de estimulá-lo: por exemplo, licenças por 
até três anos, combinadas ou não com um 
sabático, com garantia da vaga se o pes
quisador não se adaptar à vida empresa
rial. A universidade ganha em qualquer hi
pótese: se ele voltar, trará para a universi
dade uma experiência valiosa; se não vol-
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VIDA MOLECULAR 

Novos equipamentos e técnicas já estão sendo usados para ver no inte

rior de organismos as moléculas responsáveis pela vida. É um importante 

caminho que se abre para entender como funciona o- ser humano e para 

descobrir a cura da Aids e do câncer. 

Eventos que se passaram na Terra há ·muitos milhões de anos e mudanças 

que nosso planeta ainda sofrerá podem ser conhecidos, graças ao estudo 

de rochas presentes em nossa paisagem cotidiana, e são hoje reproduzidos 

em laboratório. 

MÚSICA NA IDADE MÉDIA 

A exemplo do que já fora na Grécia, a música tornou-se, na Idade Mé

dia, um trabalho da razão e um prazer intelectual que elevava os ouvintes 

a uma verdade superior às realidades sensíveis, situando-se na mesma cate

goria da matemática e da astronomia. 

GALÁXIAS 

O mapeamento das galáxias, que está sendo feito simultaneamente nos 

hemisférios Norte e Sul (neste por uma equipe do Observatório do Rio de 

Janeiro), ambiciona desvendar o segredo da formação do universo. 

Neste caminho, muitas outras descobertas vão sendo feitas. 

E MAIS: OS AVANÇOS DA CIÊNCIA NO MUNDO, RESULTA

DOS DE PESQUISAS DESENVOLVIDAS NO BRASIL, COBER

TURA JORNALÍSTICA DE ENCONTROS CIENTÍFICOS, RESE

NHAS DE LIVROS E NOTICIÁRIO. 

OPINIÃO 

tar, tenderá a manter a interação. 
Outro fator que inibe esse mecanismo é 

a dificuldade de obter capital de risco. É 
quase ridículo que órgãos governamentais 
financiem pesquisas a fundo perdido, pa
ra depois dificultarem a aprovação de re
cursos que permitiriam que os investimen
tos já feitos passassem a contribuir para o 
crescimento da atividade econômica. Nos 
países desenvolvidos, professores universi
tár-ios têm fácil acesso a financiamentos go
vernamentais para a criação de empresas 
de alta tecnologia. Em muitos casos, parte 
do financiamento é a fundo perdido. Não 
há tanta preocupação com 'garantias reais' 
como no Brasil. E quanto a nós, pesquisa
dores, temos de nos livrar da idéia de que 
ganhar dinheiro é imoral. 

Outra forma de interação é o financia
mento de projetos conjuntos, em que ca
da instituição realiza atividades comple
mentares, segundo sua vocação. A Tele
brás e agora o Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(PADCT) têm estimulado com sucesso es
sé tipo de atividade. O Departamento de 
Comércio e Indústria Inglês, por exemplo, 
apóia projetos conjuntos, financiando a 
fundo perdido não só a parte da universi
dade, como 50% da parte da empresa. 

Cursos que envolvem estágios em empre
sas por até um semestre, como faz a Uni
versidade Federal de São Carlos, promo
vem forte interação entre a universidade e 
as empresas envolvidas. Cursos especiais, 
dirigidos a pessoal das empresas, bem co
mo prestação de serviços técnicos, favore
cem o conhecimento mútuo, além de aju
dar a manutenção da infra-estrutura da 
universidade. Escritórios especiais, feiras 
de tecnologia e outros instrumentos que di
vulguem os resultados das pesquisas uni
versitárias são boas formas de dar início à 
interação. 

Por fim, a facilitação, pela universida
de, do acesso das empresas a candidatos a 
empregos e estágios no seu corpo discen
te, para entrevistas e obtenção de referên
cias dos professores, além de constituir um 
apoio devido ao aluno, dá lugar a conta
tos que podem frutificar em outras formas 
de interação. 

Esta não é uma lista exaustiva. Devemos 
ter em mente que, para tentar qualquer des
sas formas de interação, é preciso enfren
tar preconceitos acalentados em décadas de 
isolamento. Por outro lado, estou certo de 
que toda atividade que permita a membros 
de uma comunidade conhecer o funciona
mento de outra contribuirá para a redução 
das barreiras e facilitará a implantação de 
formas mais profícuas de interação. 
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UM ESTADO PESADO 
INCOMODA MUITA GENTE. 

O que você prefere? Um Estado 
que seja industrial, empresário, 
banqueiro, polícia, médico, educador -
e que não faça nada direito? 

Ou um Estado que se dedique a 
atender seus cidadãos em áreas essenciais 
como saúde, educação, saneamento, 
habitação, segurança e justiça? 

Por muito tempo o Estado foi 
engordando a sua participação na economia, 
atuando em setores que não tinham 
o cidadão como prioridade. Para manter 
tudo isso, o Estado gastou mais do 
que devia, muito mais do que tinha. 

BN~ 

O Programa Nacional de 
Desestatização, conduzido pelo BNDES, 
chega para colocar as coisas no 
lugar. Através dele, o Estado vai se retirar 
de áreas em que não deve mais atuar, 
para se dedicar aos serviços que interessam 
diretamente aos cidadãos. 

As empresas do Governo ainda 
lucrativas não podem se modernizar 
por falta de recursos. Agora, com novos 
investimentos da iniciativa 
privada, poderão tornar-se mais eficientes 
e competitivas. 

Aquelas que dão prejuízos deixarão 

de recorrer ao Tesouro Nacional para 
cobri-los. Sob o comando da iniciativa 
pr~vada, terão condições de se 
recuperar, melhorando seu desempenho, 
criando novas perspectivas para os 
trabalhadores. 

Com o Programa Nacional de 
Desestatização, proposto pelo Presidente 
Collor e aprovado pelo Congresso 
Nacional, todos vão ganhar: o Estado, 
que, mais leve, terá mais eficiência. 
As empresas privatizadas, que poderão 
investir mais. E você, cidadão, que terá 
serviços de melhor qualidade. 

A priondade é o cidadão. ~ 
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MAGNETISMO E POLUICÃO POR METAIS 

Q uando se busca reduzir o nível de po
luição do meio ambiente é preciso, 

antes de mais nada, identificar e avaliar 
suas fontes, o que, em geral, demanda aná
lises químicas numerosas, longas e caras. 
Diante disso, é de extrema importância a 
pesquisa de métodos alternativos, que per
mitam um conhecimento rápido das zonas 
poluídas. 

Nos últimos dez anos, várias pesquisas 
sugeriram que o uso de medidas magnéti
cas poderia tornar a investigação das fon
tes de poluição mais simples, rápida e me
nos onerosa. Alguns parâmetros magnéti
cos seriam aplicáveis a diferentes campos 
de interesse ambiental, como a diferencia
ção dos sedimentos, o estudo das zonas de 
erosão em bacias hidrográficas, a caracte
rização da poluição em zonas urbanas e a 
identificação da origem dos materiais em 
suspensão. 

Diante disto, investiguei as possibilida
des da aplicação de uma nova técnica no 
campo do diagnóstico da poluição metáli
ca em sedimentos e materiais em suspen
são. O parâmetro estudado foi a suscepti
bilidade magnética, que é de análise sim
ples e cujas medições não são destrutivas. 

A susceptibilidade magnética é definida 
pela relação entre a imantação adquirida 
pela amostra e a intensidade do campo 
magnético aplicado. Se relacionamos a 
imantação com a unidade de volume, ob
temos uma susceptibilidade em volume (K), 
que é adimensional. Se a relacionamos à 
unidade de massa, obtemos uma suscepti
bilidade em massa (x), cuja unidade é ex
pressa em m3 /kg. 

A susceptibilidade magnética depende so
bretudo da concentração dos compostos 
f errimagnéticos contidos na amostra; ou
tros minerais, como os diamagnéticos e os 
paramagnéticos podem também ser impor
tantes. Os compostos magnéticos, princi
palmente os óxidos e hidróxidos de ferro 
e manganês, têm se mostrado excelentes fi
xadores de metais pesados. 

A metodologia que apresento foi desen
volvida numa pequena bacia experimental 
do rio Bonde, no departamento de Eure, 
na França, e posteriormente testada em 
mais duas bacias da região parisiense. O 
objetivo inicial era resolver um problema 
específico: determinar a origem dos mate
riais em suspensão e dos sedimentos desse 
rio. Para isso, a susceptibilidade magnéti
ca de amostras coletadas no meio em estu
do deve ser medida e comparada com me-

68 

• 
<lidas realizadas nas fontes prováveis de 
materiais em suspensão e sedimentos, co
mo despejos domésticos ou industriais, 
águas pluviais, sedimentos de estradas ou 
de ruas, solos cultivados e erosões nas mar
gens dos rios. 

Como se observa na figura l, a intensi
dade magnética é mais forte nos sedimen
tos coletados às margens de estradas e ruas, 
e mais fraca nos solos cultivados e lodos 
provenientes de estações de tratamento de 
esgotos domésticos. De fato, a atividade 
humana e, sobretudo, a circulação automo
tiva produzem um aumento de partículas 
magnéticas no meio ambiente. Esse mag
netismo é suficientemente forte para ser 
usado como marcador da poluição causa
da por metais em sedimentos, materiais em 
suspensão e solos. 

~ - 1-10----

3 -·130·-
w - 120 -
o 
<( - 110- ---------

A queima de combustíveis fósseis (car
vfo mineral, óleos, gás natural), as emis
sões das fábricas de cimento e da extração 
de metais, as erupções vulcânicas, a ero
são eólica e o lançamento de rejeitos indus
triais sólidos ou líquidos são as principais 
fontes de metais e partículas magnéticas 
que poluem o meio ambiente. 

Em áreas urbanas não industriais, a cir
culação automotiva é a maior responsável 
pela produção de metais e partículas mag
néticas. As emissões provenientes dos ca
nos de escapamento dos veículos são ricas 
nessas partículas e em metais, principal
mente chumbo. Outros metais são produ
zidos pelos óleos e pelo desgaste dos pneus 
dos veículos; zinco, ferro, cádmio, manga
nês e cobre, além de partículas magnéticas, 
são também produzidos a partir da corro-
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FIGURA 1. Valores médios da susceptibilidade de diferentes tipos de solos e sedimentos medidos na bacia do rio Bonde; 
os números entre parênteses indicam o número de amostras analisadas. 
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FIGURA 2. Susceptibilidade (x) 10-s m3/ kg e concentração média de metais (mg/ kg, peso seco) de sedimentos e solos 
coletados nas três bacias estudadas. Os números entre parênteses indicam o número de amostras analisadas. 
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são dos próprios carros e das partes metá
licas que integram as estradas. 

Como se observa na figura 2, os solos 
cultivados têm os menores níveis de suscep
tibilidade e de concentração de metais. Os 
níveis mais altos são detectados nos sedi
mentos recolhidos das margens das estra
das e ruas. Entre os metais, o zinco e o chum
bo apresentam as maiores concentrações. 
A figura 3 mostra que, quanto menor é a 
distância, maior é o magnetismo no solo, 
tanto na superfície como em profundidade. 

Na figura 4, vemos como a comparação 
das susceptibilidades dos sedimentos e ma
teriais em suspensão coletados em diferen
tes locais de um rio com as daqueles colhi
dos nas suas diversas fontes prováveis per-

. mite identificar genericamente a origem 
desses poluentes. Os três grandes picos des
te perfil longitudinal correspondem aos se
guintes pontos de coleta: (1) desembocadu
ra de dois riachos que recebem despejos in
dustriais; (2) imediatamente a jusante de 
uma grande indústria de tratamento de su
perfícies metálicas; (3) desembocadura do 
coletor de águas pluviais da cidade de 

Distância da estrada 
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FIGURA 3. A influência das estradas sobre a susceptibilida
de (x) é evidenciada por perfis verticais de parcelas de so
lo ( 1 m2

) sobre uma reta traçada a diferentes distâncias de 
uma estrada de pequena circulação. 
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FIGURA 4. Susceptibilidade (x) 10-s m3 /kg e concentração (mg / kg, peso seco) de chumbo (Pb) dos sedimentos do rio lton. 
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FIGURA 5. Susceptibilidade (xl dos sedimentos do sistema de saneamento separativo e unitáro da cidade de Sceaux (Fran
ça), com base na análise de dez amostras de cada tipo. 

Evreux e local de despejo de águas pluviais 
e industriais. 

A grande diferença entre a susceptibili
dade magnética das águas servidas domés
ticas e das águas pluviais é mostrada na fi
gura 5. O magnetismo proveniente do ra
mal unitário reflete clara influência das 
águas pluviais. 

A pesquisa mostrou que a susceptibilida
de magnética tem as seguintes aplicações: 
(1) diagnóstico da poluição metálica em se
dimentos e materiais em suspensão em rios; 
(2) análise da poluição metálica de origem 
pluvial em zonas urbanas (sedimentos de 
ruas, estradas, rejeitos domésticos ou in
dustriais, poeira atmosférica); (3) auxílio na 
gestão dos sistemas de saneamento, por 
permitir rápido diagnóstico da tipologia 
dos sedimentos presentes nas redes de co
leta (águas servidas domésticas, pluviais ou 
misturadas), dos níveis de poluição metá
lica das águas pluviais e dos trechos das re
des de águas servidas de origem domésti
ca, num sistema de saneamento separati
vo, que contêm ligações clandestinas. 

A grande vantagem da metodologia mag
nética é a rapidez das análises, que levam 
cerca de 20 segundos por amostra previa
mente preparada. Podem-se utilizar apare
lhos portáteis, facilmente transportáveis 
até o campo, e, ademais, o procedimento 
não é destrutivo e tem baixo custo. Por fim, 
o teste da susceptibilidade magnética per
mite analisar grande número de amostras, 
de modo a selecionar aquelas mais poluí
das para uma posterior dosagem de metais. 

Uma pesquisa que visa à utilização des
se parâmetro magnético na análise do lo
do de estações de tratamento de esgotos e 
da poluição causada pelo tráfego em algu
mas áreas sensíveis da cidade do Rio de Ja
neiro está em curso no Departamento de 
Saneamento e Saúde Pública da Escola Na
cional de Saúde Pública, da Fundação Os
waldo Cruz. 

OGENIS MAGNO BRILHANTE 

ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA, 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 
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LABORATÓRIOS ASSOCIADOS: UM PRIMEIRO MAPA 

L ogo após a posse do governo Collor, 
a Secretaria Nacional de Ciência e Tec

nologia da Presidência da República (SNCT) 
apresentou a idéia de propiciar aos labo
ratórios ou grupos de pesquisa classificá
veis como 'consolidados' do país uma tré
gua em sua crônica instabilidade financei
ra. Financiamentos externos seriam repas
sados a tais grupos para que pudessem se 
estabilizar e, posteriormente, dar um salto 
de qualidade considerável em sua produ
ção. As cifras, embora não precisamente 
definidas, eram da ordem de milhões de dó
lares; o período proposto era de cinco anos 
- considerado excepcional como garantia 
de funcionamento ininterrupto; avaliações 
periódicas permitiriam o descredenciamen
to de programas. 

Já de início, porém, a idéia encerrava um 
problema complicado: como identificar, 
entre os grupos e laboratórios espalhados 
por estes Brasis, aqueles consolidados e 
portanto aptos a tal financiamento? 

Aparentemente, a solução seria consultar 
a memória das diferentes agências financia
doras. Por cruzamento, chegar-se-ia à rela
ção dos grupos de pesquisa que atendessem 
a determinados requisitos. Ocorre que a es
pecificação e o cruzamento desses requisi
tos podem-se mostrar extremamente difí
ceis, tal a sua multiplicidade e divergência. 

Isto se deve, antes de mais nada, ao fato 
de que as financiadoras têm objetivos e 
prioridades diferentes, além de sujeitos a 
alterações temporárias. Algumas, como a 
Financiadora de Estudos e Projetos (Fi
nep ), têm ação tipicamente institucional, o 
que pode dificultar a caracterização de gru
pos; outras trabalham quase exclusivamen
te com bolsas, como a Coordenação do 
Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Su
perior (Capes); outras ainda, como o Con
selho Nacional de Desenvolvimento Cien
tífico e Tecnológico (CNPq), trabalham 
com bolsas, mas a contragosto, e preferi
riam amparar só a pesquisa. As flutuações 
financeiras afetam a todos, mas sobretu
do ao capital e custeio, ficando as bolsas 
a salvo de cortes mais violentos. A própria 
comunidade, repre~entada nos seus comi
tês, assessorias e conselho deliberativo, tem 
muitas vezes motivações distintas. Algumas 
financiadoras são regionais; em certos es
tados, o crescimento das fundações locais 
poderá, a exemplo do que já ocorre em São 
Paulo, levar ao desinteresse pelos incons
tantes financiamentos federais. 

70 

Assim, a memória, a gama de tipos e a 
produção das diferentes agências, é variá
vel e extremamente diversa. Não existe um 
arquivo centralizado e permanentemente 
atualizado, que pudesse informar 'quem é 
quem' em termos de pesquisa nas diferen
tes áreas e em todo o território nacional. 
Ainda não existe sequer um currículo pa
drão, vendo-se o interessado na obrigação 
de preencher um para cada agência (Finep, 
CNPq, Capes, Fapesp, Fapemig etc. etc.) 

No intuito de obter um retrato (entre ou
tros possíveis) dos grupos de pesquisa do 
país e de sua distribuição regional, a SNCT 
recorreu ao Colegiado Nacional de Pró
Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação. Nu-

ma primeira reunião, realizada em maio de 
1990, decidiu-se que os laboratórios 'alvo' 
deveriam corresponder à descrição, larga
mente discutida pela comunidade científi
ca em 1986, dos então chamados Labora
tórios e Entidades Associadas, conforme 
proposta de Moysés Nussenzveig (ver 'Or
ganização da pesquisa em debate na SBPC', 
em Ciência Hoje n? 32, p. 20). Cada pró
reitor identificaria os 'laboratórios associa
dos' (LA) de sua instituição a partir de um 
formulário simples e curto, a ser preenchi
do pelos diferentes grupos. 

Esboçado já nessa primeira reunião, o 
formulário foi aprimorado em reuniões re
gionais e estava pronto em início de junho. 

REGIÃO INSTITUIÇÃO 
EXATAS E 

BIOLÕGICAS TECNOLÕGICAS HUMANAS INTERÁREAS TOTAL 

Norte Univ. do Amazonas 11 11 4 o 26 

Univ. Fed . do Pará 4 17 o o 21 

Nordeste Univ. Fed . da Bahia 22 9 25 5 61 

Univ. Fed. do Ceará 8 11 7 2 28 

Univ. Fed. da Paraíba 12 6 30 7 55 

Univ. Fed. de Pernambuco 5 7 6 o 18 

Univ. Fed. do Rio G. do Norte 6 12 6 o 24 

Centro-Oeste Univ. de Brasília 11 6 19 o 36 

Sudeste Univ. Fed. de Minas Gerais 23 23 8 o 54 

Univ. Fed. de Viçosa 11 4 o 3 18 

Univ. Fed. Fluminense 6 12 3 o 21 

Fundação Oswaldo Cruz 3 6 o 10 

Pont. Univ. Católica/RJ o o 30 o 30 

Univ. Est. do Rio de Janeiro 5 3 2 11 

Univ. Fed. do Rio de Janeiro 7 32 2 o 41 

Escola Paulista de Medicina 47 o o o 47 

1 nterinstitucional 10 6 o 2 18 

Pontifícia Univ. Católica 2 13 o 16 

Univ. de São Paulo 176 140 91 17 424 

Univ. Est. de Campinas 64 112 57 14 247 

Univ. Est. Paulista 82 33 25 8 148 

Univ. Fed. de São Carlos 3 13 3 20 

Sul Univ. Fed . do Paraná 16 19 9 o 44 

Pont. Univ. Católica/AS 7 4 2 14 

Univ. Fed. do Rio G. do Sul 15 41 7 2 65 

Univ. Fed . de Santa Catarina 5 27 10 4 46 

TOTAL GERAL 560 548 366 69 1.543 

FIGURA 1 Instituições que apresentaram dez ou mais propostas de 'Laboratórios Associados' (LA), segundo 
as áreas de conhecimento. 
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As informações solicitadas eram, basica
mente, as seguintes: 
• Identificação do coordenador, com res

pectiva titulação; 
• Composição e titulação do grupo; 
• Tema geral da pesquisa e linhas de pes

quisa; 
• Conceito CAPES do curso de pós-gra

duação em que o grupo atua; 
• Produção científica do grupo nos últimos 

cinco anos; 
• Apoios financeiros anteriores; 
• Pró-médio anual de gastos; 
• Infra-estrutura existente; 
• Dificuldades para a manutenção do pro

jeto. 

Dois meses depois de definido o formu
lário, a Representação Nacional de Pró
Reitores já tinha recebido 1.417 propostas 
(até o fim de 1990, foram apresentadas 
1.625), forte indício da agilidade do cole
giado na execução de sua tarefa. 

Uma primeira análise mostrou que o ma
terial era francamente heterogêneo no to
cante ao que se entendia por LA e nos cri
térios usados para sua classificação. Tor
nou-se necessária uma segunda seleção de 
grupos para' cada área, agora uniforme, a 
ser realizada por grupos assessores indica
dos pelo colegiado. 

A figura 1 mostra 1.543 propostas rece
bidas (de um total de 1.625), corresponden
tes a LA sediados em instituições de ensi
no superior (IES) que apresentaram dez ou 
mais grupos. Por limite de espaço, não es
tão incluídas as IES que propuseram nove 
ou menos grupos (num total de 82 LA). São 
elas: Universidades Federais de Uberlândia, 
do Espírito Santo, de Ouro Preto, de Pe
lotas, Escola Superior de Agricultura de 
Lavras, Universidade do Rio de Janeiro, 
Pontifícia Universidade Católica de Campi
nas, Universidade de Ribeirão Preto, Uni
versidade Metodista de Piracicaba, Univer
sidade de São Francisco, Fundação Univer
sitária Estadual de Maringá, Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná, Univer
sidade Estadual de Londrina, Fundação 
Universitária do Rio Grande, Universida
de de Caxias do Sul, Universidade de Pas
so Fundo e Fundação Educacional de Santa 
Catarina. 

A figura 2 mostra a distribuição dos LA 
entre as diferentes grandes áreas de conhe
cimento; a parcela de cada região no total 
dessas áreas é mostrada na figura 3 e a par
cela de cada região no total geral de pro
postas, na figura 4. 

Em princípio, as propostas foram agru
padas em quatro grandes áreas: biológicas, 
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lnteráreas (4,46%) 

Humanas (23,5%) 

Biológicas (36, 1 % ) 

Exatas e Tecnológicas 
(35,9%) 

FIGURA 2. Distribuicão dos 'Laboratórios Associados' por áreas de conhecimento. 

REGIÃO BIOLÓGICAS 
EXATAS E 

HUMANAS INTERÁREAS 
TECNOLÓGICAS 

Norte 2,6 4,8 1,0 0,0 

Nordeste 9,0 7,7 19,4 19,4 

Centro-Oeste 1,9 2,2 5,2 0,0 

Sudeste 76,2 68,1 64,9 68 

Sul 10,4 17,2 9,4 12,5 

TOTAL GERAL 100 100 100 100 

FIGURA 3. Distribuicão dos 'Laboratórios Associados' segundo as regiões e as áreas de conhecimento (em % ) . 

Sudeste (70,3%) 

Centro-Oeste (2, 7%) 

Sul (12,7%) 

Nordeste (11,4%) 

Norte (2,9%) 

FIGURA 4 Distribuição dos 'Laboratórios Associados' segundo as regiões. 

exatas e tecnológicas, humanas e 'interá
reas' (este último grupamento compreen
dia aquelas propostas interdisciplinares que 
envolviam conhecimentos pertinentes a pe
lo menos duas das outras áreas). 

Apresentaram-se grupos de pesquisa per
tencentes a 42 IES de todo o território na
cional, ou seja, 86% das instituições cadas
tradas na CAPES que tiveram pelo menos 
um programa com conceito A ou B na úl
tima avaliação e que possuem pró-reitorias 
de pesquisa ou órgãos similares. Do con
junto de instituições que captaram 90% dos 

investimentos em pesquisa do CNPq 23/29 
estão incluídas no mapeamento. Das seis 
restantes (6/29), quatro não têm pró-reito
rias deixando portanto de atender ao pro
grama. 

As propostas foram analisadas por gru
pos de assessores indicados pelo Colegia
da Nacional dos Pró-Reitores. Estes eram 
de diferentes estados e se reuniam para a 
avaliação da respectiva área. Foram con
vidados pesquisadores de competência re
conhecida. Como o colegiado nacional não 
dispunha de verba específica para essa ati-
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vidade, os assessores tiveram de conseguir 
apoio para sua locomoção em suas próprias 
universidades. A análise foi realizada em 
outubro e novembro de 1990, quando já 
haviam sido recebidas 1.536 propostas. Até 
o final de dezembro foram recebidas mais 
89, que não puderam ser analisadas. 

De início, foram solicitados a classificar 
as propostas em três grandes categorias: 
grupos consolidados, emergentes e de in
tenção. Esta última categoria reunia os gru
pos que tinham sido capazes de se organizar 
em torno de um tema comum mas cuja pro
dução divergia do tema proposto ou era in
capaz de classificá-lo como emergente. 

No correr da análise, surgiram duas ou
tras categorias: grupos de consolidação a 
confirmar e não classificados. No primei
ro caso, havia necessidade de dados adicio
nais ou de visita local para uma classifica
ção segura; não classificados eram os gru
pos cujas informações não permitiam qual
quer avaliação. Eram categorias destinadas 
a desaparecer numa segunda análise, quan
do os assessores dispusessem de dados com
plementares. A distribuição dos LA segun
do essas categorias é mostrada na figura 5 
e a distribuição percentual do total de LA 
de cada região nas várias categorias apa
rece na figura 6. 

Cabe ressalvar que as propostas encami
nhadas pela Escola Superior de Agricultu
ra de Lavras, Fundação Oswaldo Cruz e 
Universidades Federal Fluminense (UFF) 
e Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) não 
chegaram a tempo de serem analisadas. A 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRS) foi analisada apenas parcialmen
te, pela mesma razão. Ainda assim foram 
mapeadas, e estão incluídas no total de 
1.625 LA. 

Os dados obtidos a partir da classifica
ção feita devem ser interpretados com cau
tela. O fato de uma região ou instituição 
apresentar maior percentual de laborató
rios consolidados não significa necessaria
mente que tenha os melhores grupos. As 
propostas enviadas à Representação Nacio
nal de Pró-Reitores deveriam ter passado 
por um crivo na própria instituição e este 
foi muito heterogêneo. No geral, pode-se 
supor que as instituições com número ra
zoável de laboratórios têm também com
petência para fazer um bom julgamento 
inicial. Sabe-se, porém, que algumas insti
tuições não fizeram essa triagem, por jul
garem seu custo político elevado e a pro
posta inicial pouco explícita. A interven
ção extemporânea e concomitante de uma 
agência financiadora ajudou a que se ins
talasse certa confusão, alimentada pela 
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Consolidado (26,3%) 

Emergentes (14,7%) 

Intenção (16,2%) 

FIGURA 5 Distribuicão dos 'Laboratórios Associados' segundo sua classificacão. 

REGIÃO CONSOLIDADO EMERGENTE 
CONSOLIDADO 

INTENÇÃO 
NÃO 

TOTAL 
A CONFIRMAR CLASSIFICADOS 

Norte 2,1 36,2 10,6 49 2,1 100 

Nordeste 14 29 11,3 25,3 20,4 100 

Centro-Oeste 45,2 11,9 21,4 4,8 16,7 100 

Sudeste 30,8 11,7 15 10,9 31,1 100 

Sul 15,1 13 13 31,7 26,9 100 

FIGURA 6 Distribuição dos 'Laboratórios Associados' segundo a região e a classificação (em %). 

questão do gerenciamento de um dinheiro 
que ainda não existia. 

Talvez em conseqüência disso, os grupos 
assessores detectaram a ausência de propos
tas de grupos de competência reconhecida, 
como da UFRJ e da UFRS (21 e 13 grupos 
reconhecidos ausentes, respectivamente). A 
representação nacional dos pró-reitores tem 
arquivada a relação completa desses gru
pos, elaborada pelos assessores. 

Tendo sido deflagrado no auge do tem
po das vacas magras e da recessão - pe
ríodo, que, para a ciência no Brasil, tem 
sido consideravelmente longo - o levan
tamento sofre, inevitavelmente, dois efei
tos perversos. Em primeiro lugar, os gru
pos consolidados têm vivido em condições 
de penúria crônica, o que compromete sua 
produtividade. Em segundo, por mais cla
ro, simples e objetivo que seja o formulá
rio, é impossível evitar que grupos não con
solidados se lancem a uma 'aventura', no 
temor de que aquele trem, última esperan
ça para sair do inferno, não volte a circu
lar de novo. 

Apesar dos percalços, temos hoje um 
mapeamento que identifica, com suficien
te fidelidade, grupos de pesquisa em todo 
o país. Em poucos minutos, pode-se loca-

lizar quem pesquisa determinado assunto, 
bem como identificar os tipos de financia
mento mais comumente utilizados pelas vá
rias instituições, e quantos pesquisadores 
titulados e não titulados trabalham nos la
boratórios e centros de pesquisa do país. 

Concluímos, assim, que o processo de co
leta de dados, ou de apresentação de pro
postas, através do Colegiado Nacional dos 
Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação, 
mostrou-se ágil e competente. Numa segun
da etapa, é necessária uma análise cuida
dosa da produtividade dos grupos de pes
quisa, que pode ser feita a baixo custo e 
alta competência, em pouco tempo. Um 
melhor esclarecimento dos pesquisados so
bre o conceito de LA e as condições de seu 
financiamento, com fornecimento de infor
mações mais precisas e objetivas, virá fa
cilitar essa etapa. 

REGINA SCIVOLETTO E 
OSW ALDO UBRÍACO LOPES 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
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É BOM SABER 

NAVSTAR-GPS: UM NOVO SISTEMA DE NAVEGACÃO 

N avegar significa saber onde se está e 
para onde se vai, isto é, saber ir e sa

ber voltar. A natureza está repleta de exem
plos de grandes navegadores: aves, peixes, 
mamíferos e até insetos. Os recursos utili
zados para navegar dependem das carac
terísticas da viagem, entre elas a distância 
a ser percorrida e o meio - terrestre, aé
reo ou marítimo. Sejam quais forem os re
cursos utilizados para navegar, a adoção 
de um referencial adequado é imprescindí
vel. Uma criança, por exemplo, engatinha 
pelos cômodos da casa em que vive, usan
do móveis e paredes como referencial. 

A história da humanidade pode ser des
crita em função do desenvolvimento das 
técnicas de navegação. Para que as gran
des navegações se tornassem possíveis, o 
homem desenvolveu, por exemplo, a astro
nomia, a fim de ter um referencial global. 
O domínio das leis que regem os movimen
tos dos astros possibilitou a navegação glo
bal, mas apenas em certas horas do dia. Pa
ra que essa navegação fosse feita a qual
quer hora outros recursos tiveram que ser 
desenvolvidos. A bússola, e mais tarde os 
sistemas de navegação inerciai baseados em 
giroscópios e acelerômetros, permitiram 
ocupar os espaços em que a observação dos 
astros não era possível. A cartografia com
pletou o quadro, oferecendo a memória 
técnica do espaço navegável. Entretanto, 
a própria cartografia requer técnicas de po
sicionamento, como ferramentas indispen
sáveis para a elaboração de mapas. Estas 
podem ser classificadas como técnicas de 
navegação estática e são objeto da geodé
sia. Esta ciência, que estuda a forma e as 
dimensões da Terra, tem desenvolvido as 
mais avançadas técnicas de medição e de 
tratamento de dados, permitindo resulta
dos altamente confiáveis no posicionamen
to dos pontos. 

A concepção de navegação, utilizando si
nais de rádio enviados a partir de satélites 
artificiais, teve origem em 1957, quando 
cientistas do Laboratório de Física Aplica
da da Universidade Johns Hopkins, nos Es
tados Unidos, usaram o efeito Doppler pa
ra determinar a órbita do 1957-alfa, conhe
cido como Sputnik. Este foi o primeiro sa
télite artificial da Terra, lançado pela URSS 
em 4 de outubro de 1957. A sugestão para 
aplicar medidas do efeito Doppler em 
transmissão de rádio, a fim de resolver o 
problema inverso, de posicionar uma esta
ção terrestre a partir do conhecimento da 

74 

órbita de um satélite, foi feita pelo físico 
Frank Trelford McClure, falecido em 1973. 

Inicialmente com a intenção de posicio
nar os submarinos Polaris, que para tanto 
apenas teriam que emergir uma pequena 
antena receptora, a marinha norte-ameri
cana criou, em 1958, o programa Transit, 
em colaboração com a Universidade Johns 
Hopkins. Em janeiro de 1962, contando 
com três satélites, o sistema tornou-se ope
racional e em julho de 1967 foi liberado pa
ra uso civil. A partir daí, o sistema foi ex
pandido e recebeu o nome de Navy Navi
gation Satellite System (NNSS). Com o uso 
intensivo, os métodos de posicionamento 
. foram aperfeiçoados pela comunidade geo
désica mundial. 

Começou então a surgir uma tendência 
à proliferação de sistemas de satélites, a fim 
de atender as necessidades de diferentes ti
pos de usuários. Para evitar ou minimizar 
tal proliferação, vários órgãos governa
mentais norte-americanos - o Departa
mento de Defesa, a Administração Nacio
nal da Aeronáutica e do Espaço (NASA), 
o Departamento do Comércio e a Admi
nistração Federal da Aeronáutica (FAA) -

FIGURA 1. Configuração orbital dos satélites NAVSTAR-GPS. 

• 
criaram o Defense Navigation Satellite 
System (DNSS), a fim de investigar a pra
ticabilidade dos sistemas de satélites para 
comunicação, transferência precisa de tem
po e controle de tráfego aéreo. 

Como parte do desenvolvimento do pro
grama, a marinha e a força aérea norte
americanas formularam, cada uma, as suas 
propostas para um sistema de satélites que 
satisfizesse as exigências e as especificações 
do DNSS. A marinha contribuiu com o seu 
projeto, denominado Timation, e a força 
aérea com o System 621B. Do cotejo das 
duas idéias nasceu o projeto NA VST AR
Global Positioning System (GPS). A pala
vra NA VST AR derivou da denominação 
Navigation System with Time and Ranging 
(Sistema de Navegação com Tempo e Dis
tância) e também pode ser traduzido como 
'estrela de navegação'. O NAVSTAR-GPS 
foi concebido para posicionar um móvel 
com alta precisão (apenas alguns centíme
tros como margem de erro), determinan
do sua velocidade e transmitindo o tempo 
universal em qualquer lugar da Terra, em 
qualquer hora e sob quaisquer condições 
meteorológicas. 
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FIGURA 2. Satélite NAVSTAR-GPS. 

Ao contrário do NNSS, o NA VST AR-GPS 
não foi um projeto secreto. Sua divulga
ção em 1974 permitiu que universidades e 
outros interessados no plano desenvolves
sem estudos que conduziriam ao aperfei
çoamento do sistema. Uma vez completo, 
o sistema contará com 24 satélites (incluin
do três reservas), distribuídos em seus pla
nos orbitais (figuras 1 e 2). Com esta con
figuração, entre quatro e 12 satélites esta
rão sempre acima do horizonte, em quall 
quer lugar da Terra. 

Os satélites orbitam a uma altitude de 
aproximadamente 20 mil quilômetros e 
completam uma volta na Terra em 12 ho
ras siderais. O dia sideral corresponde a 
uma rotação da Terra em relação a uma es
trela. Em termos mais técnicos, o dia side
ral corresponde ao intervalo de tempo de
corrido entre duas passagens consecutivas 
de uma estrela ( que não o Sol) pelo mes
mo semimeridiano superior. O dia civil cor
responde a uma rotação da Terra em rela
ção ao Sol. Ambos são divididos em 24 ho
ras, mas diferem um pouco em duração. 
Os planos orbitais têm uma inclinação (ân
gulo que o plano orbital forma com o pla
no do Equador) de 55 graus. 

Cada satélite GPS irradia em duas ban
das de freqüência L, 1575,42 MHz e 1227,60 
MHz, denominadas LI e L2, respectivamen
te (figura 2). As bandas portadoras de tais 
freqüências são moduladas em fase por 
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dois códigos e por informações a respeito 
da órbita dos satélites. Chama-se modula
ção a alteração, com o tempo, de parâme
tros freqüência ou amplitude de uma on
da eletromagnética. Estas alterações podem 
ser muito úteis para transmitir informações 
de caráter analógico, como o som. Ava
riação contínua e periódica da intensidade 
da onda pode ser representada por uma se
nóide. Nesse caso, no eixo das abcissas te
mos a fase, que varia periodicamente de ze
ro a 360 graus de arco, e no eixo das orde
nadas temos a intensidade. A intensidade 
da onda, numa determinada fase, é o pro
duto da amplitude pelo seno da fase. Por
tanto, multiplicando-se o sinal por - 1 ou 
+ 1, podemos modular a fase da onda, ou 
seja, inverter ou não o sinal da sua inten
sidade. Esse tipo de modulação é apropria
do para transmitir códigos num sistema bi
nário de numeração. 

Os códigos P e C/ A identificam o satéli
te e podem ser usados para determinar a 
distância receptor-satélite. O código D con
tém as informações sobre a órbita dos sa
télites para permitir que a qualquer instante 
seja possível calcular as coordenadas de ca
da um dos satélites rastreados. Os códigos 
P e C/ A são seqüências de + 1 e -1 geradas 
por algoritmos e cada satélite transmite os 
seus próprios códigos. O receptor gera, si
multaneamente com o satélite, um desses 
códigos. O código transmitido chega atra-

sado em relação ao gerado pelo receptor, 
em virtude do tempo gasto para que as on
das eletromagnéticas percorram a distân
cia entre o satélite e o receptor. A medida 
desse tempo pode ser realizada atrasando 
o código gerado no receptor, até que este 
se alinhe com o código receb-ido. O produ
to do tempo assim obtido pela velocidade 
das ondas eletromagnéticas fornece a dis
tância receptor-satélite. A medida da dis
tância para três ou mais satélites· permiti
rá, então, o cálculo da posição do recep
tor. Desta forma, um receptor, posicionan
do-se a cada 0,5 segundo, terá todos os ele
mentos necessários para a navegação glo
bal, a qualquer hora e independentemente 
de condições meteorológicas. 

Nestas determinações está embutido um 
conjunto de erros sistemáticos oriundos, 
principalmente, da incerteza na determina
ção das coordenadas dos satélites utiliza
dos e da refração na ionosfera e na tropos
fera, que alteram a velocidade de propa
gação das ondas eletromagnéticas transmi
tidas pelos satélites (erros variáveis segun
do a densidade de íons na ionosfera e a den
sidade do ar na troposfera). Em parte, tais 
erros podem ser corrigidos. Os erros pro
vocados pela ionosfera podem ser elimina
dos em até 920Jo, quando as distâncias 
receptor-satélite são determinadas através 
de duas freqüências diferentes, como é o 
caso do GPS. Aqueles decorrentes da refra-
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ção na troposfera também podem ser qua
se totalmente corrigidos, quando a pressão 
e a temperatura da atmosfera são medidas. 
Restam, portanto, os erros devidos ao não 
conhecimento perfeito da órbita dos saté
lites - alguma coisa como 25 metros. 

Quando dois receptores estão próximos, 
os efeitos dos erros descritos são iguais. 
Portanto, se um receptor estiver fixo em 
um ponto de coordenadas conhecidas, po
derá determinar perfeitamente tais erros e 
transmitir ao outro receptor as correções 
necessárias. Isto cria a possibilidade de um 
método diferencial de navegação, em que 
o erro restante depende apenas da resolu
ção com que os receptores podem medir o 
tempo de propagação das ondas eletromag
néticas, desde os satélites até sua antena, 
e da distância entre os receptores. Nesse ca
so, o erro final pode estar entre um e dez 
metros. 

Nos métodos de navegação, as medidas 
são realizadas através do alinhamento dos 
códigos recebidos dos satélites com aque
les gerados pelos receptores. A resolução 
dessas medidas depende do comprimento 
da onda de código. Por isto, para o posi
cionamento, optou-se por usar a medida da 
fase da onda portadora ( comprimento de 
onda de 19,05 cm) ao atingir a antena do 

receptor num determinado instante. Com 
isto, a resolução das medidas passa a ser 
da ordem do milímetro, permitindo, por
tanto, um posicionamento de altíssima pre
cisão. Os métodos de posicionamento ba
seados na medida de fase das ondas porta
doras são sempre relativos, isto é, exigem 
o concurso de dois ou mais receptores, com 
um, pelo menos, ocupando um ponto de 
coordenadas já conhecidas e os demais rea
lizando o mesmo tipo de medidas em ou
tros pontos por um determinado período 
de tempo, que pode variar entre um minu
to e várias horas, dependendo das condi
ções de aplicabilidade. Ao sintonizar um 
satélite, a medida de fase corresponde a 
uma fração do comprimento ou do ciclo 
da onda portadora. Na medida em que o 
satélite se afasta ou se aproxima do recep
tor, os ciclos inteiros (positivos ou negati
vos) são acumulados. Essa medida corres
ponde à variação de distância entre o saté
lite e o receptor, desde o instante da sinto
nia. Portanto, a sintonia não pode ser in
terrompida durante as medições. Isto equi
valeria a reiniciar todo o processo. Essa é 
a razão pela qual a medida de fase não é 
muito adequada à navegação. Com uma 
antena em movimento torna-se fácil per
der o sinal, o que acarretaria a 'zeragem' 

FIGURA 3. Receptor NAVSTAR-GPS sendo utilizado em levantamentos geodésicos. 
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das observações, denominada pelos geode
sistas de 'perda de ciclos'. Toda a conta
gem dos ciclos se perde. 

A navegação por GPS está revolucionan
do diversas áreas. Vimos recentemente, du
rante a guerra do Golfo, mísseis navega
dos por pequenos receptores GPS atingirem 
alvos com precisão jamais alcançada. Na 
área militar, são inúmeras as aplicações do 
GPS. Um soldado pode carregar entre seus 
apetrechos um receptor GPS de algumas 
gramas, alimentado por pequenas baterias, 
como se fosse uma calculadora eletrônica 
de bolso. 

Na área civil, a humanidade passa a con
tar com um aliado, cuja presença será a ca
da dia mais requisitada. Toda a sorte de na
vegação - aérea, marítima, terrestre e mes
mo espacial - passa a contar com um meio 
ultrapreciso e muito confiável. Até os sa
télites artificiais passam a carregar recep
tores GPS para facilitar a determinação de 
suas órbitas. Nos levantamentos e prospec
ções, os receptores GPS estarão sempre pre
sentes a fim de auxiliar na navegação, as
sim como para registrar dados pelos mais 
variados tipos de sensores - magnetôme
tros, gravímetros, câmeras aéreas e outros. 
Na geodésia, o posicionamento altamente 
preciso (figura 3) trará um impacto tão 
grande que muitas teorias deverão ser re
vistas; suas aplicações práticas vão muito 
além da mera substituição de métodos de 
levantamentos geodésicos. A previsão de 
terremotos é um exemplo. Quando o mo
vimento entre placas continentais cessa, 
acumula-se tensão . E no momento em que 
esta atinge determinado valor, rompem-se 
os obstáculos que impediam o movimen
to, gerando-se o terremoto . Utilizado no 
monitoramento do movimento relativo en
tre as placas continentais, o sistema setor
na uma poderosa ferramenta de previsão. 
As frotas de caminhões, navios ou aerona
ves também poderão ser monitoradas por 
um centro de controle, que agilizará enor
memente as suas operações. Atualmente, 
16 satélites NAVSTAR-GPS estão em órbi
ta e funcionando bem. Espera-se que em 
1992 todo o sistema esteja implementado. 
Enquanto isto, os satélites GPS já estão 
sendo intensivamente utilizados, inclusive 
no Brasil. 

JOSÉ BITTENCOURT DE ANDRADE 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
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INFORMACÃO EFICIENTE: INGREDIENTE DA SAÚDE • 

''uma opinião pública bem informada e 

urna cooperação ativa por parte do 

público são de importância capital para 

a melhoria de saúde do povo. ' ' 

No momento em que as questões rela
cionadas ao Sistema Nacional de Saú

de, regulamentado pela nova Constituição, 
tomam força, é oportuno recordar as pa
lavras acima, constantes do discurso inau
gural da Organização Mundial de Saúde, 
em 1945. A criação de leis complementa
res à nova Carta tem estimulado os vários 
setores da sociedade a rever suas práticas 
e diretrizes políticas, na busca de uma or
ganização social que concretize os direitos 
de cidadania. 

Desde a criação do Sistema Nacional de 
Saúde, em 1975, a proposta de descentra
lização dos serviços de assistência médica 
numa rede hierarquizada, com ênfase na 
ampliação dos serviços de atenção primá
ria, significou um passo importante em di
reção à modificação do perfil de atuação 
das políticas de saúde. As idéias de demo
cratização do atendimento tomam novo fô
lego e a expressão 'participação da comu
nidade' tem sido sublinhada, tanto nos dis
cursos como nas leis. 

A descentralização do atendimento ba
seada nos princípios de hierarquização e re
gionalização pressupõe a descentralização 
também das decisões e a ampliação do ní
vel de conhecimento dos agentes de saúde 
sobre o funcionamento do sistema. Para 
que esse esquema funcione, o usuário pre
cisa receber informações corretas sobre a 
utilização dos serviços de ambulatórios e 
postos de saúde. 

Entretanto, não se observou ainda a am
pliação do espaço público nem a criação 
de condições para que as decisões extrava
sem os estreitos limites das instituições de 
saúde. Nem é pelo simples fato de se con
tar com representantes da população em 
determinados níveis de decisão que a de
mocracia está garantida. A introdução de 
práticas participativas exige a compreensão 
prévia dos princípios de hierarquização e 
regionalização em função dos objetivos 
operacionais. 

OUTUBRO/ NOVEMBRO DE 1991 

A questão talvez fosse mais bem formu
lada nos seguintes termos: sob que condi
ções estaremos de fato concebendo uma 
nova organização de saúde? por que a po
pulação, de modo geral, não se sente no di
reito de exigir atenção médica adequada, 
mesmo sendo ela a financiadora do siste
ma de saúde? 

Para tentar responder a essas perguntas, 
fizemos uma análise dos serviços de assis
tência médica em Belo Horizonte, no que 
diz respeito à prestação de informações que 
orientem o paciente dentro da rede de aten
dimento. A pesquisa envolveu uma amos
tra de 31 hospitais, nos quais foram entre
vistados pacientes, diretores clínicos, che
fes administrativos, chefes de enfermagem, 
através de questionários diferenciados se
gundo a categoria profissional. 

Acreditamos que as conclusões tiradas do 
caso de Belo Horizonte podem ser aplica
das, em geral, à situação dos serviços de 
saúde nas demais regiões metropolitanas 
brasileiras. Tal suposição decorre do reco
nhecimento de que o Sistema Nacional de 
Saúde, com os vícios e virtudes que o ca
racterizam, funciona basicamente do mes
mo modo em todo o país. 

Partimos da constatação de que um fun
cionamento racional dos serviços médicos 
atende a duas necessidades simultâneas e 
complementares: aproveitar melhor os re
cursos disponíveis e ampliar o número de pes
soas atendidas. Instituído pela lei n ~ 6.229 de 
1975, o Sistema Nacional de Saúde tenta es
sa racionalização, eliminando a divisão en
tre medicina preventiva e medicina curativa, 
em vigor no modelo anterior, e substituindo
ª pela 'rede única de atendimento', que inte
gra os dois tipos de ação e organiza a assistên-

. eia médica por níveis de atenção. A nova 
Constituição ( 1988) assegura a 'rede única de 
atendimento', com a criação do SUS (Siste
ma Único de Saúde), acentuando o progra
ma de descentralização, com ênfase no pro
cesso de municipalização. 

Mas como tem funcionado esse esquema 
na prática? A pesquisa mostrou que 80% 
da amostra dos pacientes atendidos na re
de hospitalar de Belo Horizonte são cober
tos pela previdência social. A clientela é 
predominantemente de baixa renda. Bus
camos identificar as razões do atendimen
to hospitalar, através das variáveis de tem
po de permanência, diagnóstico, exames e 
tratamentos a que são submetidos. Essa 
análise levou em conta que o hospital está 
equipado preferencialmente para o atendi
mento de nível secundário. 

A associação das variáveis diagnósti
co/ exames/tempo no hospital com o ele
vado percentual de internações em clínica 
médica confirma que, na maioria dos ca
sos, os problemas de saúde apresentados 
pelos pacientes entrevistados poderiam ser 
atendidos em nível de cuidado primário, 
não se justificando a utilização dos servi
ços hospitalares. Tais constatações eviden
ciam uma prática incorreta de encaminha
mento dos pacientes dentro da rede de ser
viços. Evidenciam também o mau funcio
namento do sistema em relação aos obje
tivos de hierarquização pelos quais preten
dia se pautar. 

Estudos anteriores afirmam que "as in
ternações na clínica médica não são ope
racionalmente definidas, a exemplo das in
ternações em clínica cirúrgica", como ob
serva José Rodrigues Filho em 'O merca
do de serviços médicos', publicado na Re
vista de Administração Pública Uanei
ro/março, 1983). Isso nos leva a admitir, 
como disse A.C. Cordeiro em trabalho pu
blicado na mesma revista (edição extra, 
1981), que "a moderna medicina supertec
nificada impõe à sociedade contemporânea 
um ritmo de desenvolvimento de serviços 
e padrões de utilização que estão mais re
lacionados a necessidades intrínsecas do se
tor do que propriamente às carências reais 
da população". 

Isso nos levou à conclusão de que a ex
pansão dos atendimentos hospitalares em 
decorrência da ampliação do seguro social 
não retrata a necessidade da população, 
uma vez que os problemas de saúde apre
sentados pelos pacientes entrevistados, em 
sua maioria, não justificam a utilização dos 
serviços hospitalares. 

Considerando a predominância de pes
soas de baixa renda, pode-se supor que, vi
vendo em condições precárias de moradia 
e alimentação, os pacientes se submetam à 
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internação mesmo quando não necessitam 
de recursos médicos mais completos, com 
vistas aos serviços de 'hospedagem' e con
forto relativo, uma vez que, como benefi
ciárias do seguro social, têm o acesso ao 
hospital garantido. 

Por outro lado, a pesquisa revelou des
preparo da organização em informar aos 
usuários, e mesmo aos agentes de saúde, 
sobre as condições de atendimento e fun
cionamento do sistema. Quando interroga
dos sobre o funcionamento da rede, os pa
cientes demonstraram desconhecer a prá
tica adequada e mostraram-se indiferentes 
à determinação de sua trajetória dentro da 
rede. Como fonte de informação mais con
sultada, indicaram parentes e amigos que 
já haviam feito uso dos serviços. 

Parece haver facilidade de internação pa
ra pacientes previdenciários, o que talvez 
se explique pelo fato de que eles constituem 
a principal fonte de renda do hospital pri
vado, como afirmaram muitos chefes de 
serviços. Além disso, uma vez que a maio
ria das internações se refere a casos relati
vamente simples, a taxa de ocupação dos 
leitos é bastante alta, sobretudo nos hos
pitais privados. Os pacientes não perma
necem por mais de cinco dias, salvo em 
pouquíssimas exceções, e entre essas são 
freqüentes as transferências para hospitais 
públicos ou filantrópicos. 

Novo diagnóstico para 
doença genética 

Um kit de diagnóstico usando a técnica 
de reação de polimerase em cadeia (PCR), 
que permite multiplicar milhões de vezes o 
material genético de seres vivos, acaba de 
ser desenvolvido pela primeira vez no Bra
sil por pesquisadores da Fundação Oswal
do Cruz (Fiocruz). O kit detecta genes cau
sadores da fibrose cística ou mucoviscido
se, doença hereditária incurável que com
promete o funcionamento dos aparelhos 
respiratório e digestivo. O método de diag
nose foi apresentado pelo seu descob~idor, 
Win Degrave, na I Jornada de Mucovisci
dose, realizada em 22 de agosto na Fiocruz. 

Este diagnóstico permitirá que casais por
tadores de um gene defeituoso estudem a 
possibilidade de gerar ou não um filho com 
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Pode-se supor que a ampliação do aten
dimento a uma parte da população que não 
pode usufruir dos benefícios da previdên
cia canaliza para os ambulatórios e postos 
de saúde de urgência grande número de pes
soas que, enfrentando filas e dificuldades 
de atendimento, não alcançam muitas ve
zes solução para seus problemas de saúde. 

Tal situação cria expectativas distorcidas 
sobre o desempenho dos serviços, na me
dida em que favorece o descumprimento 
das normas de hierarquização e regionali
zação, e impede o atendimento das metas 
de democratização do atendimento. Um ar
tigo publicado na Revista de Administra
ção Pública n? 25, de abril/junho de 1991 
('O SUDs/RJ e a Municipalização: um pro
cesso em andamento', por Eliana Azem et 
afiz) observa que "a sociedade brasileira es
tá a cobrar, cada vez mais, sua participa
ção nos projetos a ela destinados, num qua
dro de progressiva redemocratização do 
país, onde a descentralização é um compo
nente de peso, embora não seja em si mes
ma e exclusivamente uma solução". Este 
desafio exige uma profunda revisão de con
ceitos e valores, tais como respeito à pes
soa humana e justiça social, além da atua
lização e treinamento dos quadros dirigen
tes e do pessoal técnico, no sentido de hu
manizar e modernizar a organização dos 
serviços de saúde. 

a doença. Os casais portadores têm 25% de 
chance de gerar um filho com mucovisci
dose e 50% de possibilidade de ter filhos 
portadores assintomáticos. 

Até agora, a doença era diagnosticada 
através do teste de suor, que mede a quan
tidade de sal eliminada pelo paciente. Es
sa técnica é menos eficaz que a de PCR e 
não identifica portadores assintomáticos. 

Ecologia e desenvolvimento 
Com recursos da ordem de 1,5 milhão de 

dólares aprovados pelo PADCT, a UFMG 
vai desenvolver projeto interdisciplinar na 
área de meio ambiente, que se propõe a 
conjugar análises ecológicas, econômicas 
e demográficas na perspectiva do desenvol
vimento auto-sustentado. "A idéia é pro
mover a manutenção da biodiversidade 

A criação de um sistema permanente de 
informação ao usuário é condição funda
mental para o desenvolvimento da cons
ciência de legitimidade institucional, que le
vará funcionários e usuários a um compro
misso mútuo sobre direitos e limites de li
berdade. Pode-se imaginar que, na medi
da em que os indivíduos tomam conheci
mento de seus direitos através da utiliza
ção correta dos serviços, eles desenvolve
rão uma consciência crítica sobre a reali
dade da saúde, e poderão assim participar 
ativamente do processo de democratização 
do atendimento. 

Torna-se, pois, imprescindível que os 
profissionais e agentes de saúde sejam de
vidamente conscientizados da importância 
da informação correta e atualizada, capa
citando-se a orientar e esclarecer a popu
lação. Talvez por essa via se encontrem pis
tas para pensar o significado das práticas 
e discursos em relação à afirmação dos di
reitos e à articulação da ação coletiva frente 
ao Estado. 

ADELAIDE MARIA COELHO BAÊT A 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADM INISTRATIVAS, 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

NOTAS 

conjugada ao desenvolvimento econômi
co", informa João Antonio de Paula, di
retor do Centro de Desenvolvimento de 
Planejamento Regional (Cedeplar), que 
coordena o projeto nas áreas de economia 
e demografia. "Poderemos dimensionar 
quanto custa o sacrifício da biodiversida
de em favor do progresso", completa o 
zoólogo Gustavo Fonseca, coordenador do 
mestrado em Ecologia, Conservação e Ma
nejo da Vida Silvestre. 

Além de conceber nova metodologia na 
perspectiva interdisciplinar e de formares
pecialistas em meio ambiente, o projeto 
tem como objetivo desenvolver pesquisa de 
campo na bacia do médio rio Doce, locali
zada no Vale do Aço (MG). A região ofe
rece ampla gama de problemas ambientais, 
desde a poluição provocada pelo lixo in
dustrial até os impactos causados pelo re-
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florestamento. Seis temas serão investiga
dos: reflorestamento de eucalipto interca
lado a sub-bosques da mata atlântica; 
agroindústria açucareira; mineração pesa
da e garimpo; problemas urbano-indus
triais gerados pela siderurgia; pecuária ex
tensiva e pequena produção agrícola. 

O diretor do Cedeplar prevê que os pro
blemas ambientais hoje detectados no Va
le do Aço podem indicar o futuro reserva
do à Amazônia se medidas preventivas não 
forem adotadas agora. A região do rio Do
ce, que já abrigou grandes faixas de mata 
atlântica, tão rica em biodiversidade quan
to a floresta amazônica, encontra-se hoje 
descaracterizada pelo desmatamento e pe
la ação do garimpo. Nesse projeto a ser de
senvolvido ao longo de três anos, pretende
se conciliar a proteção do meio ambiente 
às demandas das populações locais. 

Nova vacina anti-rábica 
O Instituto Butantan acaba de desenvol

ver uma vacina contra a raiva humana, 
com alto grau de pureza e que não apre
senta reações pós-vacinais. O novo imuno
lógico foi feito a partir de células VERO, 
obtidas de rins de macaco, sob a coorde
nação de Carlos Augusto Pereira, do labo
ratório de imunologia virai. O medicamen
to foi entregue à Secretaria de Saúde para 
início dos testes de campo ainda este ano. 

Ao contrário da vacina tradicional, que 
utiliza tecido nervoso de cérebros de ca
mundongos recém-nascidos, o produto de
senvolvido no Butantan é produzido a par
tir de células inoculadas com o vírus da rai
va, cultivadas em meio de cultura (solução 
salina), dentro de biorreatores , aparelhos 
com capacidade para cinco litros . Segun
do Pereira, a vacina apresentou uma pro
teção de 95% em animais de laboratório. 

Conhecida desde a década de 1950, a an
tiga vacina é fabricada também no Butan
tan a partir de 1974. Entre suas conseqüên
cias pós-vacinais, registram-se, eventual
mente, acidentes neurológicos, como a pa
ralisia. Estima-se que um entre 40 mil va
cinados sofra esse tipo de efeito. 

A produção em escala industrial do no
vo imunológico será coordenada por Eli
zabeth Valentini, do laboratório de vírus 
neurotróficos, que prevê atender a deman
da de 2.400 mil doses anuais em um ou dois 
anos. No Brasil, registram-se cerca de 240 
mil casos novos por ano, mas o número de 
doses deve ser em média dez vezes superior, 
porque cada indivíduo recebe nove aplica
ções para as mordeduras leves e 13 para as 
mais graves. 

OUTUBRO / NOVEMBRO DE 1991 

Violência na Baixada 
Pesquisa realizada pelo Centro Latino

Americano de Estudos de Violência e Saú
de (CLAVES), da Fiocruz, revela que aci
dentes e violências são a segunda causa de 
morte da Baixada Fluminense, com taxas 
50% mais altas que as das regiões metro
politanas do Brasil. Na infância e na cha
mada idade produtiva (cinco a 49 anos) a 
violência é a primeira causa de óbito e, a 
partir dos dez anos de idade, os homicídios 
são a principal forma de morte. Só em Du
que de Caxias, em 1988, morreram 164 
crianças assassinadas. Dos 916 inquéritos 
formados na 4 ~ Vara Criminal de Caxias, 
618 são crimes de autoria ignorada. Segun
do dados da Comissão Especial da Dele
gacia Geral de Polícia Civil, entre os 59 ma
tadores conhecidos publicamente no Rio de 
Janeiro 15 são policiais em exercício. 

Os dados levantados pelo CLAVES apon
tam que mais de 80% dos trabalhadores 
que moram na Baixada, onde se concen
tra 21 % da população do estado do Rio de 
Janeiro, ganham até três salários mínimos 
e menos de 7% ganham acima de cinco sa
lários. De cada mil crianças nascidas vivas, 
47 não completam o primeiro ano de ida
de. Morrem na região cerca de 38 mulhe
res a cada ano por causas obstétricas e 
abortos. Apesar da violenta situação em 
que vivem seus moradores, a Baixada não 
conta com hospital equipado para atendi
mento de emergência, nem com serviços de 
socorro para emergências em domicílios ou 
de remoção do domicílio para o hospital. 

Os telefones públicos são raros na região 
e vivem depredados. É o caso do 3? Dis
trito de Caxias, onde três mil habitantes 
disputam um orelhão. A maioria das uni
dades mistas de saúde inauguradas na Bai
xada não tem telefone. A presença de ser
viços policiais na região é pequena e, quan
do existe, sua atuação é profundamente 
agressiva e repressora, ameaçando a paz e 
a integridade das comunidades. 

Xerografia de asas 
Um método simples e conhecido - a xe

rografia - está sendo usado com sucesso 
para o estudo de asas de insetos pelo pes
quisador Hugo Guimarães de Mesquita, da 
Coordenadoria de Entomologia do Insti
tuto Nacional de Pesquisas da Amazônia 
(INPA). Além de ser mais barato que a fo
tografia, esse método permite a elaboração 
de gravuras de alta fidelidade em papel ve
getal, importantes para trabalhos em taxo
nomia entomológica. 

Representação xerográfica das asas de libélula (Gynacantha 
membrana/is). 

O estudo de asas de insetos é tradicional
mente feito em câmara clara ou projeção 
e leva muitos dias, dependendo do núme
ro e da complexidade das asas a serem de
senhadas. Com o método sugerido pelo 
pesquisador do INPA, basta xerografar 
com uma copiadora de boa resolução asas 
transparentes de insetos com veias contras
tadas. Mesquita obteve bons resultados 
com asas de libélulas (ver figura). 

Violência contra a mulher 
Levantamento realizado pelo CLAVES 

em quatro delegacias de polícia da Baixa
da Fluminense (52~ DP de Nova lguaçu, 57~ 
DP de Nilópolis, 59~ DP de Caxias e 64 ~ DP 
de São João de Meriti) de janeiro a junho 
de 1989 aponta para esse período 1.038 cri
mes de lesões corporais contra mulheres, 
55 estupros, 37 homicídios, oito raptos e oi
to seqüestros. Além desses, crimes como 
ameaça, sedução, aborto, maus-tratos, ten
tativa de homicídio, cárcere privado e cor
rupção de menor, entre outros, totalizam 
1.454. A incidência varia por idade da víti
ma: registraram-se 37 crimes em menores 
de oito anos, 155 em mulheres de nove a 
17 anos, 381 de 18 a 26 anos, 380 de 27 a 35 
anos, 234 de 36 a 44 anos, 115 em maiores 
de 45 anos e em 152 crimes não consta a 
idade. A cor da vítima também varia: 604 
brancas, 367 pardas e 149 negras. Não cons
ta a cor de 334 mulheres atingidas. 

A maioria dos crimes ocorreu contra mu-· 
lheres casadas (545) e amigadas (222), sen
do grande parte dos agressores ( 677) os ma
ridos, companheiros, namorados ou ex
maridos. Os crimes costumam acontecer na 
própria residência (742) ou na rua (306) . 
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