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Na edição n° 12, no seguinte trecho da 
matéria Um Museu que Inspira o Futuro: 

“Outro exemplo de parceria possibilitada 
pela rede de apoio é a exposição itine-
rante Zebrafish, montada no quarto 
andar do ICT/Unifesp, que apresenta 
um imenso painel explicativo sobre 
essa espécie de peixe (Danio rerio) e sua 
importância como modelo para pes-
quisa. Conforme observa Luciane Capelo, 
professora adjunta do campus e atual 
coordenadora da Caec, o zebrafish é um 
peixe de aquário, de pequenas dimen-
sões, conhecido como Paulistinha, cujo 
painel esteve exposto por muito tempo 
no Instituto Butantan, órgão vinculado 
à Secretaria de Estado da Saúde (SP). 

‘Fazemos parcerias com quem já tem 
o material. Dessa forma, expandimos 
a visita ao parque para o campus todo, 
mobilizando mais pessoas, difundindo 
o conhecimento e encantando todos os 
que adentram a universidade aqui em 
São José dos Campos’, complementa.”, 
alteramos para “Outro exemplo de par-
ceria possibilitada pela rede de apoio é a 
exposição itinerante Zebrafish, sob res-
ponsabilidade de Katia Conceição, coor-
denadora do Bacharelado em Biotecno-
logia do ICT/Unifesp. Conforme observa 
Luciane Capelo, professora adjunta do 
campus e atual coordenadora da Caec, 
o painel montado no quarto andar do 
instituto traz detalhes sobre o zebrafish, 
um peixe de aquário da espécie Danio 
rerio, de pequenas dimensões, também 
conhecido como Paulistinha. O painel 
esteve exposto por muito tempo no Ins-
tituto Butantan, órgão vinculado à Secre-
taria de Estado da Saúde (SP). ‘Fazemos 
parcerias com quem já tem o material. 
Dessa forma, expandimos a visita ao par-
que para o campus todo, mobilizando 
mais pessoas, difundindo o conheci-
mento e encantando todos os que aden-
tram a universidade aqui em São José 
dos Campos’, complementa.”
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Soraya Smaili
Reitora da Unifesp

carta da reitora

Apresentamos aqui a edição nº 13 da Entreteses. A revista é um importante meio de 
comunicação não apenas com a comunidade Unifesp, mas também com a sociedade. 
Tornou-se um veículo de visibilidade e apresentação institucional, além de cumprir 

um papel relevante na divulgação de nossa produção científica.
Este número da Entreteses tornou-se ainda mais especial por duas razões. Inicialmente 

porque os dois últimos números foram realizados no contexto dos 25 anos de criação da 
universidade. Discorremos sobre pesquisa, extensão, projetos, figuras humanas nas dife-
rentes escolas e institutos, representando nossas ações e nossa missão, construída a partir 

do ponto inicial, em 1933, até alcançarmos a condição de universidade plena, em 2019. 
No final do ano, o aniversário e as belas homenagens às pessoas e à universidade. 

A segunda razão diz respeito ao que assistimos depois – o início de 2020 com 
notícias que nos preocuparam e que rapidamente nos levaram a ações de refor-

mulação e até de reestruturação das atividades. Uma epidemia mundial, que 
nos desafiou e tem-nos desafiado desde os primeiros dias. A Unifesp, entre-

tanto, não parou; ao contrário, trabalhou ainda mais. O elemento assus-
tador nos fez reinventar e crescer, com muito esforço e muita dedicação 
das equipes de trabalho. Após seis meses de atividade na vigência da pan-
demia, nosso foco continua no ensino, pesquisa e extensão, bem como 
na assistência proporcionada por nossas estruturas de atendimento.

Por tais motivos e por ter sido uma edição elaborada em meio a um 
esforço coletivo, quero fazer um agradecimento especial e parabenizar 

a todos os que se dedicaram à sua realização.
Sem dúvida, o conteúdo é excepcional, pois traz exemplos da qualidade 

das pesquisas desenvolvidas pela Unifesp. Algumas delas, como a da ben-
gala eletrônica, a da utilização de software livre na criação de equipamento de 

ultrassom de baixo custo e a da otimização do PCR em tempo real no diagnóstico 
hospitalar, geraram novas tecnologias e realçam o valor da produção no âmbito da 

inovação social. Corretamente descrita por nossa agência de inovação (Agits), a ino-
vação social pode colocar-se a serviço de políticas públicas e da assistência em saúde pelo 
SUS. Ainda no tocante ao avanço da ciência com inserção tecnológica, vemos os estudos 
para otimizar o armazenamento de hidrogênio. Apreciamos as pesquisas sobre a saúde 
mental, o desenvolvimento infantil e a relação entre vínculo maternal e desenvolvimento 
neurológico. Verificamos a busca de novos fármacos para o combate à neurotoxicidade 
causada pela cocaína, a evolução da Química, capaz de eliminar agentes tóxicos da água, a 
acidificação dos oceanos e a discussão sobre o marco legal do saneamento básico no Brasil. 
A Unifesp tem-se destacado e tem sido pioneira na Antropologia e Arqueologia forenses, 

e esse tema também está presente. A compreen-
são de elementos culturais ancestrais e as questões 
do envelhecimento na sociedade têm igualmente 
espaço neste número.

A importância da ciência é reafirmada nos tex-
tos e na entrevista principal, mas – em especial – 
ressalta-se o mérito dos programas de Iniciação 
Científica e a dedicação dos professores que se 
envolvem com a formação de nossos estudantes. 
Porque, para nós, a formação profissional é tam-
bém acadêmica e deve ser a mais completa possí-
vel. Conhecer a Iniciação Científica e nela atuar 
é fundamental para o desenvolvimento da 
universidade, o aprimoramento da pes-
quisa e, principalmente, a formação de 
novos pesquisadores. Mesmo aqueles que 
não pretendem seguir como profissionais no 
campo da pesquisa podem beneficiar-se da cla-
reza do método científico na tomada de decisões 
e no conhecimento que é baseado em evidências. 
Nossos estudantes são a razão da universidade, e 
esse é o sentido presente em todas as atividades 
que realizamos. É desse modo que se constitui 
uma universidade, de um ambiente de estímulo 
intelectual e da troca constante entre professo-
res, técnicos e estudantes, que juntos buscam o 
conhecimento e a construção de um mundo cada 
vez melhor.

Um abraço a todos e boa leitura. 

O desafio de iniciar 
estudantes na pesquisa 
científica
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editorial

Isabel Marian 
Hartmann de Quadros

Pró-Reitora de 
Graduação

Esta edição da revista Entreteses tem como foco a Iniciação Científica (IC), um pro-
grama direcionado à formação científica de jovens durante o percurso da gradua-
ção. São reportadas e celebradas diferentes experiências de estudantes de gradua-

ção como protagonistas e colaboradores em pesquisas e na produção científica de cada um 
dos campi da Unifesp.

Nossos cursos de graduação oferecem – de acordo com os respectivos projetos pedagó-
gicos – unidades curriculares (UCs) direcionadas à metodologia científica, além de UCs 
com aulas práticas, em laboratórios e/ou visitas de campo, que propiciam o contato com 
os métodos de observação e experimentação próprios a uma área específica do conheci-

mento. Por meio do programa de Iniciação Científica1, o estudante tem a oportunidade 
de aprofundar essa vivência, participando ativamente do processo de construção 

do conhecimento em todas as suas etapas.
Vinculado à linha de pesquisa de um docente da Unifesp, o tema de estudo 

é definido pelo estudante de IC, em conjunto com o primeiro, incumbindo a 
ambos a tarefa de estruturar a redação do projeto de pesquisa. O segundo, 

por sua vez, participa da execução do estudo, com a realização de expe-
rimentos e observações, a coleta de dados, a produção de entrevistas e/
ou aplicação de questionários, cujos resultados serão posteriormente 
organizados e interpretados na forma de relatório de pesquisa. Inse-
rido em atividades do grupo de pesquisa do orientador, o estudante 
de IC amplia a convivência e o aprendizado com outros pesquisadores, 
pós-graduandos e os próprios colegas. Decorrido um ano, deverá apre-

sentar no Congresso Acadêmico da Unifesp o trabalho desenvolvido, por 
meio de exposição oral e pôster, perante avaliadores e/ou debatedores da 

comunidade acadêmica e o público externo. A participação no congresso 
simboliza uma parte importante do ciclo de produção do conhecimento cien-

tífico, que resulta do compromisso de divulgação da pesquisa realizada para a 
comunidade científica e a sociedade em geral.

A experiência em um programa de IC pode ser marcante na definição da trajetória 
profissional do estudante, sendo apontada por docentes e pesquisadores como um ponto 
de inflexão na escolha pela carreira acadêmica, conforme nos conta o professor Fábio Car-
doso Cruz em artigo desta edição. Apesar de utilizar métodos e procedimentos científicos, 
a experiência com a pesquisa científica é cheia de imprevisibilidades e desafios. Equipa-
mentos que precisam de manutenção, reagentes importados que demoram a chegar, volun-
tários que faltam às entrevistas, animais de pesquisa com intercorrências durante o expe-
rimento, além de resultados que podem indicar evidências opostas à hipótese da pesquisa, 
geram – às vezes – a necessidade de reprogramar as atividades previstas originalmente. 

Experiência que orienta 
a escolha profissional 

Para o estudante em formação, essas ocorrências podem trazer angústia e frustração – e, 
por isso, a necessidade de acompanhamento próximo e acolhimento por parte do orien-
tador e do grupo de pesquisa. Tais atitudes podem, inclusive, ser determinantes para que 
a experiência da IC seja positiva e construtiva. Em entrevista que concedeu à Entreteses, a 
professora Luciana Massi, da Unesp, discute a importância do orientador na preparação 
dos estudantes de IC e no desenvolvimento da pesquisa no país.  

Na Unifesp, a organização do Pibic/CNPq e suas modalidades está a 
cargo da Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad), na perspectiva de que 
tais iniciativas constituem, antes de tudo, uma oportunidade de 
formação para nossos jovens universitários. Embora a Iniciação 
Científica transcorra muitas vezes no mesmo espaço e contexto das 
atividades de pós-graduação e pesquisa, é necessário priorizar as 
demandas específicas do orientando no processo de construção do 
conhecimento. Na ProGrad, a Comissão Institucional de Iniciação 
Científica, formada por representantes de cada uma das unidades 
universitárias, responde pela execução ampla do programa, elabora 
e publica os editais de bolsas, avalia os projetos e organiza a apre-
sentação dos estudantes de IC no Congresso Acadêmico da Unifesp.

O compromisso da Unifesp com o programa de IC é também evi-
denciado pela manutenção, desde 2009, de uma cota adicional de 
bolsas remuneradas pelo orçamento da instituição. Essa cota ins-
titucional garante anualmente 50 bolsas adicionais a estudantes 
e projetos aprovados, os quais não seriam contemplados devido à 
limitação de nossa cota no CNPq. Por outro lado, com a crescente 
demanda para concessão de bolsas de IC e a escassez dos subsí-
dios, tornou-se importante viabilizar e reconhecer a atuação de 
estudantes voluntários em projetos de IC. Desde 2010, os projetos 
e estudantes voluntários, cadastrados na ProGrad, são formalmente 
reconhecidos, dando direito à certificação da atividade realizada.

Que o conteúdo dos artigos que integram este número da revista esti-
mule nossa comunidade acadêmica a investir na Iniciação Científica 
como um processo valoroso de formação e construção do conhecimento 
em proveito de nossos estudantes! Boa leitura! 

1 Neste texto vamo-nos referir de maneira genérica ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica (Pibic) e às atividades de IC, entendendo que esse programa inclui a modalidade de 
Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Pibiti), além do Pibic - Ações Afirmativas, 
destinado a estudantes que ingressaram na universidade por meio das cotas.
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É fato aceito pela maioria da comuni-
dade científica – embora contestado 
por uma parcela de seus membros 

– que as mudanças climáticas são produzi-
das pela atividade humana, gerando graves 
consequências para o meio ambiente como: 
perda da biodiversidade, acidificação de 
oceanos, colapso de ecossistemas, extin-
ção de espécies, derretimento de geleiras e 
mantos de gelo das regiões polares (com a 
consequente elevação dos níveis do mar e 
avanço sobre ilhas e zonas litorâneas), sur-
gimento cada vez mais frequente de pande-
mias e repetição de eventos extremos como 
secas prolongadas, chuvas torrenciais e 
tufões. De acordo com Yuval Noah Harari, 
autor do livro 21 Lições para o Século XXI, “se 
continuarmos no curso atual, isso [degrada-
ção de habitats e extinção de animais, plan-
tas e ecossistemas] não apenas causará a 
aniquilação de um grande percentual de 
todas as formas de vida como poderá tam-
bém solapar os fundamentos da civilização 
humana”.

As pandemias estariam ligadas às 
mudanças climáticas e, principalmente, à 
perda do habitat natural de animais silves-
tres, devido ao desmatamento; esses ani-
mais, então, aproximar-se-iam de assenta-
mentos humanos, transmitindo doenças. 
A escritora e repórter Eliane Brum, em seu 
artigo O Futuro Pós-Coronavírus Já Está em 
Disputa, publicado em abril de 2020 no jor-
nal El País, aponta que a chegada da covid-19  
pode ser considerada o maior desafio do 
século XXI. A gripe espanhola, em 1918, que 
guarda certas semelhanças com a atual pan-
demia, matou de 17 a 50 milhões de pessoas 
no mundo. A peste bubônica, na década de 
1340, matou aproximadamente um terço 
da população da Europa (os dados não são 
precisos), embora essa epidemia sempre 
ressurgisse em surtos em diferentes locais 
e épocas.

Há pensadores que compreendem a crise 
climática como geradora desses eventos e há 
ainda, infelizmente, os que seguem às vol-
tas com dilemas do século XX, nos quais o 

O embate entre o método científico e as formas de contestação à ciência em 
questões como a imunização pelo uso de vacinas, o surgimento de pandemias e o 
aquecimento global 

Da redação
Agradecemos a Zysman 
Neiman, pesquisador e 
professor associado da 
Universidade Federal de 
São Paulo (Unifesp), que 
efetuou a revisão técnica 
deste artigo. O docente 
foi um dos redatores do 
tema transversal voltado 
ao Meio Ambiente, dos 
Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN) para o 
Ensino Fundamental do 
MEC (1998), e atualmente 
preside o Conselho 
Curador do Instituto 
Physis - Cultura & 
Ambiente e a Sociedade 
Brasileira de Ecoturismo 
(SBEcotur), uma entidade 
científica. É autor de 
diversos livros nas áreas de 
Ecologia, Educação e Meio 
Ambiente, além de editor-
chefe da Revista Brasileira 
de Ecoturismo (Qualis B1) 
e da Revista Brasileira de 
Educação Ambiental (Qualis 
B2).

Negacionismo: a onda 
de ceticismo sobre o 
valor da ciência 
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dogma do crescimento é construído sobre a 
possibilidade de explorar infinitamente os 
recursos de um planeta com recursos fini-
tos. Em 2018, o Relatório do Painel Intergo-
vernamental sobre Mudanças Climáticas 
(IPCC) apontou que a temperatura média 
global na superfície terrestre subiu 1oC 
desde a era pré-industrial e que haverá um 
aumento de 1,5oC até 2030 se não forem ado-
tadas medidas consentâneas com o desen-
volvimento sustentável, tais como aproveita-
mento de novas fontes de energia, alteração 
radical nos padrões de consumo e transfor-
mação dos sistemas produtivos.

Entre os inúmeros trabalhos sobre o 
tema, citamos o estudo de pesquisadores 
das Universidades de Berna (Suíça) e Múrcia 
(Espanha), publicado na revista Nature, que 
reconstruiu as condições climáticas dos dois 
últimos milênios, concluindo que o aqueci-
mento global, a partir do século XX, foi o 
maior no período analisado. Os registros 
climáticos foram obtidos a partir de dados 
instrumentais e, indiretamente, pela aná-
lise de anéis de árvores, corais e sedimentos 
de lagos. Os achados do estudo indicaram 
que o aumento das temperaturas médias 
ocorreu simultaneamente em mais de 98% 
do globo terrestre e que as taxas de aque-
cimento excederam claramente a variabili-
dade natural.

Os céticos argumentam, entretanto, que 
o clima da Terra é cíclico, alternando perío-
dos de resfriamento e aquecimento, razão 
pela qual não se pode atribuir a causa deste 
último ao aumento do efeito estufa pela ação 
humana. Mesmo que se admita a existência 
dessa alternância cíclica, é fato razoavel-
mente comprovado pelos dados já obtidos 
por cientistas em todo o mundo que as ações 
humanas têm acelerado o processo de aque-
cimento. Como o fenômeno das mudanças 
climáticas não está, ainda, totalmente escla-
recido, é mais sábio obedecer ao princípio 
da precaução, optando pela conservação de 
recursos naturais e pela adoção de práticas 
sustentáveis.

Diante das questões expostas ante-
riormente, é possível concluir que a nega-
ção da realidade passa pela rejeição dos 
métodos científicos empregados, até o 
momento, para chegar às conclusões acei-
tas globalmente – ao menos, no que tange 
às mudanças climáticas. Essa negação pode 
ser intencional e caracteriza um método de 
manutenção do poder que pode ter vários 
efeitos sobre os cidadãos, sendo o princi-
pal deles, nos tempos atuais, o de ocupar o 

noticiário e sequestrar o debate com falsos 
dilemas, como o do “isolamento ou não iso-
lamento,” ou da “saúde versus economia”, no 
caso das pandemias. Pode denotar, também, 
falta de confiança na ciência, decorrente da 
falta de entendimento sobre como opera o 
método científico. 

Independente do motivo que o faz mani-
festar-se, o problema maior da negação da 
realidade é que ela produz novas realida-
des, muitas vezes danosas à sociedade. A 
pandemia do coronavírus veio e escanca-
rou esse fato, do qual ninguém poderá mais 
fugir. Cabe à ciência trazer novas respos-
tas aos dilemas do século XXI, sob o risco 
de não sobrevivermos enquanto espécie, 
caso ela fracasse nessa tarefa. Por isso, o 
desafio que se impõe aos jovens cientistas 
é imenso, e o fortalecimento da confiança 
na ciência dependerá do diálogo e das estra-
tégias de aproximação que pesquisadores e 
instituições se propuserem a realizar com 
a sociedade, 

Aos estudantes de graduação que se 
engajarem nos projetos de Iniciação Cien-
tífica, por exemplo, compete aceitar a tarefa 
de difundir o conhecimento científico, supe-
rando as barreiras que separam a academia 
do cidadão comum. Nesse sentido, a divul-
gação e a popularização da ciência deveriam 
constar dos objetivos prioritários desses 
programas institucionais, que já preveem 
a exposição de pôsteres e a apresentação 
pública de trabalhos. Além de constituir um 
instrumento para a prestação de contas à 
sociedade sobre os recursos públicos cana-
lizados para determinado projeto, a divulga-
ção científica – conforme ressalta o profes-
sor Ennio Candotti – promove a circulação 
de ideias e resultados alcançados em uma 
pesquisa, permitindo avaliar seus impactos 
sociais e culturais.

Principais sistemas explicativos desde 
a Antiguidade
Efetuando um breve retrospecto sobre as 
principais teorias e sistemas explicativos 
sobre o cosmo que vigoraram desde a Anti-
guidade, devem-se mencionar inicialmente 
os filósofos pré-socráticos (séculos VI e V 
a.C.), que, mediante especulações filosó-
ficas, desenvolveram um conhecimento 
racional sobre o universo, sem recorrer a 
explicações derivadas da mitologia. Entre 
os temas sobre os quais discorreram, figu-
ram: o conhecimento verdadeiro (oriundo 
da razão) em oposição ao conhecimento 
captado pelos sentidos; a constituição do 

mundo material pelos elementos originá-
rios (physis); a mutabilidade das coisas e a 
unidade do ser; e o paradoxo do movimento, 
analisado por meio de argumentos lógicos. 
Nomeamos alguns desses filósofos: Tales de 
Mileto (c. 625 a.C. - [?]), Pitágoras de Samos 
(séc. VI a.C.), Parmênides (c. 540 - c. 450 a. 
C.), Heráclito de Éfeso (544 -  480 a. C.) e 
Demócrito (460 - 370 a. C.). 

No século IV a.C., Aristóteles (384-322 
a.C.) produz uma obra de alcance univer-
sal, que até hoje continua a ser referência 
nas áreas de lógica, ética, política e retórica. 
Para esse filósofo, a ciência deve apresen-
tar coerência interna, reportar-se à reali-
dade e articular de modo lógico as verdades 
enunciadas. Pode-se chegar a uma conclu-
são verdadeira por meio do silogismo, que 
é o modelo de raciocínio que relaciona duas 
premissas – a maior e a menor –, sendo 
ambas também verdadeiras. Nesse caso, 
temos a dedução (ou o método dedutivo), 

que é própria da demonstração matemática. 
O conhecimento empírico também fornece 
base à formulação de conceitos científicos, 
de caráter geral. Por meio da indução (ou 
do método indutivo), chega-se à generali-
zação na forma de um conceito, partindo-

-se da observação de casos singulares que 
se repetem.

A física aristotélica – de natureza quali-
tativa e integrada às concepções metafísi-
cas desse filósofo – foi superada pelas des-
cobertas de Nicolau Copérnico (1473 - 1543), 
astrônomo polonês, que propôs o heliocen-
trismo. Esta doutrina alterou a concepção 
vigente sobre a estrutura do universo, refu-
tando também o geocentrismo de Ptolomeu 
(século II d.C.), que vigorou por 14 séculos.

Durante a Idade Média, prevalece o teo-
centrismo, atribuindo-se autoridade cientí-
fica aos textos bíblicos. Nesse período, filó-
sofos cristãos buscaram conciliar em seus 
escritos a razão e a fé, corporificadas nas 

Descartes (à dir.) criou o 
sistema de coordenadas 
cartesianas, enunciou as 
leis de reflexão e refração 
da luz e, como filósofo, 
instituiu o método 
racional, cujas regras 
permitiriam estender a 
certeza matemática a 
todas as áreas do saber.
Galileu estudou a queda 
dos corpos e o movimento 
uniformemente 
acelerado; aperfeiçoou o 
telescópio refrator e fez 
importantes observações 
astronômicas. Acusado 
de heresia pelo Santo 
Ofício, abjurou a doutrina 
do heliocentrismo, que 
defendia. 
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teorias de Platão e Aristóteles e nas verda-
des contidas nas escrituras sagradas.

No século XVII, o surgimento de novas 
teorias científicas e processos investigati-
vos propiciaram um avanço extraordinário 
da ciência. Os filósofos que então produzi-
ram os conteúdos mais relevantes na área 
da metodologia científica foram Francis 
Bacon (1561-1626) e René Descartes (1596-
1650). O primeiro, adepto do empirismo, sis-
tematizou os procedimentos que deveriam 
levar à construção do conhecimento cientí-
fico, instituindo o método indutivo para a 
enunciação de leis científicas. O segundo, 
matemático e cientista, formulou o método 
racional-dedutivo, baseado no modelo 
matemático, por meio do qual seria possí-
vel estabelecer um sistema de conhecimen-
tos seguramente verdadeiros.

Nessa época, uma das figuras de maior 
preeminência foi Galileu Galilei (1564-1642), 
professor de matemática e autor de estu-
dos pioneiros na área de física e astronomia. 
Defendeu a teoria heliocêntrica de Copér-
nico e formulou os princípios do método 
matemático-experimental, que se baseava 
em experimentos e medição dos fenômenos 
observados. Enunciou leis físicas, expressas 
matematicamente, invalidando a física qua-
litativa de Aristóteles.

Contestação à ciência
O esforço para construir o conhecimento 
racional sobre a realidade material exigiu o 
emprego de técnicas e procedimentos cada 
vez mais rigorosos que demarcaram os limi-
tes entre o que era ou não considerado cien-
tífico. A ciência, que serviu de base à tec-
nologia, avançou, possibilitando o enorme 

progresso em todos os setores da atividade 
humana, mas seus benefícios não foram dis-
tribuídos igualitariamente (avalie-se, por 
exemplo, a atenção insuficiente dedicada 
ao estudo das doenças tropicais). Nesse 
contexto, cabe refletir sobre a finalidade do 
saber produzido e os princípios éticos que 
o orientam. O filósofo e historiador Michel 
Foucault (1926 – 1984) faz uma conexão entre 
conhecimento e poder, intelecto e vontade. 
Para o autor, não só o conhecimento gera 
poder, mas o poder produz conhecimento, 
de modo que o cientista não atua externa-
mente ao seu momento histórico e não ocupa 
um lugar privilegiado de total liberdade, pois 
o conhecimento por ele produzido se torna 
poder para a esfera política dominante.

Secundariamente, questiona-se até 
mesmo a crença na infalibilidade do método 
experimental, erigido em dogma pelo cien-
tificismo. Essa doutrina filosófica, vincu-
lada ao positivismo, postula a superioridade 
da ciência sobre todas as outras formas 
de conhecimento, embora não tenha acei-
tação irrestrita entre os cientistas. Mais 
recentemente, as ciências humanas reto-
mam essa discussão e transformaram os 
próprios “saberes tradicionais” em objeto 
de pesquisa, numa busca de valorização de 
outras lógicas empíricas (ou não) na busca 
de conhecimento.

A questão do método parece também 
impulsionar a onda atual de contestação 
à ciência, que é disseminada pelas redes 
sociais. Segundo Tatiana Roque e Fernanda 
Bruno, docentes da Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro, aponta-se uma crise 
nos modos de aferição da verdade que fun-
damentam o método científico, pois há 

desconfiança em relação à competência de 
especialistas, que selecionam determinadas 
evidências em detrimento de outras, tam-
bém relevantes. Obviamente, pode-se arguir 

– no caso – que o método é neutro, embora 
sua adequada aplicação dependa da inten-
cionalidade do pesquisador e de seu compro-
misso em especificar as condições nas quais 
as hipóteses foram testadas. Há também 
limites impostos à ciência, os quais depen-
dem de fatores contingentes como recursos 
financeiros, pressões externas e interesse 
objetivo do profissional no desenvolvimento 
da pesquisa.

A contestação aos argumentos cientí-
ficos, substituídos por crenças e valores 
individuais, aparece também em outras 
questões polêmicas, que analisaremos a 
seguir. O relatório da organização britânica  
Wellcome Trust, publicado em 2019, analisou 
os níveis de compreensão, interesse e con-
fiança na ciência em uma amostra de 140 
mil indivíduos pertencentes a mais de uma 
centena de países. No Brasil, por exemplo, as 
convicções religiosas têm primazia para 75% 

dos entrevistados, quando há um confronto 
entre ciência e religião. Nos Estados Unidos, 
esse percentual corresponde a 60%.

O mesmo relatório aponta que a descon-
fiança em relação à eficácia das vacinas é 
maior nos países desenvolvidos. Esse fato 
é comprovado pelo aumento de 400% no 
número de casos de sarampo na Europa, os 
quais – segundo a Organização Mundial da 
Saúde – saltaram de 5.273 para 21.315 entre 
2016 e 2017. Na França, um terço da popula-
ção demonstra ceticismo em relação à segu-
rança dos imunobiológicos, atitude que é em 
parte explicável considerando-se que, em 
1998, houve a publicação de um artigo do 
cirurgião Andrew Wakefield na revista Lan-
cet, o qual relacionou a tríplice viral a casos 
de autismo (essa relação foi negada em estu-
dos posteriores, tendo sido também verifi-
cada a manipulação de dados por parte de 
Wakefield). No Brasil e em países com baixos 
índices de desenvolvimento social – como 
Bangladesh e Ruanda – , a ampla maioria da 
população reconhece os resultados benéfi-
cos das vacinas.

Referências:

A HISTÓRIA da ciência do clima. In: COOK, John. Skeptical Science. [s.l.] 
[s.d.]. Disponível em: <https://skepticalscience.com/translationblog.
php?n=1473&l=10>. Acesso em: 16-20 mar. 2020.

ANDRADE, Rodrigo de Oliveira. Resistência à ciência. Pesquisa Fapesp, São 
Paulo, n. 284, p. 16-21, out. 2019.

ARISTÓTELES. Tópicos; Dos argumentos sofísticos. Sel. textos José Américo Motta 
Pessanha; trad. Leonel Vallandro e Gerd Bornheim. São Paulo: Abril Cultural, 
1978. (Os Pensadores).

BAPTISTA, Gustavo M. O planeta está realmente esquentando? Folha de 
S.Paulo, São Paulo, 6 jan. 2010. Tendências/Debates, p. A3. Disponível em: 
<https://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz0601201009.htm>. Acesso em: 
20 mar. 2020.

CANDOTTI, Ennio. Ciência na educação popular. In: MASSARANI, Luisa 
et alii (Org.). Ciência e público: caminhos da divulgação científica no Brasil. 
Rio de Janeiro: Casa da Ciência - Centro Cultural de Ciência e Tecnologia 
da UFRJ, 2002. p. 15-23. Disponível em: <http://www.redpop.org/wp-
content/uploads/2015/06/Ci%C3%AAncia-e-P%C3%BAblico-caminhos-da-
divulga%C3%A7%C3%A3o-cient%C3%ADfica-no-Brasil.pdf>. Acesso em: 6 abr. 
2020.

CAPRA, Fritjof. O ponto de mutação. Trad. Álvaro Cabral. 1. ed., 30ª reimpr. São 
Paulo: Cultrix, 2012.

CARUSO, Francisco; JORGE, Adílio; OGURI, Vitor. Galileu na sala de aula. São 
Paulo: Livraria da Física, 2013.

CASOS de sarampo aumentaram 400% na Europa em 2017, alerta OMS. 
Portal G1, Rio de Janeiro, 20 fev. 2018. Disponível em: <https://g1.globo.com/
bemestar/noticia/casos-de-sarampo-aumentaram-400-na-europa-em-2017-
alerta-oms.ghtml>. Acesso em: 23-25 mar. 2020.

CHIBENI, Silvio Seno. Tópicos introdutórios sobre filosofia da ciência: Tópico 3 - 
Limites do conhecimento científico. [s.l.][s.d.] Disponível em: <https://www.
unicamp.br/~chibeni/textosdidaticos/limitesconhecimentocientifico.htm>. 
Acesso em: 16-31 mar. 2020.

HARARI, Yuval Noah. 21 lições para o século 21. Trad. Paulo Geiger. 1. ed. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2018.

HEMPEL, Carl G. Filosofia da ciência natural. 3. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1981. 
(Curso Moderno de Filosofia).

HOUAISS, Antônio (Ed.). Enciclopédia Mirador Internacional. São Paulo: 
Encyclopaedia Britannica do Brasil, 1992. 20 v.

LEITE, José Correa. Controvérsias científicas ou negação da ciência? A 
agnotologia e a ciência do clima. Scientiae Studia, São Paulo, v. 12, n. 1, p. 179-
189, jan.-mar. 2014. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ss/v12n1/09.
pdf>. Acesso em: 10-21 fev. 2020.

MAYOR, Federico; FORTI, Augusto. Ciência e poder. Trad. Roberto Leal Ferreira. 
Campinas, SP: Papirus; Brasília: Unesco, 1998.

MCGRATH, Matt. Aquecimento do planeta já é o maior evento climático em 
2 mil anos, indica pesquisa. BBC News Brasil, Londres; São Paulo, 25 jul. 2019. 
Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-49102801>. 
Acesso em: 2 mar. 2020.

MORGENBESSER, Sidney (Org.). Filosofia da ciência. 3. ed. São Paulo: Cultrix, 
1979.

PÁDUA, Elisabete Matallo Marchesini de. Metodologia da pesquisa: abordagem 
teórico-prática. 9. ed. Campinas, SP: Papirus, 2003.

PAINEL INTERGOVERNAMENTAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS. 
Aquecimento global de 1,5oC: Relatório especial do IPCC. Sumário para 
formuladores de políticas. Genebra, Suíça: World Meteorological 
Organization (WMO); Nairóbi, Quênia: United Nations Environment 
Programme (UNEP), 2018. Disponível em: <https://www.ipcc.ch/site/assets/
uploads/2019/07/SPM-Portuguese-version.pdf>. Acesso em: 21 fev. 2020.

PINSKY, Vanessa. Aquecimento global: o que é, causas e consequências. 
In: Blog da Fundação Instituto de Administração - FIA. São Paulo, 3 set. 2019. 
Disponível em: <https://fia.com.br/blog/aquecimento-global/>. Acesso em: 
30-31 mar.; 1-3 abr. 2020.

PORTO, C.M. A física de Aristóteles: uma construção ingênua? Revista 
Brasileira de Ensino de Física, São Paulo, v. 31, n. 4, p. 1-8, out.-dez. 2009. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbef/v31n4/v31n4a19.pdf>. Acesso 
em 16-20 mar. 2020.

ROQUE, Tatiana; BRUNO, Fernanda. A natureza da desinformação. Folha de 
S.Paulo, São Paulo, 18 nov. 2018. Ilustríssima, p. 6.

ROSA, Carlos Augusto de Proença. História da ciência. 2. ed. Brasília: Ministério 
das Relações Exteriores - Fundação Alexandre de Gusmão, 2012. v. I, v. II 
(tomo I), v.II (tomo II).

Ar
te

: A
na

 C
ar

ol
in

a F
ag

un
de

s ,
 co

m
 im

ag
en

s: 
ES

O/
Ig

or
 C

he
ka

lin
 (e

st
re

la
s)

, F
re

ep
ik

 (c
ie

nt
ist

a,
 p

ai
ne

l 
so

la
r),

 Ja
n 

Al
ex

an
de

r/P
ix

ab
ay

 (s
et

as
), 

 A
le

x R
ei

pe
rt

 
(p

la
nt

a)
, W

ik
iIm

ag
es

/P
ix

ab
ay

 (p
la

ne
ta

 te
rr

a)

https://skepticalscience.com/translationblog.php?n=1473&l=10
https://skepticalscience.com/translationblog.php?n=1473&l=10
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz0601201009.htm
http://www.redpop.org/wp-content/uploads/2015/06/Ci%C3%AAncia-e-P%C3%BAblico-caminhos-da-divulga%C3%
http://www.redpop.org/wp-content/uploads/2015/06/Ci%C3%AAncia-e-P%C3%BAblico-caminhos-da-divulga%C3%
http://www.redpop.org/wp-content/uploads/2015/06/Ci%C3%AAncia-e-P%C3%BAblico-caminhos-da-divulga%C3%
https://g1.globo.com/bemestar/noticia/casos-de-sarampo-aumentaram-400-na-europa-em-2017-alerta-oms.g
https://g1.globo.com/bemestar/noticia/casos-de-sarampo-aumentaram-400-na-europa-em-2017-alerta-oms.g
https://g1.globo.com/bemestar/noticia/casos-de-sarampo-aumentaram-400-na-europa-em-2017-alerta-oms.g
https://www.unicamp.br/~chibeni/textosdidaticos/limitesconhecimentocientifico.htm
https://www.unicamp.br/~chibeni/textosdidaticos/limitesconhecimentocientifico.htm
http://www.scielo.br/pdf/ss/v12n1/09.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ss/v12n1/09.pdf
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-49102801
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/07/SPM-Portuguese-version.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/07/SPM-Portuguese-version.pdf
https://fia.com.br/blog/aquecimento-global/
http://www.scielo.br/pdf/rbef/v31n4/v31n4a19.pdf


Unifesp EntreTeses outubro 2020 Unifesp EntreTeses outubro 202014 15

Principais fatos da evolução 
da ciência climática ligada aos 
gases de efeito estufa (até a 
década de 1960)

No final da década de 1950, iniciou-se 
o monitoramento dos níveis de CO2 por 
meio de estações de medição instaladas 
em vários pontos do planeta. 

Na década de 1820, Jean-Baptiste Joseph 
Fourier (1766-1830), físico e matemático 
francês, observou que a energia do sol 
(“calor luminoso”) atravessava a atmosfera 
e aquecia a superfície terrestre, ao passo 
que o “calor não luminoso” (radiação 
infravermelha) não retornava facilmente 
para o espaço. 

Por volta de 1860, John Tyndall 
(1820-1893), físico irlandês, supôs 
que as mudanças climáticas estariam 
ligadas às variações na composição 
da atmosfera. Seus experimentos 
mostraram que o vapor d’água 
e o dióxido de carbono tinham a 
propriedade de reter o calor. 

Na década de 1890, o químico sueco Svante Arrhenius (1859-
1927) verificou que se intensificara a concentração de dióxido 
de carbono em razão das emissões naturais – oriundas, por 
exemplo, da atividade vulcânica – e da queima de carvão pelas 
fábricas. Essa condição produzia certo grau de aquecimento. 
Segundo os cálculos de Arrhenius, haveria um aquecimento 
médio de 5ºC a 6ºC na temperatura se a quantidade  
de dióxido de carbono fosse duplicada. 

Em 1938, Guy Callender (1898-1964), 
engenheiro inglês, afirmou que as 
concentrações médias de CO2 haviam 
crescido 10% em cem anos, desde o 
século XIX. Comparando esses dados com 
os registros de temperatura disponíveis, 
observou uma tendência de aquecimento. 
Previu que, nos séculos seguintes, as 
temperaturas manter-se-iam em níveis 
mais altos. As conclusões de Callender 
foram criticadas em relação à seleção dos 
dados e porque seus cálculos deixaram de 
considerar variáveis importantes. 

A partir de 1945, o estudo 
dos processos atmosféricos 
foi aprimorado por meio 
de equipamentos que 
incorporavam novas 
tecnologias. 

Na década de 1950, o surgimento de computadores possibilitou a elaboração de um volume 
enorme de cálculos, que incluíam a absorção da radiação infravermelha pelas camadas da 
atmosfera. Nessa época já se sabia que os oceanos podiam absorver parte considerável do 
dióxido de carbono, mas – conforme atestavam vários especialistas – essa capacidade era 
insuficiente em razão das emissões desse gás, que aumentavam a taxas cada vez mais rápidas. 

Em 1967, Syukuro Manabe, em parceria com Richard Wetherald, 
desenvolveu o primeiro modelo computacional que simulava o clima 
global. Com essa ferramenta, foi possível verificar que o movimento do 
calor por convecção impedia o aumento máximo da temperatura na 
camada de ar próxima à superfície terrestre.

1800 1820 1840
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1920

1940

1960

1980Pesquisas no mundo todo buscam explicar 
se (e como) ação humana interfere no clima
Ação humana como principal fator associado às mudanças climáticas é consensual, 
e posicionamentos contrários carecem de evidências consistentes

Tercio Ambrizzi, docente do Instituto de Astronomia, 
Geofísica e Ciências Atmosféricas e vice-diretor do Instituto 
de Energia e Ambiente (IEE), ambos da Universidade de São 
Paulo (USP). Membro do Painel Intergovernamental sobre 
Mudanças Climáticas (IPCC), foi um dos revisores dos dois 

últimos relatórios da organização (2007 e 2013-2014)
Ambrizzi acredita que cientistas do mundo todo superaram a discus-

são anteriormente mencionada. Para ele, hoje não se questiona mais (de 
modo geral) se a atmosfera está aquecendo ou se somos nós que contribuímos para a 
ocorrência desse fenômeno. O que se tenta prever é quanto esse aquecimento influen-
ciará nossa atmosfera e a frequência dos eventos que se seguirão a esse impacto (secas, 
chuvas em excesso ou ventanias) – já que os eventos extremos são uma reação atmosfé-
rica ao aumento da temperatura. 

“Avaliando a progressão populacional desde o início do século XIX, percebemos que o 
avanço da expectativa de vida foi sistemático a partir do século passado. Vários fatores 
contribuíram para isso, mas principalmente a ciência médica. Diminuímos a mortalidade 
de jovens e adultos com o desenvolvimento de medicamentos e vacinas. 

Desse modo, o usufruto do planeta foi-se tornando mais agressivo, pois, se há um 
número maior de pessoas, demandam-se mais alimentos, mais medicamentos, mais 
consumo de água e uso do solo. Soma-se a isso o consumo de energia gerada a partir de 
combustíveis fósseis. As emissões de gases poluentes também aumentaram, aumen-
tando, por conseguinte, a temperatura global.

Essa conclusão não é nova: no século XIX, uma experiência do cientista sueco Svante 
Arrhenius calculou que a temperatura da Terra aumentaria 5°C com o dobro de CO2 na 
atmosfera. A hipótese sobre a mudança do clima veio muito tempo depois, após a 2ª 
Guerra Mundial. Melhoramos nosso conhecimento, por exemplo, sobre os sistemas 
atmosféricos na medida em que surgiram os satélites comerciais na década de 1970. 

Naquele momento, começávamos a ter condições de comparar as novas informações 
com dados do passado para tirar conclusões mais específicas. Foram colocados, lado a 
lado, os primeiros números registrados pelo homem (1850), informações obtidas em 
testemunhos de gelo (amostras capazes de revelar informações climáticas de até 800 
mil anos atrás) e medições atuais. Concluiu-se que, no passado (há mais de 15 mil anos), 
houve ligeiros aumentos de temperatura em função da maior quantidade de gás car-
bônico emitido na atmosfera, mas a variabilidade do CO2 nessa camada se manteve 
uniforme.” 

Luiz Carlos Molion, 
meteorologista brasileiro 
e docente aposentado da 
Universidade Federal de 

Alagoas (Ufal)
Molion não discorda de que há 

períodos de aquecimento do pla-
neta, mas questiona o fato de que o fenô-

meno seja causado pelo homem. Para ele, os mode-
los aplicados pelo IPCC possuem fragilidades no seu 
rigor científico. Sua visão sobre as oscilações na tem-
peratura da Terra baseia-se na hipótese de Svensmark, 
formatada por Henrik Svensmark, físico e professor 
no instituto dinamarquês responsável pela pesquisa 
em ciência e tecnologia do espaço (Denmark’s Natio-
nal Space Institute – DTU Space), localizado próximo 
a Copenhague. A hipótese é que, quando o vento solar 
está fraco, mais raios cósmicos penetram na atmos-
fera, o que aumenta a formação de nuvens de baixa 
altitude, que refletem uma parte da radiação solar de 
volta para o espaço, esfriando o planeta. Svensmark 
detalhou seu trabalho no livro The Chilling Stars (2007).

“Acredito que o aquecimento observado entre 1916 e 
1946 foi natural e ocorreu, muito provavelmente, em 
decorrência do aumento da atividade solar. O astro 
tem um ciclo de aproximadamente cem anos e, a par-
tir de 1920, sua atividade se intensificou. 

A redução de 5% na cobertura total de nuvens do 
planeta é capaz de levar a um aumento de 4 W/m2 
no fluxo de radiação absorvida pela superfície terres-
tre.  Esse valor resultaria em um aumento de 1,4°C na 
temperatura média global. Observa-se que a tempe-
ratura aumentou em 0,38°C até 2000 e se estabilizou 
após esse período com a estabilização da cobertura 
de nuvens. 

Além disso, é sabido que os eventos El Niño injetam 
grandes quantidades de calor na atmosfera, tanto na 
forma de calor sensível como na de calor latente, afe-
tando a temperatura e o clima global. O fenômeno do 
ano de 1997 elevou a temperatura média global em 
0,74°C. 

Concluo que fica claro, também, que a redução de 
cobertura de nuvens e a alta frequência de eventos 
El Niño, observada no período de 1983-2000, foram 
as causas físicas naturais do aquecimentoglobal que 
decorreu no mesmo período.

A dinâmica movida pela atividade solar e pelos 
oceanos terrestres é a maior controladora do clima 
do planeta Terra. Os oceanos, evaporando mais ou 
menos, regulam a cobertura de nuvens. E, quando se 
perturba o sistema, surgem outros processos que res-
tabelecem o equilíbrio.” 

Referências deste texto disponíveis em: https://www.unifesp.br/reitoria/dci/publicacoes/
entreteses/item/4780-negacionismo-a-onda-de-ceticismo-sobre-o-valor-da-ciencia

A climatologia está no centro de um dos debates mais polarizados da atualidade, que se apresenta como confronto entre 
os defensores do aquecimento global antropogênico e aqueles que rejeitam sua existência. A instituição-chave para 
a elucidação desse tema é o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, mais conhecido pela sigla 
IPCC (de sua denominação em inglês: Intergovernmental Panel on Climate Change), uma organização políti-
co-científica criada em 1988 no âmbito das Nações Unidas (ONU) por iniciativa do Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e da Organização Meteorológica Mundial (OMM). Seu pro-
pósito é o de sintetizar e divulgar o conhecimento produzido por cientistas do mundo todo sobre 
as mudanças climáticas que afetam o planeta – especificamente, o aquecimento global –, 

apontando seus efeitos e riscos para a humanidade e o meio ambiente e suge-
rindo maneiras de combater suas causas. 
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entrevista luciana massi

A Iniciação Científica (IC) é uma moda-
lidade de pesquisa acadêmica desen-
volvida por estudantes de graduação, 

sob orientação de docentes, nas univer-
sidades brasileiras, em diversas áreas do 
conhecimento. Sabe-se que bolsistas de IC 
têm mais chances de concluir pós-gradua-
ção, a partir de dados providos pelo Centro 
de Gestão e Estudos Estratégicos do Minis-
tério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações em 2017, e que grande parte 
dos projetos recebem aporte das Funda-
ções de Amparo à Pesquisa(FAPs) de cada 
unidade federativa, do  Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnoló-
gico(CNPq) e da Coordenação de Aperfei-
çoamento Pessoal de Nível Superior(Capes).

Ao optar pelo mestrado em Ciências 
na na Universidade de São Paulo (USP), 
Luciana Massi já tinha uma pergunta e o 
anseio por respondê-la: “por que tantos 
estudantes de graduação optam pela Ini-
ciação Científica, sobretudo nas univer-
sidades públicas?” Contudo, essa atitude 

Valquíria Carnaúba Baseada em revisões bibliográficas e 
experiências pessoais ao redor do mundo, 
ela defende o modelo brasileiro de apoio aos 
estudantes de graduação para o ingresso na 
IC, pautado principalmente na definição de 
regras e concessão de apoio financeiro. Por 
outro lado, acredita que nossas universida-
des ainda carecem de estrutura institucio-
nal (apoio e cursos de aperfeiçoamento) que 
preparem os orientadores para o processo 
de acompanhamento dos estudantes ao 
longo de suas pesquisas. Para Massi, estu-
dantes de Iniciação Científica bem orien-
tados são a chave para a consolidação da 
pesquisa científica perante a academia e a 
própria sociedade. Naquele momento, por 
terem saído há pouco do Ensino Médio, 
estão mais próximos dos jovens e sua lin-
guagem, podendo divulgar de forma mais 
compreensível suas pesquisas. No futuro, 
saberão dar o suporte adequado aos orien-
tandos, caso tenham vivenciado a pesquisa 
como um processo formativo. 
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questionadora, segundo ela, uma carac-
terística necessária a todo aquele que visa 
adentrar a pesquisa acadêmica, ainda não 
trouxe respostas satisfatórias para essa 
questão – pelo menos, até o momento. A 
pesquisadora se deparou com um verda-
deiro deserto de estudos sobre essa moda-
lidade de pesquisa.  

Doutora em Ensino de Química pelo Pro-
grama de Pós-Graduação Interunidades em 
Ensino de Ciências da USP e docente do 
Departamento de Didática da Faculdade 
de Ciências e Letras (FCL/Unesp) – Campus 
Araraquara, Massi é uma das poucas pesqui-
sadoras brasileiras que se debruçam sobre o 
tema com a seriedade necessária. Em entre-
vista à Entreteses, a professora abordou a Ini-
ciação Científica como um vasto campo em 
pleno e franco desbravamento, comparti-
lhando desde suas impressões sobre o per-
fil de indivíduo que comumente busca a IC 
até sua preocupação com os crescentes cor-
tes envolvendo bolsas voltadas à pesquisa, 
em especial as destinadas à graduação.

Crescente importância  
da pesquisa na universidade 
ressalta papel dos orientadores
Docente de Didática na Unesp, Luciana Massi defende necessidade de 
apoio institucional aos orientadores de projetos de IC na graduação sob a 
perspectiva formativa
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Entreteses • O que a motivou a publicar arti-
gos acadêmicos e livros sobre a Iniciação 
Científica?
Luciana Massi • Estudei a Iniciação Cientí-
fica no mestrado e, diante do fato de haver 
poucos estudos, decidi investir bastante em 
uma revisão bibliográfica. A princípio, estra-
nhei a ausência de material, isso após um 
levantamento bem detalhado. Em seguida, 
fiz uma coleta com estudantes de graduação 
sobre o desenvolvimento da linguagem cien-
tífica durante a Iniciação. De todos os resul-
tados que obtive no mestrado, essa revisão 
bibliográfica foi a que mais teve repercussão, 
justamente pelo fato de que meu interesse 
na Iniciação Científica se dava para enten-
der a própria pesquisa na universidade. Isso 
porque quando entrei na universidade e des-
cobri que havia pesquisa, pós-graduação, 
eu queria continuar nesse caminho. Passei 
minha graduação no Instituto de Química 
da Universidade Estadual Paulista (Unesp), 

onde a pesquisa é muito forte. Naquela 
época, surgiram em mim grandes questio-
namentos sobre a Iniciação Científica. Por 
que tanta gente quer fazer? O que traz de 
bom? O que esses estudantes fazem? Uma 
das minhas primeiras hipóteses para a 
ausência de estudos sobre IC foi que se tra-
tava de um tema meio perdido entre diver-
sas áreas; pensava: “interessa para quem 
estudar esse tema?”. Encontrei trabalhos 
nas áreas da Economia, Sociologia, Admi-
nistração, Medicina, e não há uma área espe-
cífica que estude a modalidade. Não é um 
tema habitual na Educação também, pois 
não há linhas de estudo sobre a  formação 
do pesquisador. 

E. Onde se faz mais Iniciação Científica: nas 
universidades públicas ou nas privadas?
L.M. Há mais projetos, infraestrutura e 
incentivo para a realização de pesquisas 
nas públicas, o que implica em, consequen-
temente, mais bolsas de IC concedidas aos 
estudantes. Essa discrepância não está con-
dicionada ao modo de distribuição das bol-
sas pelo Conselho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico (Cnpq), mas 
à demanda pelas instituições de ensino do 
país. Há uma relação direta com a falta de 
investimento das universidades privadas na 
pesquisa, fazendo com que essas institui-
ções tenham menos projetos e, consequen-
temente, menos solicitações de bolsa. No 
mundo, as instituições de ensino superior 
normalmente não possuem programas ins-
titucionais de iniciação à pesquisa tal como 
ocorre com as universidades brasileiras. A 
atividade de Iniciação Científica, quando 
acontece, ocorre de maneira mais informal, 
ou é enquadrada como pesquisa de estu-
dantes de graduação. Essa é uma vantagem 
muito grande do Brasil, e infelizmente não 
se mantém mais esse grau de investimento, 
mas historicamente esse aporte foi funda-
mental para a competitividade brasileira 
na ciência. A partir de meu pós-doutorado, 
sobre a formação do orientador, é possível 
supor que o que mais influencia um docente 
na forma como ele vai orientar um projeto 
de IC é o próprio modelo de orientação que 
ele vivenciou como estudante. O caminho 
seria abrir a caixa-preta da orientação, com 

trocas de experiências bem-sucedidas entre 
os orientadores, discussões entre eles sobre 
problemas que tiveram com os orientandos, 
estratégias adotadas. Uma experiência inte-
ressante que identifiquei, na Universidade 
de Joanesburgo, foi um programa inteiro de 
especialização voltado para a formação de 
orientadores. Poderíamos pensar em cur-
sos mais estruturados, que desenvolvam 
as habilidades que os orientadores devem 
ter, ou pelo menos espaços de discussão nos 
cursos de pós-graduação. Não temos ainda 
muita clareza sobre como seria uma Peda-
gogia da Orientação, que já está sendo dis-
cutida em outros países. Minha pesquisa 
apontou que a formação em Educação do 
orientador parece favorecer esse olhar sobre 
a orientação, mas não é a única possibili-
dade. Trazer o tema à tona seria uma con-
tribuição muito importante para a universi-
dade, para os programas de pós-graduação, 
para os orientadores e para os orientandos.  

E. Apesar de muitos pesquisadores serem 
contemplados com bolsas, uma outra parcela 
considerável dá continuidade às suas pesqui-
sas voluntariamente. Ainda que se saiba que 
isso ocorre, principalmente, porque a quan-
tidade de bolsas é escassa, você acredita que 
não obter o aporte financeiro influencia a 
motivação dos estudantes voluntários envol-
vidos nesses projetos? 
L.M. A dissertação de Camila Alves Fior, 
desenvolvida na Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp), mostrou que estu-
dantes que adquirem bolsas se sentem mais 
motivados, porém vários estudos apontam 
para a escassez das bolsas, o que representa 
uma oportunidade para poucos. Trata-se de 
mais um fator que reforça a necessidade de 
cada um desses estudantes primeiro se intei-
rar sobre como se faz pesquisa na universi-
dade, o que é estudado, tendo a chance de 
experimentar e verificar se, de fato, aquilo 
o interessa. São cuidados que evitariam, no 
mínimo, que a IC passasse a ideia de eliti-
zação, embora órgãos de fomento exijam 
desempenho de excelência dos candidatos 
a bolsas de estudo. Enfrentamos dificulda-
des em cursos com disciplinas de exatas, que 
têm exigências muito altas, como nas disci-
plinas de Cálculo, e há estudantes que por 

um baixo desempenho nessas disciplinas 
nunca mais conseguem bolsas, sequer de 
mestrado e doutorado. A bolsa acaba, infe-
lizmente, discriminando, e nem sempre 
pelos motivos mais justos. Seria uma ótima 
oportunidade de a universidade mostrar a 
esses estudantes outros recursos, outros 
caminhos para quem gosta de realizar pes-
quisa. Além disso, há estudantes que assu-
mem um projeto de IC com o objetivo de 
seguir a carreira acadêmica. Com os cres-
centes cortes e a condição atual de realizar 
pesquisa no Brasil, qual o estímulo dessas 
pessoas? Ainda que os estudantes possam 
atuar de forma voluntária na IC, é impor-
tante que esses projetos sejam institucio-
nalizados, pois cria-se um cenário que esti-
mula aquele pesquisador a entregar um 
relatório e participar de eventos, abrindo a 
possibilidade de vivenciar essa experiência 
de forma mais completa, o que só agrega à 
sua formação. 

E. Existe pessoalismo na escolha, pelos orien-
tadores, de projetos e estudantes a serem 
orientados?
L.M. Existe e ele é muito importante. Como 
se trata de uma relação muito próxima, se a 
expectativa de um em relação ao outro não 
é atendida, a chance de o projeto dar errado 
é muito grande. Se o encaixe não existir, 
quando falamos de estilo de trabalho, expec-
tativa e motivação, o processo pode ficar 
comprometido. Claro que tudo não pode se 
resumir a características pessoais, e o ideal 
é objetivar um pouco mais as escolhas. 

E. Da parte do estudante, existe um perfil que 
mais comumente se aproxima da IC?
L.M. O perfil do estudante não nasce com 
ele. A Iniciação pode favorecer determina-
das habilidades não tão presentes, a princí-
pio, e é por meio da IC que ele tem a chance 
de desenvolvê-las, e é obrigação da univer-
sidade oferecer as melhores oportunida-
des para todos. A referência sempre é a pes-
quisa. Se, ao pesquisar, o estudante sentir 
uma inquietação muito grande e desejar res-
ponder a uma pergunta pelas vias científicas, 
isso envolve investimento nessa curiosidade 
para saber que, talvez, no final do processo, 
ele não obtenha toda a resposta que queria. 
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Tem pessoas que acreditam que a 
ciência é feita de certezas. Eu acredito 
que quem tem essa visão não deveria 

seguir a carreira acadêmica. A ideia é 
que você não queira ficar livre de sua 

pesquisa. Você fez uma pergunta, não 
conseguiu respondê-la plenamente 
e continua perguntando de outras 

formas para obter respostas, ainda que 
parciais, sobre a mesma questão. 

responsabilidade, maturidade e criativi-
dade, com certeza repercutem no mercado 
de trabalho. Um estudo da Vera Lúcia Alves 
Breglia, docente da Universidade Federal 
Fluminense (UFF), mostrou que os orien-
tadores acreditam que estudantes que pas-
saram pela IC têm um diferencial no mer-
cado justamente por já ter tido espaço para 
desenvolver essas competências. Porém, é 
importante saber que essa não é a principal 
função da IC; ela prepara para a pesquisa 
acadêmica. 

E. A Iniciação Científica é uma oportunidade 
de ensinar aos estudantes, desde cedo, como 
efetuar a divulgação e a comunicação da ciên-
cia à sociedade?
L.M. É um aspecto a mais a ser explorado 
nos projetos de IC. A vantagem, para o estu-
dante de graduação, é que ele está muito 
mais próximo da sociedade, dos estudantes 
de ensino médio (há meses atrás ele pró-
prio estava naquela posição). Ele tem uma 
vantagem em relação à linguagem, algo 
mais difícil para o pesquisador que já está 
há mais tempo na universidade e se dis-
tanciou dessa forma de comunicação. Por 
outro lado, devido à orientação em cascata 
e ao modelo de IC comum nas universidades 
públicas brasileiras, corre-se o risco de que 

o estudante sequer entenda seu projeto; e se 
não entende, não está apto a explicá-lo. Volto 
naquele questionamento anterior: “Qual o 
sentido de o estudante estar envolvido em 
um projeto que ele sequer entende?” Há um 
grande potencial no desenvolvimento da 
divulgação científica aí, e a própria univer-
sidade poderia pensar em outras formas de 
comunicação, por exemplo, nos Congres-
sos de Iniciação Científica. Depende muito, 
também, do tipo de pesquisa que é desenvol-
vida. Há pesquisas que se aproximam muito 
mais dos interesses da sociedade e há outras 
que são muito específicas – o que dificulta 
ao estudante de IC traduzir esse conteúdo. 

E. Qual o cenário sobre o entendimento do 
papel da Iniciação Científica na graduação?
L.M. Há estudos, mas eles são poucos, des-
taco, como o de Lucia Cristina da Cunha 
Aguiar, da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), que apresentam a orien-
tação de projetos em cascata – um perfil 
comum nos programas de pesquisa no Bra-
sil. Na prática, isso significa que é comum 
observar um pesquisador com pós-dou-
torado orientar outro no doutorado, um 
pesquisador no doutorado orientando um 
estudante de mestrado, e um estudante de 
mestrado orientando um estudante de IC. 

Proporcionalmente, orientar um estudante 
de IC é muito trabalhoso, principalmente se 
a opção é por um viés mais formativo, e não 
é isso que os docentes costumam priorizar. 
Sobre a autonomia do estudante na IC, há 
projetos em que os estudantes atuam mera-
mente como técnicos de laboratório e outros 
em que ocorre a inserção do estudante por 
meio do projeto do grupo, denominado por 
Lívia Mathias Simão de Projeto Integrado - 
em detrimento de um projeto próprio, deno-
minado Projeto Individual. São casos que 
podem dificultar que o estudante entenda 
mais profundamente aquilo que pesquisa. Já 
o orientador que não adota a orientação em 
cascata e o projeto integrado acaba se depa-
rando com um processo mais trabalhoso. 
Isso por que, para um orientando de IC, o 
docente precisa ensinar muitas outras ques-
tões envolvidas na pesquisa, como normas 
da ABNT, o que é Currículo Lattes e a pró-
pria escrita científica. O economista brasi-
leiro Cláudio Moura Castro defende que 50% 
do tempo da orientação concentra orienta-
ções sobre língua (estilo, clareza e adequa-
ção). Existe um investimento do orienta-
dor naquele processo e se ele não o enxerga 
como uma atividade formativa, não investe. 
Qual a publicação que será gerada de uma 
pesquisa de IC? Se o docente se envolver em 

Distribuição de bolsas do Pibic por 
região do Brasil (fonte: CNPq)

Número total de bolsas ofertadas pelo CNPq em diferentes modalidades de Iniciação 
Científica, por ano e tipo de bolsa (Fonte: plataforma Aquarius MCT/CGEE)

Bolsas Pibic - trajetórias pretendidas 
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Acredito que não seja um perfil muito 
comum de estudante. Perceber se um estu-
dante se dispõe a investir em torno de um 
ano para responder a uma única pergunta 
já é um critério a ser considerado no dese-
nho desse perfil. Para quem gosta de coisas 
mais pragmáticas e imediatas, acredito que 
o próprio mercado de trabalho será mais 
satisfatório.

E. Participar de um projeto de IC na graduação 
favorece a entrada no mercado de trabalho?
L.M. Determinadas qualidades que o estu-
dante desenvolve durante a IC, como 
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um projeto de IC com potencial de publica-
ção, talvez o estudante não consiga desen-
volver devido à complexidade. Se a pesquisa 
for mais adequada para o discente, prova-
velmente não vai converter-se em um resul-
tado original e publicável. Os orientadores 
acabam fazendo, portanto, escolhas. Talvez 
o que falte seja uma estrutura institucional, 
uma rede de apoio para o orientador nesses 
processos, por exemplo, contar com estru-
tura da biblioteca para ensinar sobre revi-
são bibliográfica, normas da ABNT, plágio, 
etc., assim como o apoio de outros docen-
tes mais focados na parte da escrita. Nesse 
sentido, a IC seria mais eficiente. Tanto nas 
universidades públicas como nas privadas. 
Esses profissionais estão disponíveis. O 

problema é que, institucionalmente, essa 
rede de apoio não é mobilizada, faltam pro-
gramas que orientem as capacitações. 

E. Essa distorção da finalidade da Iniciação 
Científica faz com que o estudante priorize 
a metodologia em detrimento da dedução, 
engessando seu desenvolvimento?
L.M. Isso vai ao encontro de um questiona-
mento comum sobre o momento certo de 
um estudante de graduação ingressar na 
Iniciação Científica. Muitos autores defen-
dem que a entrada antecipada pode ser uma 
faca de dois gumes. Por um lado, a chance de 
se envolver na pesquisa científica, se apro-
fundar e avançar são maiores. Por outro, se 
ele escolhe uma área específica para estudar 

logo cedo, a tendência é ele permanecer 
nessa linha ao longo de toda a sua jornada 
acadêmica, afastando-o da experiência com 
outras áreas. Se ele fica extremamente espe-
cializado perde a dimensão do todo. 

E. Quais os mecanismos  que as universida-
des dispõem, atualmente, para o enriqueci-
mento da experiência na IC por estudantes e 
docentes?
L.M. O Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação Científica (Pibic) surge na 
década de 1980 como grande incentivador 
das bolsas de IC nas universidades. Porém, 
o programa obriga apenas que a instituição 
tenha um processo seletivo para a distribui-
ção das bolsas, organize eventos de divul-
gação dos resultados das pesquisas e que 
os discentes produzam relatórios. Isso faz 
com que cada orientador conduza o pro-
cesso de pesquisa de uma forma completa-
mente diferente e individualizada. Desde 
esses modelos de orientação em cascata 
até os projetos integrados, o que provavel-
mente, para o estudante, vai ter uma con-
tribuição formativa mínima, dado que exe-
cutará funções meramente técnicas, sendo 
acionado quase que como um funcionário, 
até esses modelos que exigem todo um 
investimento de ensino global, que o orien-
tador tenha que fazer sozinho, meu ques-
tionamento é esse: “por que não há uma 
regulamentação, um acompanhamento 
da orientação mais precisa pela universi-
dade?” Ninguém se forma para ser orienta-
dor; e talvez esse mesmo docente não per-
ceba o potencial formativo da orientação 
de Iniciação Científica. Como cobrar isso 
dele, então? Institucionalmente, poderiam 
ser criados mecanismos não de avaliação, 
punição e controle, mas de suporte e de 
acompanhamento. Resultados da pesquisa 
de Jamile Cristina Ajub Bridi, conduzida na 
Universidade Estadual de Campinas (Uni-
camp), revelam que, entre 400 estudantes 
avaliados, 53,8% já experimentaram algum 
tipo de decepção na IC, sendo com o orien-
tador a mais frequente (17,7%). Temos que 
tomar cuidado, no entanto, para não demo-
nizar os orientadores, que estão execu-
tando uma tarefa para a qual não foram for-
mados, ao que se soma sua disponibilidade 

cada vez menor e a falta de suporte institu-
cional organizado.

E. Como você analisa a influência da indisso-
ciabilidade entre ensino, pesquisa e extensão 
no desenvolvimento da IC?
L.M. A Iniciação Científica começou logo 
após a criação das primeiras universida-
des no Brasil. O Cnpq foi um dos principais 
órgãos que estimulou a criação da Inicia-
ção Científica e a oferta de bolsas remonta a 
1963, um modelo fortalecido após a institui-
ção do Pibic na década de 1980. O aumento 
do número de bolsistas veio acompanhado 
da assimetria na distribuição de bolsas e no 
incentivo à pesquisa pelo país. Excetuando-

-se São Paulo, onde a presença da Fapesp é 
muito forte, os outros estados contam com 
poucas bolsas das FAPs, dependendo muito 
mais do Cnpq como órgão de fomento, 
embora a Iniciação Científica se expanda 
e abranja hoje, inclusive, estudantes de 
ensino médio. Com a adoção da indissocia-
bilidade, a partir da Lei da Reforma Univer-
sitária de 1968, houve um fortalecimento da 
pesquisa nas universidades. Parece-me que, 
nas universidades públicas, essa questão 
está bem resolvida, mas, por outro lado, há 
uma dimensão da  indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão não tão presente. 
A ideia inicial era que a pesquisa se tornasse 
objeto de ensino e se transformasse em uma 
ação de extensão. Esse modelo funciona se 
o que eu pesquiso for, necessariamente, 
aquilo que eu ensino e levo à população. 

Mas volto ao questionamento: todas as 
pesquisas têm condições de atender a 
esse critério? Há pesquisas necessárias 
que nem sempre possuem implicações 
diretas na sociedade, nem precisam 
ser objeto de ensino na graduação, por 
exemplo. Tratam-se dos estudos mais 
teóricos ou aprofundados sobre um 
tema específico, que podem chegar 
à sociedade - porém, não de forma 
imediata. 
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Luciana Massi apresenta o livro Aprendizagens da Docência no Ensino Superior,  organizado por ela e por José 
Guilherme da Silva Lopes,  professor associado da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
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Alguns acreditam que o lugar de onde 
vêm, suas experiências, a forma como 
são criados, as coisas que aprendem e 

começam a defender, são guias de suas esco-
lhas. Outros acreditam que aquilo que nas-
cem para ser, de alguma forma, mora dentro 
de si. A teoria das inteligências múltiplas, de 
Howard Gardner, nos diz, basicamente, que 
cada um possui uma inteligência diferente e 
predominante. Talvez, apesar de tudo, sem-
pre haja algo que grite mais alto em nosso ser. 
Algo que nos inspire, nos impulsione. Algo 
que nos faça sorrir e sentir cada centímetro 
de si pulsar. Talvez, em certos casos, possa-
mos chamar esse algo de “fazer exatamente 
o que sentimos ter nascido para fazer”. 

Essa história é sobre alguém que possui 
um brilho intenso no olhar, uma voz gentil 
e uma leveza ímpar ao narrar seu próprio 
caminho. Talvez também seja a história de 
alguém que nasceu para fazer o que faz. Ela 
começa há quarenta e um anos, em Presi-
dente Prudente, quando o bancário João 
Cruz e a auxiliar de enfermagem Maria Cecí-
lia conceberam o menino Fábio. Desde seus 
primeiros passos, os pais decidiram que dei-
xariam aquela que acreditavam ser a maior e 
melhor herança para o filho: a oportunidade 
de estudar. Seus pais foram seus primeiros 
mestres.

No primeiro dia de aula na Pré-escola 
Pingo de Gente, todas as crianças pareciam 
desesperadas! Tristes, chorando, segurando 
os braços de seus pais, implorando para não 
entrarem naquele novo lugar incomum às 
suas vidas. Fábio não entendia bem as outras 
crianças, porque sentia ansiedade em poder 
entrar na escola, queria logo estudar! E essa 
era uma alegria esperada por ele. Sua for-
mação começou ali, nas primeiras coisinhas 
ensinadas pela “tia” Célia, em cada número 
e em cada nova letra do alfabeto. A Pingo de 
Gente não foi apenas onde estudou quando 
criança, mas tornou-se o símbolo de onde 
deu seus primeiros passos.

Fábio prosseguiu seus estudos nas escolas 
públicas do município onde morava, carre-
gando consigo as palavras edificantes de seus 
pais sobre o imensurável valor de estudar. 
Quando concluiu os ensinos Fundamental 
e Médio, decidiu que gostaria de ser médico. 
Prestou vestibular para cursos de Medicina, 
mas, apesar de sua determinação, esse não 
era seu caminho. Também pensou em cur-
sar Farmácia e, dessa vez, passou no vesti-
bular para estudar na Universidade Estadual 
Paulista (Unesp), em Araraquara. Sua mãe 
logo arregaçou as mangas e voltou a traba-
lhar para ajudar o filho com as despesas na 
nova cidade. Pouco tempo depois, Fábio foi 

 Juliana Cristina

perfil fábio cruz

Profissão: amor
A história de como Fábio Cruz tornou-se docente e pesquisador e a 
influência da IC em sua carreira

Docente em seu 
laboratório na 
Universidade 
Federal de São 
Paulo (Unifesp)
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que as pessoas estavam fazendo nele. Ape-
sar de não ter férias nos meses de janeiro e 
fevereiro, sentia felicidade em estar traba-
lhando com aquela população e poder ensi-
nar um pouco do que era parte de sua forma-
ção - além de aprender. Aprendia com eles 
sobre diversas coisas, inclusive sobre plantas 
medicinais que poderiam ser levadas para o 
meio acadêmico a fim de pesquisar suas fun-
ções e propriedades. Enquanto trabalhavam 
no acampamento, Fábio e seus colegas tam-
bém observavam aqueles que poderiam vir 
a ser irradiadores das informações que eles 
levavam. Além disso, nos meses de julho, rea-
lizavam uma ação chamada Férias na Uni-
versidade, na qual levavam os jovens para 
conhecer e, acima de tudo, mostrar que a 
universidade pública também era deles, que 
tinham o direito de sonhar em estar ali.

Do PET à IC
O PET trouxe mais uma base importante 
para a formação de Fábio: a Iniciação Cientí-
fica. No início de seus projetos, os estudantes 
deveriam encontrar professores que pudes-
sem auxiliá-los. Foi então que conheceu Cleó-
patra da Silva Planeta. Na época a pesquisa-
dora havia voltado há pouco da Universidade 
de Harvard, em Massachussetts, e realizava 
seu trabalho acerca da dependência de dro-
gas e abuso. Cleo, como prefere ser chamada, 
sempre demonstrou grande preocupação 
de que seus orientandos fossem além da 
pesquisa realizada no laboratório, por isso 
aconselhava que os pesquisadores estives-
sem sempre em contato com os dependen-
tes, seus pais ou parentes próximos, para que 
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al pudessem ver realmente quem suas pesqui-
sas poderiam impactar. Além disso, os incen-
tivava a levarem seu conhecimento acadê-
mico também para a população.

A pesquisadora era uma pessoa muito res-
ponsável e empolgada com o que fazia. Mais 
do que ensinar, ela estimulava seus orientan-
dos a participarem de congressos científicos, 
apresentarem seus trabalhos e, de alguma 
forma, cativá-los em relação à ciência. 

Fábio trabalhou investigando a influên-
cia do estresse na dependência de drogas 
e abuso e desenvolveu esse tema durante 
seus cinco anos de graduação. Seu gosto 
por aquele universo aumentava exponencial-
mente e, quando terminou o curso, percebeu 
que estava completamente apaixonado pela 
vida acadêmica. 

— Aquilo me transformou! Talvez se 
tivesse feito Medicina eu não teria essa opor-
tunidade. Talvez eu não fizesse aquilo que 
tenho vocação pra fazer. 

Faltando pouco tempo para o fim da gra-
duação, o estudante foi visitar seus pais 
em Presidente Prudente. Seu João estava 
levando o filho para casa quando simples-
mente desviou o caminho. O jovem achou 
estranho, mas não disse nada. Então o pai 
passou em frente a uma farmácia pequeni-
ninha, virou para o filho e disse, orgulhosa-
mente: “Ó, isso aqui é nosso!". 

Ele não soube como reagir instantanea-
mente e, em seus pensamentos, surgiu um 
grande dilema. Sabia que seu pai aposen-
tado, embora não ganhasse muito, tinha 
seu fundo de garantia e, com isso, fez aquela 
surpresa. Fábio imaginava quantos de sua 

turma gostariam de ter a oportunidade que 
seu pai estava lhe dando. No entanto, ao 
mesmo tempo, apesar do medo de pare-
cer ingrato, não sentia ter vocação para ser 
o profissional que atua em uma farmácia. 
Achava bonito, mas desejava profundamente 
seguir com a vida acadêmica – para a qual 
havia se preparado. De repente, viu-se atô-
nito em meio àquele dilema. 

O impasse fez com que Fábio decidisse 
tentar dividir seu tempo. E então, nas férias 
e feriados, passou a trabalhar na farmácia. 
Esses meses foram suficientes para que 
tivesse certeza do que queria: ser farmacêu-
tico, mas na vida acadêmica. A parte difícil 
seria contar para o pai sobre o caminho que 
escolheu. Mesmo assim, estava decidido. E, 
no dia de sua formatura, a mãe disse uma 
frase que o ajudou e marcou para sempre: 

“A gente é feliz fazendo aquilo que gosta”. No 
fim, o pai e a mãe entenderam o caminho 
de Fábio e o apoiaram plenamente em suas 
escolhas. Com isso, o jovem farmacêutico 
sentia que deveria se dedicar ainda mais e 
dar o melhor de si para mostrar aos pais que 
realmente “era aquilo”. 

Pouco tempo depois Fábio entrou para 
o Programa de Pós-Graduação em Ciên-
cias Fisiológicas na Universidade Federal 
de São Carlos (UFSCar). E, no dia da defesa 
de sua dissertação, os pais choraram emo-
cionados junto ao filho. Naquele momento, 
não tinham mais dúvidas de que ele era feliz 

- feliz fazendo exatamente o que gostava. Seu 
João e dona Maria Cecília continuam incen-
tivando o filho em cada um de seus passos. 
Sofrem, choram e vibram juntos. Acima de 

morar em uma república. Lá viviam doze ou 
treze pessoas, doze ou treze universos par-
ticulares. Todos muito diferentes, com dife-
rentes níveis sociais, criações, ideias e visões 
de mundo. Por um lado, pode ser um tanto 
complicado e bastante caótico. Por outro, o 
lado que Fábio decidiu ver, havia a oportuni-
dade de conviver com a grande diversidade 
dentro daquele ambiente compartilhado e 
aprender a ser mais aberto, mais tolerante.

No primeiro dia de faculdade, João Aris-
teu da Rosa apresentou aos calouros o Pro-
grama Especial de Treinamento (PET), um 
programa de formação para graduandos 
interessados no ingresso em cursos de pós-

-graduação depois de formados. A ideia era 
preparar os estudantes para seguirem com 
seus estudos na área acadêmica e o pro-
grama possuía as vertentes de pesquisa, 
ensino e extensão. Fábio se interessou no 
instante em que o professor apresentou o 
programa e inscreveu-se para participar. O 
PET lhe trouxe muitas experiências constru-
tivas e uma das mais marcantes costumava 
acontecer no início do ano: todos os parti-
cipantes ficavam alojados em um acampa-
mento do Movimento dos Trabalhadores 
Rurais sem Terra. Os graduandos realiza-
vam exames parasitológicos, exames da água 
e ministravam cursos de formação de líde-
res em saúde. Ali, Fábio aprendeu muito. Pri-
meiro porque, de certa forma, se identificava 
com a realidade daquelas pessoas – apesar 
de não ter uma origem fundiária, sua pro-
cedência era também bastante humilde. E, 
desde aquele momento, sentiu que estava 
devolvendo um pouco do investimento 
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Infância em Presidente Prudente ao lado dos pais João e 
Maria Cecilia Cruz

Estudantes da Pré-escola Pingo de Gente com professora Célia ao fundo

Período da Iniciação Científica de Fábio, ao lado dos colegas Adrien Falco Pizzi, Gabriela 
Cristina dos Santos e Marinaide Naegele

Realização de experiências durante a IC no laboratório da 
docente Cleópatra da Silva Planeta
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tudo, reconhecem a importância da educa-
ção. Seus pais são seus maiores influencia-
dores e sua inspiração.

Fábio prosseguiu no doutorado com a 
pesquisa iniciada em sua Iniciação Cientí-
fica. Escolheu continuar trabalhando com 
o tema, não apenas por ter se identificado, 
mas também por uma motivação social. 
Desde o início de sua pesquisa, via que pes-
soas na situação de dependência eram dei-
xadas de lado, como se tivessem escolhido e 
não quisessem mudar. Ele queria mostrar 
que a dependência tinha uma base neu-
robiológica e deveria ser tratada tal como 
ansiedade ou depressão. E, embora traba-
lhando na pesquisa básica, entendendo a 
Neurobiologia, sentia que seu estudo pode-
ria influenciar na sociedade, ajudar a des-
construir o estigma em torno do tema e, 
consequentemente, ajudar as pessoas. Ele 
enxerga que a dependência é tratada como 
assunto de polícia, quando, na verdade, é 
assunto de saúde pública. 

Depois de algum tempo, já no pós-douto-
rado, Fábio passou em um concurso público 
e teve que cancelar sua bolsa de estudos. 
Porém, por motivos que nem ele sabe, o con-
curso simplesmente foi invalidado e a única 
coisa que havia sobrado da bolsa era um con-
gresso nos Estados Unidos. Como já estava 
pago, ele resolveu ir. Surpreendentemente, 
um professor o reconheceu e perguntou se 
ele era orientando de Cleo. Os dois conver-
saram e, então, surgiu um convite de traba-
lho. Fábio, meio cabisbaixo, explicou que 
não teria como ir, pois estava sem a bolsa. 
O professor então ofereceu um salário para 
que ele trabalhasse contratado em seu labo-
ratório no National Institute on Drug Abuse 
como pesquisador. E, claro, Fábio aceitou. 
Durante quatro anos ele aprendeu muito 
sobre o estudo molecular e teve um aprofun-
damento de técnicas de vanguarda. Bruce 
Hope, o professor que o contratou, mostra-
va-se grande entusiasta em desenvolver téc-
nicas, metodologias e inovações para que as 
pessoas pudessem usar em seus experimen-
tos. Lá, Fábio começou a desenvolver a linha 
de pesquisa que mantém até hoje, chamada 
neuronal ensembles, na qual procura entender 
a dependência como algo que envolve com-
portamentos de aprendizado e memória. 

Quando voltou para o Brasil, trabalhou 
por dois anos no Centro de Pesquisa, Ino-
vação e Difusão (Cepid), liderado por Glau-
cius Oliva, no Centro de Desenvolvimento 
de Fármacos do Instituto de Física de São 
Carlos. Em paralelo, recebeu o Auxílio à 

Pesquisa Jovem Pesquisador da Fapesp e, 
com isso, conseguiu montar seu laborató-
rio. Nesse meio tempo, Isabel Quadros, que 
havia sido sua co-orientadora nos Estados 
Unidos, telefonou avisando que havia sido 
aberto um concurso para trabalhar na Uni-
fesp na área de Psicofarmacologia. Ele dizia 
que não iria, porque passar em um concurso 
para trabalhar na Unifesp era um sonho ina-
tingível. Mas Quadros insistiu, incentivou e 
ele acabou indo. Seu sonho quase impossí-
vel, graças à sua dedicação e ao estudo, foi 
alcançado. Fábio passou no concurso, colo-
cou seu laboratório dentro de um cami-
nhão, mudou-se para São Paulo e come-
çou a desenvolver suas pesquisas dentro da 
universidade. 

Hoje também realiza um projeto na 
cracolândia, o qual considera um intenso 
aprendizado e uma grande realização 
por poder ajudar as pessoas que vivem ali. 
Embora muito difícil, é também muito grati-
ficante. Sente que vale a pena trabalhar com 
aquelas pessoas e o fato de tentar mudar a 
realidade de, pelo menos alguns, o motiva.

Hoje Fábio é docente na Unifesp e orienta 
estudantes de diversos níveis acadêmicos. 
Sempre procura convidar professores visi-
tantes para que seus orientandos tenham 
oportunidades, assim como ele teve, espe-
cialmente aqueles que estão iniciando suas 
vidas acadêmicas realizando projetos de 
Iniciação Científica. Para ele, a IC mudou 
tudo em sua vida. Foi a partir dela que deci-
diu seguir na área acadêmica e que, hoje, 
se tornou o profissional que é. Além disso, 
foi uma das grandes motivações para que 
se tornasse uma pessoa entusiasta e que 
busca estimular e cativar seus orientandos 
em relação à ciência.

— Toda vez que eles chegam com o 
mesmo brilho nos olhos que eu cheguei em 
Araraquara, muito tempo atrás, me sinto 
responsável por eles. Nem todo dia acordo 
bem, mas penso: “Não, hoje tenho que ficar 
bem, porque o Ben, a Camila, a Giovanna, o 
Ricardo, a Michele vão estar no laboratório, 
e eu tenho a responsabilidade de não deixar 
eles se frustrarem com aquilo”. Toda vez que 
acordo, lembro deles e falo: “Vou pro labo-
ratório e esquecer qualquer coisa adversa 
acontecendo fora dele”, porque acho que 
eles merecem o melhor, então tento ser o 
melhor pra eles. A Iniciação Científica foi 
uma oportunidade pra mim e quero que seja 
uma oportunidade pra eles. 

Para Fábio, mesmo os estudantes que 
não queiram seguir na área acadêmica, 

deveriam fazer Iniciação Científica, porque 
a pesquisa é também uma oportunidade de 
desenvolverem senso crítico – não repetirem 
métricas e receitas, mas irem além do téc-
nico e entenderem o motivo pelo qual estão 
fazendo isso ou aquilo. Além disso, acre-
dita que é preciso olhar com cuidado para 
os orientandos de Iniciação Científica. Que 
os orientadores não devem simplesmente 
depositar suas solicitações nesses estudan-
tes, mas suas esperanças. Que os incentivem 
para que continuem fazendo o que gostam, 
busquem novos projetos, bolsas e tenham o 
melhor. Afinal, além de tudo, são eles que 
darão continuidade àquilo que os próprios 
docentes são hoje. Fábio se sente como 
uma extensão de Cleo e enxerga que seus 
orientandos serão como uma extensão dele. 
Como ela costumava dizer a ele: “É como um 
barco, uma arca na qual vão se colocando 
pessoas dentro e criando uma família cien-
tífica muito grande”. Na ciência ou na vida, 
ele acredita que nada se constrói sozinho. 
Tudo é construído em conjunto, conver-
sando com os colegas e com outros profes-
sores, aumentando a visão do próprio pro-
jeto e criando um caminho de coletividade. 

— É o que a gente precisa. Sermos mais 
coletivos dentro da universidade pública.

Ele relembra com carinho de um bom 
exemplo disso: Rodrigo Molini Leão também 

fez Iniciação Científica no laboratório 
de Cleo. No início, seus anseios, sonhos e 
incertezas eram exatamente os mesmos dos 
outros pesquisadores de IC. Quando iniciou 
seu doutorado, Rodrigo foi orientado por 
Cleo e co-orientado por Fábio. Mas, mais do 
que orientadores e orientando, os pesquisa-
dores criaram o caminho de coletividade do 
qual Fábio se orgulha. Um sempre esteve ao 
lado do outro, dando forças quando neces-
sário e colaborando na construção de suas 
carreiras. Hoje Rodrigo é professor de Far-
macologia na Universidade Federal de Uber-
lândia (UFU) e, apesar da distância física, 
sempre estão colaborando entre si e seus 
laboratórios muitas vezes são como exten-
sões um do outro. Fábio acredita que sem 
a ajuda e apoio de seu amigo, muitas coisas 
provavelmente não teriam sido possíveis em 
sua própria carreira. E que, além de Rodrigo, 
outros de seus colegas, como Paulo Carneiro 
de Oliveira, Paula Bianchi, Paola Palombo, 
Sheila Engi, Caroline Zaneboni, Augusto 
Anésio, Thais Yokoyama, Natália Bertagna, 
Thamires Righi, Fernando Bezerra, Mayara 
Perillo, Gabrielle Tavares, Lara Fonteles e 
Jaqueline Moreira são parte importante de 
sua caminhada. Para ele, como diria Raul 
Seixas: “Sonho que se sonha só, é só um 
sonho que se sonha só. Mas sonho que se 
sonha junto é realidade”.
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Valquíria Carnaúba

iniciação científica

Para gostar de pesquisar, 
é preciso começar na 
hora certa
A graduação é o momento em que os estudantes começam a tatear as possibilidades 
profissionais dentro da área em que escolheram atuar. A Iniciação Científica é um dos 
caminhos pelos quais o estudante pode optar percorrer

Uma das metas estabelecidas no 
Plano Nacional de Educação (PNE), 
em 2014, é a de expandir o ensino 

superior para que, até 2024, um terço dos 
jovens de 18 a 24 anos estejam matricula-
dos em algum curso de graduação. Em 2017, 
segundo o Censo da Educação Superior do 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 4,2 
milhões de jovens entre 18 e 24 anos esta-
vam na universidade (18% do total). 

Para comparação, naquele mesmo ano, a 
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) 
contribuiu com aproximadamente 0,3% do 
percentual. Parece pouco, mas se conside-
rarmos que a taxa de contribuição da uni-
versidade equivaleu, somente naquele ano, a 
13.492 estudantes, é possível ter uma dimen-
são de quantos jovens ingressaram na pes-
quisa ou no mercado com uma formação 

sólida em suas áreas do conhecimento. 
Entre 2009 e 2019, 119.591 jovens inicia-
ram suas carreiras na Unifesp, distribuídos 
entre os mais de 40 cursos de nível superior 
(incluindo os que foram criados ao longo do 
período analisado). 

Grande parte desses indivíduos trilhou 
o caminho da pesquisa científica, optando 
pela carreira acadêmica por incentivo de 
docentes, colegas de sala de aula e das boas 
experiências vivenciadas na graduação – 
especialmente aqueles que passaram pela 
Iniciação Científica (IC). A modalidade de 
pesquisa acadêmica é desenvolvida, atual-
mente, por estudantes de graduação nas 
universidades brasileiras em diversas áreas 
do conhecimento. No Congresso Acadêmico 
da Unifesp 2020, por exemplo, foram sub-
metidos 1.560 trabalhos de pesquisadores de 
IC, entre bolsistas e não-bolsistas. 
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Um dos aspectos positivos dessa preo-
cupação com a formação do graduando é 
o estímulo extra para que esse estudante 
permaneça pesquisando. Uma pesquisa 
realizada pelo Centro de Gestão e Estudos 
Estratégicos (CGEE), do Ministério da Ciên-
cia, Tecnologia, Inovações e Comunicações 
(MCTIC), em 2017, revelou que os egressos 
do Programa Institucional de Bolsas de Ini-
ciação Científica (Pibic) têm 2,2 vezes mais 
chances de completar suas dissertações de 

mestrado e 1,51 vez maior de concluir as 
teses de doutorado, quando comparados aos 
que não passaram pela experiência.

Nossos dados confirmam essa tendên-
cia. Desde 1933, os cursos de pós-gradua-
ção stricto sensu (mestrado e doutorado) 
registram 3.940 concluintes que são, tam-
bém, egressos da graduação na mesma uni-
versidade. De 2014 a 2020, 7.726 indivíduos 
ingressaram em algum dos cursos de pós-

-graduação stricto  sensu da Unifesp. Desses, 

1.767 estudantes advêm da graduação na 
mesma universidade. Afinando ainda mais 
a lupa,  470 passaram pela experiência da 
Iniciação Científica.

A pesquisa refere-se aos estudantes que 
atendem às exigências do Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico (Cnpq), órgão responsável pelo 
financiamento da maioria dos projetos de 
pesquisa de graduação e pós-graduação no 
país. Entretanto, os estudantes de gradua-
ção que levam seus projetos de forma autô-
noma são, de igual maneira, transformados 
pela Iniciação Científica, uma experiên-
cia que desenvolve diversas competências, 
como empreendedorismo, olhar analítico 
e redação científica – ainda que se debru-
cem, futuramente, sobre outras áreas do 
conhecimento.

De acordo com Deborah Suchecki, 
docente associada do Departamento de 
Psicobiologia da Escola Paulista de Medi-
cina (EPM/Unifesp) – Campus São Paulo, e 
coordenadora institucional do Pibic-Pibiti 
na universidade, a IC é o primeiro passo 
para a carreira acadêmica. “Muitos pesqui-
sadores de IC seguem para a pós-gradua-
ção stricto sensu, pois desenvolvem habilida-
des necessárias para se tornar um cientista”, 
afirma. Para ela, a curiosidade e a inquieta-
ção são características muito desejáveis, que 
os levam a formular perguntas e a querer 
respondê-las. “Não é necessário que o estu-
dante chegue com todo o conhecimento teó-
rico do assunto que pretende estudar, mas 
é necessário que tenha fome de aprender, 
que goste de ler e queira adquirir conheci-
mento, direta e indiretamente relacionado 
com o tema da pesquisa”. 

Seu conselho para os estudantes que 
arriscam a Iniciação Científica é que viven-
ciem ao máximo os grupos mais experien-
tes (de mestrado e doutorado), pois essa 
bagagem torna-se um divisor de águas na 
vida acadêmica. “Por meio da IC, o estu-
dante mergulha mais profundamente em 
um assunto pelo qual tem certo interesse. 
Quando participa de congressos, conhece 
colegas de outras universidades e troca 
ideias, conhecimentos e vivências com os 
orientadores – algo muito gratificante”, 
pontua.

A Prograd e a IC
A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd/Uni-
fesp) é o órgão da Reitoria que tem como 
propósito promover o ensino de qualidade 
e garantir a formação geral e profissional 

dos estudantes de graduação,  preparando-
-os tanto para uma atuação competente, crí-
tica e ética quanto para o prosseguimento de 
estudos em nível de pós-graduação.

Para executar seu trabalho, a Prograd/
Unifesp conta com cinco coordenadorias 
(Sistema de Seleção para Ingresso de Estu-
dantes na Universidade, Projetos e Acom-
panhamento Pedagógico, Programas e 
Projetos Institucionais, Avaliação, e Desen-
volvimento Docente), além de uma assesso-
ria para assuntos de internacionalização e 
do Comitê Gestor Institucional de Forma-
ção Inicial e Continuada de Profissionais 
da Educação Básica. A responsabilidade 
pelos trabalhos de cada coordenadoria é 
conferida a um docente e a uma comissão 
composta por representantes das unidades 
universitárias.

Por meio da Coordenadoria de Progra-
mas e Projetos Institucionais, são articu-
lados os projetos e programas vinculados à 
Pró-Reitoria de Graduação, induzidos pela 

A pergunta que não quer 
calar: como as bolsas são 
atribuídas aos estudantes? 

“Dividimos a cota pelos campi a partir no número 
de graduandos de cada campus. Em uma primeira 
fase, os projetos submetidos são avaliados por 
assessores internos que levam em consideração 
três itens: histórico escolar, projeto e orientador. 
Com base nessa avaliação, os pedidos recebem 
uma graduação de prioridades, sendo P1 a maior 
prioridade e P3 a menor. Montamos comissões em 
cada campus compostas por professores internos 
e externos à Unifesp que selecionarão os melhores 
pedidos. Não levamos em consideração o critério 
do governo que privilegia áreas estratégicas, pois 
todas as áreas de conhecimento e toda geração de 
excelência de conhecimento são estratégicas”.

Deborah Suchecki

2005a
2006
2007b
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014c
2015
2016
2017
2018
2019

1.270
1.477
2.471
3.543
5.103
6.853
8.696

10.517
11.255
12.012
12.183
12.675
13.492
13.446
13.359

Unifesp • Total de matrículas da graduação por ano

a Início da expansão de vagas e cursos da Unifesp
b Início do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni)
c Expansão interrompida por alteração de política do governo federal
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política de educação superior do Ministério 
da Educação, com demandas e ações inter-
nas para a definição de políticas próprias da 
Unifesp para a graduação.

É nessa instância que Suchecki orga-
niza a concessão de bolsas aos solici-
tantes. Todos os anos, são ofertadas 
bolsas de Iniciação Científica para estu-
dantes de ensino médio e para estudan-
tes de graduação. Os solicitantes do nível 
superior, ao ingressarem com pedido de 
aquisição de uma, podem se candidatar 
de acordo com o programa específico para 
sua atividade.

Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação Científica – Pibic
O Pibic é voltado para o desenvolvimento do 

pensamento científico e iniciação à pesquisa 
de estudantes de graduação do ensino supe-
rior, visando contribuir para a formação de 
recursos humanos para a pesquisa que se 
dedicarão a qualquer atividade profissional. 
O programa busca reduzir o tempo médio 
de permanência dos estudantes na pós-gra-
duação, incentivar as instituições à formu-
lação de uma política de Iniciação Cientí-
fica, bem como possibilitar maior interação 
entre a graduação e a pós-graduação, e qua-
lificar graduandos para os programas de 
pós-graduação. Ele tende ainda a estimu-
lar pesquisadores produtivos a envolverem 
estudantes de graduação nas atividades 
científica, tecnológica, profissional e artís-
tico-cultural e também proporcionar ao bol-
sista, orientado por pesquisador qualificado, 

Bolsista de IC tem mais chances de concluir pós-graduação, 
aponta estudo do MCTIC 
O estudo de 2017 intitulado A Formação de Novos Quadros para CT&I (Ciência, Tecnologia e Inova-
ção): avaliação do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic), do CGEE, é com-
posto por análises quantitativas e qualitativas sobre a visão dos egressos e orientadores sobre a expe-
riência Pibic, com pesquisa de opinião no período de 1 de agosto de 2013 a 31 de julho de 2014, além de 
avaliações comparativas entre graduandos bolsistas e não bolsistas Pibic da Universidade Estadual 
Paulista (Unesp). Mais informações: https://www.cgee.org.br/documents/10182/734063/PIBIC-pdf

Não contribuiu para a sua formação
Estimulou o pensamento crítico e a criatividade

Proporcional a aprendizagem de métodos e...
Reforçou sua escolha profissional

Aprofundou seu conhecimento na área específica
Despertou seu interesse pela pesquisa

Pós-graduação, dando continuidade ao projeto PIBIC

Pós-graduação, com outro projeto

Não pretende fazer pós-graduação

1,50 %
71,00 % 

80,00 %
51,30 %
78,10 %
75,30 %

Avaliação subjetiva dos benefícios da Iniciação Científica (2013)
Fonte: CNPq, formulários de avaliação Pibic (2014)

Bolsistas Pibic - trajetórias pretendidas após a graduação (2013)
Fonte: CNPq, formulários de avaliação Pibic (2014)

a aprendizagem de técnicas e métodos de 
pesquisa, bem como estimular o desenvolvi-
mento do pensar cientificamente e da cria-
tividade, decorrentes das condições criadas 
pelo confronto direto com os problemas de 
pesquisa.

Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação em Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação - Pibiti
O Pibiti foi criado com o intuito de estimular 
estudantes do ensino técnico e superior ao 
desenvolvimento e transferência de novas 
tecnologias e inovação, visando contribuir 
para a formação e engajamento de recur-
sos humanos para atividades de pesquisa, 
desenvolvimento tecnológico e inovação. 
O programa busca a formação de recursos 
humanos que se dedicarão ao fortaleci-
mento da capacidade inovadora das empre-
sas no país, bem como para reduzir o tempo 
médio de permanência dos estudantes na 
pós-graduação e incentivar as instituições 
à formulação de uma política de Iniciação 
Científica. É seu objetivo também possibi-
litar maior interação entre a graduação e a 
pós-graduação, qualificar graduandos para 
os programas de pós-graduação e estimu-
lar pesquisadores produtivos a envolverem 

35 %

33 %

32 %

estudantes de graduação nas atividades 
científica, tecnológica, profissional e artís-
tico-cultural; e ainda proporcionar ao bol-
sista, orientado por pesquisador qualificado, 
a aprendizagem de técnicas e métodos de 
pesquisa, bem como estimular o desenvolvi-
mento do pensar cientificamente e da cria-
tividade, decorrentes das condições criadas 
pelo confronto direto com os problemas de 
pesquisa.

Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação Científica – Pibic nas Ações 
Afirmativas (Pibic-AF)
O Pibic nas Ações Afirmativas tem como 
objetivo complementar as ações afirmativas 
já existentes nas universidades. Seu objetivo 
é oferecer aos estudantes beneficiários des-
sas políticas a possibilidade de participa-
ção em atividades acadêmicas de Iniciação 
Científica.

Esse programa está inserido no Pibic e 
é resultado de uma parceria entre a Subse-
cretaria de Políticas de Ações Afirmativas da 
Secretaria Especial de Promoção da Igual-
dade Racial da Presidência da República 
(SUBPAA / SEPPIR-PR) e o Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento Científico e Tecno-
lógico (CNPq).
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A primeira edição do Congresso Aca-
dêmico Unifesp, realizada em junho 
de 2015, foi um marco dentro da ins-

tituição, por reunir todos os programas ins-
titucionais das áreas de ensino, pesquisa e 
extensão em um só evento. Foram aglutina-
das as tradicionais atividades dos congres-
sos dos programas institucionais de bolsas 
de Iniciação Científica (Pibic), de Extensão 
(Pibex), de Iniciação em Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação (Pibiti), do Pro-
grama de Monitoria e do Programa de Edu-
cação Tutorial (PET), além do Encontro do 
Programa Institucional de Bolsas de Inicia-
ção à Docência (Pibid), do Fórum Integra-
dor de Pesquisadores (FIP) e da Mostra do 
Programa de Bolsas de Iniciação à Gestão 
(BIG). A edição inaugural abordou o tema 
Quebrando Paradigmas no Ensino Superior: 
limites e possibilidade da integração, regis-
trando 3.600 inscrições e 1.560 submissões 
de trabalhos.

As edições dos anos seguintes consolida-
ram o novo formato proposto pela institui-
ção e, ano após ano, abriram mais espaço 
para que os estudantes da universidade 
pudessem expor os seus trabalhos, além de 
permitirem a integração entre os campi da 
universidade e proporem discussões sobre 
diversos temas, com a participação de reno-
mados pesquisadores do Brasil e do exterior. 
Entre 2016 e 2019, os temas foram, respec-
tivamente, A Universidade do Século XXI, 
Unifesp em Ação: pela educação superior 
pública de qualidade, Universidade e Socie-
dade: saberes em diálogo, e Unifesp 25 Anos: 
universidade pública, conhecimento público. 
Todas essas edições do evento foram palco 
de uma vasta e diversificada programação 
cultural.

De acordo com Ieda Maria Longo Mau-
géri, professora associada da Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp) e presidente 
do Congresso de 2015 a 2019, os congressos 

Seis anos de integração 
entre ensino, pesquisa e 
extensão

José Luiz Guerra 
Com a colaboração de 
Valquíria Carnaúba

Prints das palestras da edição de 2020 do Congresso Acadêmico Unifesp, que foi realizado de forma virtual

congresso acadêmico
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do Pibex, do Pibic e do Pibiti ocorriam simul-
taneamente até 2013, mas sem integração 
entre eles. “Naquele ano, realizamos o pri-
meiro Simpósio da Graduação, atividade 
que visava reunir a apresentação de todos 
os trabalhos de graduação, extensão, Inicia-
ção Científica e Iniciação à Gestão integran-
do-os.  Naquele ano,  começou o esforço de 
todos os envolvidos, docentes, pesquisado-
res e, principalmente, a Comissão de Inicia-
ção Científica, no sentido de organizar salas 
de apresentação com integração entre temas 
e estudantes dos diferentes programas.

Com o I Congresso Acadêmico, foi con-
solidada a oportunidade de agregar todos 
os campi – espacialmente distantes entre si. 

“Notamos que, já nesta edição, em 2015, a 
interação foi bastante acentuada entre estu-
dantes de graduação,  envolvidos com proje-
tos de Iniciação Científica, Extensão, entre 
outros. Eles abordaram o mesmo tema sob o 
olhar das diferentes áreas de conhecimento, 
enfatizando a multidisciplinaridade e a con-
vergência dos temas, aproximando, inclu-
sive, grupos de pesquisa nas edições subse-
quentes”, recorda a docente.

Primeira edição do Congresso Acadêmico Unifesp, realizada em junho de 2015

Edição de 2016, com o tema A Universidade do Século XXI

Edição de 2017, com o tema Unifesp em Ação: pela educação superior pública de qualidade

Edição de 2018, com o tema Universidade e Sociedade: saberes em diálogo Edição de 2019, com o tema Unifesp 25 Anos: universidade pública, conhecimento público
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De repente, a pandemia
A edição de 2020 do Congresso Acadêmico 
Unifesp, em razão da pandemia de covid-19,  
precisou ser completamente repensada. 
Diante da necessidade do isolamento social, 
o evento foi realizado de forma 100% virtual. 
Com base nas edições e comissões já bem 
estabelecidas em anos anteriores, Gabriela 
de Breláz, professora adjunta na Escola 
Paulista de Política, Economia e Negócios 
(Eppen/Unifesp) - Campus Osasco, e atual 
presidente do Congresso, transformou  o 
que era aparentemente um obstáculo em 
uma grande oportunidade: “A edição, total-
mente virtual, permitiu quebrar determina-
das fronteiras. Se antes o evento tinha, em 
média, 10 mil inscrições, em 2020 tivemos 
mais de 25 mil inscrições – quase metade 
delas de pessoas sem vínculo com a Unifesp 

– um recorde absoluto”. 
Além disso, foram submetidos 1.745 traba-

lhos (outra marca inédita), apresentados ao 
longo de 110 sessões científicas. No campo 
dos debates, foram realizadas 62 palestras 
e mesas das quais participaram 261 pales-
trantes nacionais e internacionais, que dis-
cutiram temas como distanciamento social 
e saúde mental, democracia, educação pós-

-pandemia, futuro das universidades, desi-
gualdades e participação social, experiên-
cias internacionais no combate à covid-19,  
mulheres em cargos de liderança, meio 
ambiente, racismo, empreendedorismo na 
universidade, comunicação em tempos de 
pandemia, entre outros.

“O que o evento permitiu presencial-
mente foi mais que triplicado após tor-
nar-se remoto, uma iniciativa que tomou 
forma com a pandemia da covid-19. Os par-
ticipantes têm acesso ao conteúdo discu-
tido em diversas salas, pois fica gravado e 
pode ser acessado posteriormente. Se hou-
ver necessidade de interagir com um pesqui-
sador daquela área, essa conversa fica mais 
fácil. Acho que o virtual veio para ficar. O 
presencial é bom, porque o estudante pode 
treinar frente a uma plateia, mas a integra-
ção se sobrepõe a esse obstáculo”, comemora 
Maugéri.

Para Breláz, foi um privilégio atuar na 
coordenação do congresso que, em 2020, 
foi inovador e inclusivo. “Um novo mundo 
se abriu com um trabalho desafiador, rea-
lizado por um time de pessoas muito com-
prometidas com a ciência e com as trans-
formações para a sociedade. Foram cinco 
dias intensos e de muito aprendizado”, 
finaliza.

Nas edições de 2018 e 2019, o congresso 
foi realizado parte de forma integrada, 
parte descentralizada, com atividades nos 
campi. Maugéri afirma que isso fez com 
que cada campus pudesse ter maior parti-
cipação dos estudantes, quando compara-
das com as edições anteriores,  muito devido 
à distância entre os campi.  Além disso, o 
desenvolvimento das atividades do evento 
em nível local deu autonomia a cada cam-
pus para enfatizar suas especialidades e 
potencialidades.

Com o Congresso Acadêmico, abriu-se 
espaço para o desenho da convergência de 
temas que a Unifesp desenvolve por meio 
de projetos temáticos – hoje consolidados 
com  a participação da universidade em 
iniciativas como o Programa Institucio-
nal de Internacionalização (Capes - PrInt). 

“Foi uma construção valiosa, que permitiu 
expor ao estudante um tema estudado em 
uma ponta, na área médica, que pode ser 
abordado sob uma outra ótica pelas huma-
nidades, permitindo que ele seja trabalhado 
com a convergência que gera resultados 
para a sociedade. Associar essa integração 
em um espaço amplo como o da universi-
dade é, portanto, um programa de Estado, 
e a universidade faz muito bem esse papel”, 
defende Maugéri.

Além da convergência de temas  entre 
campi e áreas do conhecimento, o outro 
papel do congresso apontado pelas docen-
tes como muito importante para a forma-
ção do estudante é a oportunidade de per-
mitir que ele aprenda a mostrar com clareza 
e didática  os objetivos e resultados de seu 
trabalho para um público heterogêneo, dife-
rente do que ocorre em um congresso de 
especialidades. 

As palestras da edição deste ano estão disponíveis na playlist “Congresso Acadêmico Unifesp 2020”, no canal oficial da Unifesp no YouTube

Alguns comentários em postagens sobre o Congresso Acadêmico nas 
redes sociais da Unifesp
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Gabriela de Breláz (esq.) e Ieda Longo  Maugéri (dir.) estiveram à frente do VI Congresso 
Cadêmico da Unifesp, o primeiro virtual desde sua primeira edição, e definem a 
experiência como uma grande oportunidade: “A edição, totalmente virtual, permitiu 
quebrar determinadas fronteiras”, afirma Breláz
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Gamificação em cursos 
on-line na produção de 
conhecimento
Estudante aborda estratégias de aprendizagem baseadas em jogos que propiciam 
novas soluções para o universo educacional

Denis DanaAo concluir o Ensino Médio, grande 
parte dos jovens se depara com o 
desafio que é a escolha da profissão. 

Enquanto muitos se mostram perdidos nessa 
etapa da vida, alguns chegam já determinados, 
com clareza sobre qual caminho seguir. Foi o 
que aconteceu com Henrique da Costa Evan-
gelista, hoje com 22 anos, pesquisador de Ini-
ciação Científica (IC) do curso de Tecnologia 
em Design Educacional (Tede), oferecido na 
modalidade de ensino à distância (EAD) pela 
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). 
Desbravador nato e apaixonado pela área da 
Pedagogia, Evangelista encontrou, por meio 
da temática de sua IC, Estratégias de Gamifi-
cação em Cursos On-line, a oportunidade para 
abrir a mente ao campo da ciência, desenvol-
vendo possíveis soluções para o universo edu-
cacional e até mesmo para já testar na prática 
os conhecimentos adquiridos.

Para chegar aos detalhes desse encontro 
entre a ciência promovida pela IC e o mer-
cado profissional, é preciso voltar ao tempo 
escolar e revelar a trajetória educacional 
do personagem dessa matéria. Desde cedo, 
ainda no Ensino Fundamental, Evangelista 
mostrou ser um estudante curioso e amante 
da escola. Engajava-se nos mais diferentes 
projetos e ações que o colégio promovia, e por 
meio deles, conseguiu aprender a observar 
os problemas existentes na educação, bem 
como suas possíveis soluções. Foi com esse 
olhar apurado que o jovem estudante ganhou 
a oportunidade de realizar cursos de forma-
ção de liderança juvenil, onde consolidou sua 
vontade e a certeza de querer atuar como 
professor.

No Ensino Médio, a vocação logo foi per-
cebida por alguns de seus professores que, 
então, incentivaram Evangelista a ingressar 
em um curso de magistério de forma a já se 
preparar para o futuro profissional. “A minha 
entrada nesse curso foi um divisor de águas. 
Logo no primeiro ano, o magistério me per-
mitiu ter contato com tecnologia, pessoas e 
realidades escolares diferentes, além do con-
ceito da aprendizagem criativa. Um desses 

contatos que a formação profissional me pro-
porcionou foi justamente com a professora 
da Unifesp Paula Carolei, e todo seu conhe-
cimento sobre design educacional”.

Pesquisa e a transformação na 
educação
Paula Carolei é docente e coordenadora do 
curso superior de Tecnologia em Design Edu-
cacional (Tede) do Núcleo da Universidade 
Aberta do Brasil na Unifesp (UAB/Unifesp). 
O profissional formado nessa área atua em 
espaços educativos, propondo metodolo-
gias e tecnologias que viabilizem e poten-
cializem os processos de ensino e de apren-
dizagem, trabalho esse diretamente ligado 
ao universo da pesquisa desenvolvida dentro 
da universidade. Nesse cenário de investi-
gações estratégicas pedagógicas inovadoras, 
nasceu o projeto.

“Na busca por novos modelos de design 
educacional, uma das estratégias que temos 
pesquisado nos últimos anos trata da gami-
ficação, capaz de pensar em atividades com 
fins educativos que explorem as possibilida-
des físicas, sociais, simbólicas e emocionais 
desse ambiente híbrido” explica Carolei.

Já como graduando do curso de Design 
Educacional na Unifesp e tendo Carolei 
como professora, Evangelista viu a oportu-
nidade de unir seu grande interesse em jogos 
e em educação e se lançou para a pesquisa 
acadêmica por meio da IC. “Muitos profes-
sores utilizam jogos em seus trabalhos, mas 
como atividades isoladas ou como recursos, 
sem envolver a temática em suas estratégias. 
A Iniciação Científica me possibilitou apren-
der a fazer pesquisa e, ao mesmo tempo, 
explorar de forma mais intensa o potencial 
da gamificação em diferentes espaços, com 
enfoque no ensino on-line e não formal.”

Dentro da temática dessa IC, os jovens 
pesquisadores acompanham a trajetória de 
graduandos em uma disciplina gamificada 
e elaboram um modelo de apoio à gamifica-
ção para ambientes virtuais de aprendiza-
gem. Entre as atividades propostas, estão: 
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da área de telecomunicações para colocar em 
prática alguns conhecimentos adquiridos 
com minha pesquisa”, lembra o graduando. 

“Foi uma oportunidade perfeita para empe-
nhar-me em uma demanda realística de tra-
balho, mas que, ao mesmo tempo, exigia 
muita pesquisa acadêmica”.

A oportunidade reforçou a necessidade 
das pesquisas para implementação e solução 
de problemas fora do contexto acadêmico. 

“Foi um exemplo claro da conexão existente 
entre a ciência produzida na universidade e 
outros campos de atuação, como a iniciativa 
privada”, celebra a professora. “Por ser uma 
pesquisa baseada em design como processo 
de intervenção social, o estudante conseguiu 
transpor ações que fez na disciplina on-line 
para outros contextos acadêmicos, profissio-
nais e sociais”.

Para Evangelista, toda essa experiência 
proporcionada pela Iniciação Científica tor-
nou ainda mais clara suas pretensões pro-
fissionais. “Desejo atuar como professor na 
educação básica e pesquisador em educação, 
de forma a buscar maneiras de melhorar o 
processo de aprendizagem. Tenho certeza 
que a IC contribuirá muito para o que almejo, 
uma vez que ela tem deixado em mim o papel 
de ser sempre questionador e de ter um olhar 
atento para a busca de soluções de desenvol-
vimento na educação, demanda essa exis-
tente e crescente em nosso país”.

A importância da autonomia do 
conhecimento 
A história do graduando Henrique da Costa 
Evangelista foi apenas uma das várias possi-
bilitadas por quem decide se dedicar à Inicia-
ção Científica, onde se aprende muito mais 
que fazer pesquisa, coletar dados e apurar 
informações. Aprende-se também a lidar 
com todo esse fluxo em um processo de cons-
trução de autonomia do conhecimento.

“O processo investigativo proposto na IC dá 
mais autonomia ao estudante, ainda mais em 
uma situação em que ele tem que concretizar 
e fazer ações reais como intervenção, como é 
pedido no projeto de Design Research. Assim, 
esse pesquisador em formação acaba sendo 
preparado para olhar o contexto social e suas 
complexidades e pensar em soluções edu-
cativas que possam melhorar esse conceito”, 
destaca Paula Carolei. De fato, a produção de 
conhecimento proporciona a ampliação dos 
horizontes dos estudantes, bem como de sua 
capacidade crítica e até mesmo de resiliência. 
Para Carolei, “especificamente na IC ligada 
ao Design Educacional, o granduando assume 
o protagonismo e aprimora seu potencial de 
escuta social e de promoção da empatia. Tudo 
isso acaba transformando tanto seu desempe-
nho acadêmico quanto sua visão de mundo, o 
que o torna um profissional mais completo e, 
dessa forma, melhor preparado para o mer-
cado de trabalho”.

o aprofundamento teórico sobre tipologias 
psicológicas; a pesquisa exploratória qualita-
tiva acerca da imersão de docentes e discen-
tes em unidades curriculares com esse tipo 
de estratégia; o acompanhamento da apli-
cação do protótipo de um modelo de gami-
ficação para uma disciplina à distância; a 
coleta de entrevistas com os participantes 
dessa aplicação e testes ligados à metodolo-
gia proposta.

“Com esse rol de atividades, Evangelista 
vivenciou a pesquisa acadêmica e, dentro do 
tema gamificação, foi responsável por pro-
por trilhas, badges, desafios-bônus, tipos de 
feedbacks e formatos de agência. Por meio da 
metodologia do Design Science Research, 
que pesquisa a produção de artefatos/pro-
cessos didáticos como propostas de inter-
venção, foi possível avaliar sua participação 
de forma quantitativa e qualitativa, e assim 
descrever a eficácia dessas estratégias de 
gamificação”, explica a professora.

O poder dos jogos na aprendizagem
Embasados na ciência, que já comprovou em 
inúmeros estudos a importância da vivên-
cia de experiências no processo de aprendi-
zagem, orientadora e orientando têm claro 
o poder potencializador que a gamificação 
tem na absorção de conteúdos, quando uti-
lizada com planejamento e estratégia.

“O ser humano tem uma característica 

natural que é o prazer e o estímulo pela ima-
ginação, pela experimentação e por se proje-
tar em diferentes espaços e variados tempos. 
Essas experiências, inclusive, representam 
a forma mais natural por quem aprende. 
Nesse sentido, a evolução da tecnologia e 
da linguagem dos games nos permite cada 
vez mais esses deslocamentos e o prolonga-
mento de cada descoberta, o que pode ser 
muito bem utilizado com objetivos peda-
gógicos, ao provocar mais autoria, intera-
ção, reflexão e tomada de decisão”, destaca 
Carolei.

Seu orientando, Evangelista, reforça: “No 
ensino on-line, onde a autonomia do estu-
dante é ainda maior, a gamificação pode 
representar um importante diferencial no 
processo de aprendizagem mais criativa, 
desde que bem inserida dentro de um pla-
nejamento. A Iniciação Científica tem me 
ensinado a pesquisar as formas mais asser-
tivas para fazer essa composição”.

Ciência para além da universidade
Mais do que abrir as portas para a área 
científica, a IC possibilitou ao estudante 
de graduação de Design Educacional apli-
car o conhecimento fora da universidade. 

“Já estava analisando diversas experiências 
de gamificação em espaços como museus e 
outros ambientes virtuais quando fui convi-
dado a colaborar com uma grande empresa 
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Acima - o estudante 
Evangelista em 
apresentação dos 
resultados de pesquisas 
em Congresso Humanitas 
(2018) e em participação 
de ação educacional - Tede 
Unifesp
Abaixo, à esquerda, 
experimentação de jogos 
na SBGAMES
Abaixo, à direita, 
discentes e docentes da 
primeira turma de Design 
Educacional Tede

Registro da participação 
na SBGAMES em 2018
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O então estudante Caio Henrique Mar-
ques Teixeira, do curso superior em 
Tecnologia Oftálmica da Escola Pau-

lista de Medicina (EPM/Unifesp) - Campus 
São Paulo, atuou no setor de inovação para 
Tecnologia em Saúde e Ciências Visuais 
Aplicadas, por meio de seu projeto de Ini-
ciação Científica, onde desenvolveu um pro-
tótipo nacional de bengala eletrônica para 
auxiliar a mobilidade de pessoas cegas ou 
com baixa visão, chamado Smart Mobb®. A 
ferramenta se comunica com tecnologias 
existentes em smart cities (“cidades inteli-
gentes”, em tradução livre), além de detec-
tar e informar a presença de obstáculos. O 
projeto, orientado por Vagner Rogério dos 
Santos, docente no Departamento de Oftal-
mologia e Ciências Visuais da EPM/Uni-
fesp, obteve aporte financeiro de do Pro-
grama Institucional de Bolsas de Iniciação 
em Desenvolvimento Tecnológico e Inova-
ção (Pibiti) do Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecnológico (Cnpq).

Teixeira explica que o funcionamento 
do dispositivo ocorre da seguinte forma: 
quando os sensores detectam obstáculos no 

percurso de seu usuário, o sistema vestível 
(uma pulseira conectada à bengala) é acio-
nado e passa a vibrar, alertando o usuário. “A 
conexão com tecnologias utilizadas em cida-
des inteligentes – modelo de gestão urbana 
baseada em tecnologias de informação e 
comunicação que melhoram os aspectos 
da vida urbana – dá-se pela plataforma de 
IoT (do inglês, Internet of Things), de acesso 
aberto, que recebe os dados de localização 
do protótipo via GPS, por meio de aplicativo 
instalado no dispositivo móvel utilizado. É 
importante ressaltar que o funcionamento 
das duas funções ocorre de maneira inde-
pendente, isto é, para que os motores vibrem 
indicando presença de obstáculos, não é 
necessário que o celular da bengala esteja 
conectado e enviando dados à plataforma 
IoT, e vice-versa”.

Os dispositivos eletrônicos de identifica-
ção de obstáculos (mobiliário urbano e vias 
públicas, com as respectivas informações) já 
estão instalados e em fase de testes iniciais 
nas redondezas do Hospital São Paulo (HSP/
HU Unifesp), compondo um sistema ao qual 
terão acesso idosos, cadeirantes e pessoas 

Bengala eletrônica de  
baixo custo se comunica com 
tecnologias de smart cities
Sensores do equipamento vibram ao detectarem obstáculos no percurso do usuário

Daniel Patini
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Preço sugerido do protótipo é três vezes 
menor que o valor praticado no mercado. 
Na foto, Teixeira simula uso da bengala
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com deficiência de mobilidade. A ideia é que 
os sensores, por meio de conexão sem fio, 
se interliguem e auxiliem os indivíduos que 
se deslocam na região compreendida entre 
a estação de metrô Hospital São Paulo e as 
três unidades de atendimento do hospital. 

“Foi a forma que encontramos de, efetiva-
mente, testar a solução em um ambiente 
real, urbano”, explica Santos. 

Segundo o pesquisador, existem atual-
mente quatro modelos de bengalas eletrôni-
cas comercializados no mundo, produzidos 
no exterior, que operam de forma similar à 
Smart Mobb®, embora não se comuniquem 
com as tecnologias existentes nas smart 
cities. Outro grande diferencial em relação às 
atuais bengalas eletrônicas comercializadas 
é o preço sugerido do protótipo: R$ 1.200,00 
ante R$ 4.000,00, ou seja, três vezes menor 
que o valor praticado. Isso sem considerar a 
dificuldade na aquisição do produto e na sua 
manutenção, por ser importado.

Devido à sua relevância, o projeto de IC de 
Teixeira despertou a atenção do presidente 

da Câmara Municipal de São Paulo, verea-
dor Eduardo Tuma, que ofertou R$ 200 mil 
(valor que engloba insumos, bolsas de pes-
quisa e equipamentos de laboratório) para 
a sua execução. A ideia é que a bengala inte-
gre um projeto maior voltado à melhoria da 
acessibilidade na capital paulista, que visam 
aprimorar São Paulo como uma cidade inte-
ligente. O município foi classificado, em 
2018, como cidade mais inteligente do Brasil, 
de acordo com o ranking nacional Cidades 
em Movimento 2018, divulgado com exclu-
sividade pelo Iese Business School, da Uni-
versidade de Navarra, na Espanha.

O pesquisador reforça que, atualmente, 
a tecnologia está na fase de aprimoramento, 
considerando itens de design e ergonomia. 
O registro da marca Smart Mobb® foi feito 
no Instituto Nacional da Propriedade Indus-
trial (Inpi), tendo sido também solicitado 
ao Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) 
o depósito da patente do produto desen-
volvido, processo que está em andamento 
atualmente.

E por falar em acessibilidade...

Projeto do ICT/Unifesp é premiado em simpósio nacional
O projeto desenvolvido por Isadora Muniz, estu-
dante do curso de Engenharia de Computação do 
Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT/Unifesp) - 
Campus São José dos Campos, conquistou o prê-
mio de melhor trabalho de Iniciação Científica 
no 20º Simpósio Brasileiro de Computação Apli-
cada à Saúde (SBCAS), ocorrido em setembro 
deste ano.

A proposta vencedora, orientada pela 
docente Denise Stringhini, tem como objetivo 
desenvolver tecnologias de baixo custo que auxi-
liem pessoas com deficiência motora a utiliza-
rem o computador. “Foi muito gratificante ser 
reconhecida por esse trabalho, que tem grande 
valor por tentar melhorar a vida de pessoas e 
por abranger a acessibilidade, que infelizmente 
é pouco abordada no desenvolvimento de tecno-
logias”, relata Muniz.

A estudante explica que o trabalho surgiu 
como uma ação de extensão dentro do programa 
CodeLab-Unifesp, tendo sido posteriormente 
contemplado com uma bolsa do Programa Ins-
titucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvi-
mento Tecnológico e Inovação (Pibiti). Ela conti-
nuará com essa temática durante seu trabalho 
de conclusão de curso (TCC).

Sobre o motivo para a escolha do tema desen-
volvido, Muniz revela a influência da história de 
vida de Luciano Nunes do Nascimento, pessoa 
com deficiência. “Saber dos desafios que ele já 
enfrentou e continua enfrentando para conse-
guir atingir sua própria independência no dia a 
dia – como usar o computador, por exemplo – foi 
a inspiração para o projeto”, afirma.

Isadora Muniz e Denise Stringhini, junto a Luciano Nunes do Nascimento - que inspirou o trabalho premiado de IC, em uma 
das salas disponibilizadas pela Proec para testes do projeto
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Pulseira conectada à bengala vibra quando detecta obstáculos no percurso do usuário
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Divertir-se infantilmente; entreter-se 
em jogos de crianças”, essa é a pri-
meira definição do verbo intransi-

tivo “brincar” no Dicionário Aurélio da Língua 
Portuguesa (2010). Brincar, porém, denota 
também um meio em si para alcançar obje-
tivos sérios e valorosos, de acordo com Carla 
Cilene Baptista da Silva e Beatriz Ferreira 
Monteiro Correia, respectivamente docente 
e estudante do curso de Terapia Ocupacio-
nal do Instituto de Saúde e Sociedade (ISS/
Unifesp) - Campus Baixada Santista. Por 
meio do projeto O Brincar, as Famílias de 
Crianças com Deficiência Física ou Múlti-
pla e a Terapia Ocupacional, realizado com 
cinco famílias de crianças de 2 a 5 anos, com 
deficiência física ou múltipla, ambas trouxe-
ram à tona a importância da relação entre a 
visão de pais – ou cuidadores – e a principal 
atividade da infância.

O projeto de Iniciação Científica tem 
como objetivo compreender como esses 
parentes enxergam o brincar e seu papel 
para o desenvolvimento das crianças. “Foi 
possível observar que, para os familiares 
entrevistados, a questão lúdica das crian-
ças com deficiência física ou múltipla é com-
plexa. Um ponto importante diz respeito ao 

retorno da pesquisa, pois, à medida que os 
resultados são apresentados e discutidos 
com a equipe, isso proporciona também 
uma reflexão por parte dos profissionais, 
principalmente os terapeutas ocupacionais, 
sobre a possibilidade de mais investimento 
em intervenções no cotidiano lúdico dessas 
crianças”, afirma Silva.

Na pesquisa, Correia e sua orientadora 
usaram um roteiro de entrevista semies-
truturado com base em um instrumento de 
avaliação do Modelo Lúdico. “Trata-se de um 
material criado pela terapeuta ocupacional 
canadense Francine Ferland, cujo objetivo 
é o que ela descreve como ‘desejo de redes-
cobrir a riqueza extraordinária do potencial 
terapêutico do brincar mediante a aborda-
gem da criança em um domínio que lhe é 
próprio, o brincar’. O material é composto 
pela entrevista inicial com os pais (EIP) e a 
avaliação do comportamento lúdico (ACL). A 
EIP permite conhecer a criança e sua famí-
lia, além de ter uma descrição de seu coti-
diano lúdico, diante da visão dos pais – no 
caso deste projeto, dos familiares. Já a ACL 
é uma análise por meio da observação direta, 
feita pelo terapeuta ocupacional”, explica a 
estudante.

A família e o 
cotidiano lúdico da criança
O projeto se desenvolveu entre os anos 
de 2018 e 2019, no Centro de Reabilitação 
de Paralisia Infantil (CRPI), voltado para 
crianças com deficiência física e múltipla na 
cidade do Guarujá. De início, após a autori-
zação da instituição e do Comitê de Ética, o 
CRPI ajudou no contato do público-alvo e na 
indicação das famílias que mais se encaixa-
vam no tema proposto. A coleta de informa-
ções com esses parentes foi estabelecida por 
meio de entrevistas agendadas, sem a parti-
cipação das crianças, que continuaram seu 
atendimento enquanto eram apenas obser-
vadas pelas pesquisadoras.

“Do nosso ponto de vista, as entrevistas 
aparentemente foram um desafio para as 
famílias, já que abordavam questões que 
muitas vezes passam despercebidas por seus 

membros. 
Ao falarem 
sobre o brincar de 
seus filhos, permitimos 
que essas pessoas refletissem sobre o tema, 
parassem para pensar sobre aquilo de que 
o filho gosta ou não, como ele brinca, com 
quem mais brinca, quais são suas atitudes 
lúdicas para com a criança, bem como sobre 
quais os impedimentos relativos ao brincar 
que encontra no cotidiano. Esse diálogo 
mostrou, inclusive, um espaço para os par-
ticipantes trazerem outras questões sobre 
o desenvolvimento da criança”, comenta a 
orientadora. “Além disso, o trabalho tem 
permitido fomentar a discussão do brincar, 
no caso de crianças com desenvolvimento 

educação

Brincadeiras em família, 
para além da diversão
Projeto do curso de Terapia Ocupacional revela a importância do envolvimento de 
pais, mães e cuidadores em atividades lúdicas na primeira infância

Paula Garcia “
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Avaliação do Modelo Lúdico:  
o brincar no cotidiano de crianças com deficiência 

“Por meio das matérias da grade comum comecei a 
me interessar pela infância. Quando procurei a pro-
fessora Carla, minha atual orientadora, para ingressar 
em um programa de Iniciação Científica relacionado a 
crianças, ela me apresentou suas linhas de pesquisa. A 
questão da deficiência e o brincar foi a que despertou 
minha curiosidade de aprender mais”, relata Thyelly 
Brandão Romanin, estudante do curso de graduação 
em Terapia Ocupacional do ISS/Unifesp, que, após ler 
o livro de Ferland sobre o Modelo Lúdico e inspirada 
no trabalho de Correia, começa o seu projeto com 
uma bolsa do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq).

Utilizando os mesmos instrumentos e a mesma 
metodologia do estudo anterior, a pesquisa desenvol-
vida por Romanin é realizada no Centro de Reabilita-
ção II, em Santos. “Enquanto o outro projeto tinha por 
objetivo conhecer o cotidiano lúdico de crianças com 
deficiência física ou múltipla, no meu caso as entre-
vistas vêm ocorrendo com familiares de crianças com 
diagnóstico ou suspeita de transtorno do espectro 
autista (TEA)”, esclarece a estudante.

Nesse novo trabalho observou-se que os dados 

relativos ao brincar dessas crianças, a partir da pers-
pectiva de seus pais e/ou responsáveis participantes, 
vêm ratificando o que a literatura afirma: que essas 
crianças demonstram pouco interesse por brincadei-
ras e brinquedos novos, sendo que a maioria brinca 
sozinha ou com adultos. “Esse dado nos leva a confir-
mar que os obstáculos ou dificuldades encontradas 
entre as crianças com deficiência física e múltipla são 
distintas das encontradas entre as crianças com TEA. 
Outro ponto importante é que a realização dessas pes-
quisas poderá contribuir para que a Terapia Ocupacio-
nal avance nas propostas de intervenção relativas às 
atividades lúdicas, que vão para além dos espaços de 
atendimento nos centros de reabilitação. Devem ser, 
portanto, repensadas as formas de intervenção no con-
texto do cotidiano dessas crianças – como, por exem-
plo, na escola, na própria casa, nos espaços comuns 
dos prédios ou nos bairros onde moram”, finaliza Silva. 

Com a conclusão do segundo projeto de Iniciação 
Científica, Silva pretende escrever um artigo com as 
estudantes envolvidas nas pesquisas, contemplando 
e discutindo os resultados encontrados nos dois cen-
tros de reabilitação.

atípico, e trazer maior visibilidade ao 
Modelo Lúdico utilizado pela terapia ocu-
pacional. Esse modelo acredita na impor-
tância do brincar pelo brincar, permitindo 
identificar as principais características do 
lúdico na criança e, a partir daí, estabelecer 
formas de proporcionar o desenvolvimento 
infantil”, completa.

Com os resultados obtidos ao longo do 
estudo, foi possível concluir que as entre-
vistas efetuadas confirmaram o que a lite-
ratura sobre o tema propõe a respeito das 
dificuldades que crianças com algum tipo 
de deficiência podem encontrar ao realizar 
brincadeiras, e a importância de estímulos 
e da participação dos familiares na ativi-
dade. Para além da diversão, o brincar tem 
relevância significativa não só para o desen-
volvimento motor, cognitivo e social, mas 
também como estímulo ao prazer, à desco-
berta, à criatividade e à expressão de todos 
os pequenos. 
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De cima para baixo: 
as estudantes Thyelly 
Romanin e Beatriz Correia 
com a docente responsável 
pela orientação das 
pesquisas, Carla Cilene B. 
da Silva
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Orientador, estudante e um grupo de estudiosos se 
unem com o objetivo de analisar os riscos da acidificação 
dos oceanos

Pedro de Biasi

Olhando para 
o futuro
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um grupo de especialistas internacionais a 
partir de modelos matemáticos e de dados 
do ritmo já observado das ações do homem 
no ambiente. 

O projeto  é mais abrangente e também 
avalia os efeitos adversos de muitos conta-
minantes de preocupação emergente sob 
esses cenários de acidificação oceânica. 
Mota, por exemplo, estudou os efeitos da 
orfenadrina, princípio ativo do analgésico 
e relaxante muscular conhecido como Dor-
flex®. Foi um dos fármacos que desponta-
ram por suas concentrações elevadas no mar 
da Baixada Santista, assim como o ibupro-
feno, losartan, diclofenaco, entre outros que 
estão sendo estudados por estudantes que 
compõem o grupo de pesquisa. Os resulta-
dos da pesquisa de Mota estarão na disserta-
ção de mestrado de Mariana Gonçalves Dias, 
estudante no Programa de Pós-graduação 
em Biodiversidade de Ecossistemas Mari-
nhos e Costeiros do IMar/Unifesp.

Para realizar a pesquisa, Mota cole-
tou amostras de água e sedimento da área 
de influência do Emissário Submarino de 

Heloísa Mota acabou de completar 
20 anos de idade, está cursando o 3º 
ano do Bacharelado Interdisciplinar 

em Ciência e Tecnologia do Mar no Instituto 
do Mar (IMar/Unifesp) – Campus Baixada 
Santista, e entrou em sua primeira Inicia-
ção Científica em 2018. O orientador da pes-
quisa, Augusto Cesar, é doutor em Ciências 
Biológicas pela Universidad de Murcia (UM), 
na Espanha, e professor associado no IMar/
Unifesp desde 2011. Os dois fazem parte de 
um estudo de grande relevância para o meio 
ambiente, que está sendo desenvolvido no 
Departamento de Ciências do Mar do IMar/
Unifesp.

Há menos de dois anos, Mota passou a 
fazer parte de uma equipe de pesquisado-
res e estudantes com diferentes graus de 
formação dedicados à análise dos impactos 
da acidificação dos oceanos. O projeto, coor-
denado por Cesar, intitulado Avaliação dos 
efeitos da acidificação dos oceanos sobre a 
biodisponibilidade de poluentes emergen-
tes – Acidocean, é financiado pela Funda-
ção de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo (Fapesp). 

“O nosso estudo tem duas frentes: sele-
cionar compostos sem regulamentação que 
já podem ser encontrados em concentra-
ções elevadas nas pesquisas de campo fei-
tas na baía de Santos e analisar qual seria 
o impacto desses contaminantes em dife-
rentes cenários de acidificação oceânica”, 
explica o coordenador.

Um dos principais focos do estudo está 
em simular cenários prospectados pelo Pai-
nel Intergovernamental sobre Mudanças 
Climáticas (IPCC), criado pela Organiza-
ção Meteorológica Mundial (OMM) e pelo 
Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente (ONU Meio Ambiente) com o 
propósito de sintetizar e divulgar informa-
ções científicas, para os próximos cem anos, 
bem como um possível cenário relacionado 
à técnica de Captura e Armazenamento de 
Dióxido de Carbono (CCS) em estruturas 
geológicas estáveis, tecnologia desenvol-
vida para auxiliar na despoluição atmosfé-
rica. O processo consiste em captar o dió-
xido de carbono (CO2) das fontes geradoras, 
submetê-lo a altas pressões, convertê-lo em 
líquido e injetá-lo em reservatórios petrolí-
feros. A tecnologia CCS é considerada, por 
diversos órgãos e convênios internacionais 
(IPCC,  Ospar Londres, entre outros), uma 
forma eficaz de diminuir a concentração 
de CO2 na atmosfera. O relatório especial 
sobre a captura e armazenamento de CO2 do 

IPCC (2019) afirma que essa atividade pode-
ria contribuir em cerca de 20%-55% para o 
esforço de diminuir as emissões deste gás 
até o ano de 2100.

Apesar da tecnologia CCS ser conside-
rada relativamente segura, o seu sucesso 
depende da retenção estável do CO2 dentro 
das formações geológicas utilizadas como 
locais de armazenamento, carregando, por-
tanto, seus próprios riscos, segundo Cesar. 
Faltam estudos sobre os efeitos de possí-
veis rupturas desses reservatórios e a sub-
sequente liberação do CO2, que podem ser 
provocadas por abalos sísmicos ou movi-
mentos nas placas tectônicas.

É nesse ponto que entra o estudo que ele 
e seus colegas estão desenvolvendo. Mota 
detalha: “Nós trabalhamos com três níveis de 
pH oceânico: 8,1, que é o encontrado atual-
mente em ambientes marinhos; 7,6, que é o 
prospectado até o fim do século XXI; e 7,3, 
que encontraríamos em uma situação de 
um possível vazamento do CO2 armazenado 
nessas estruturas geológicas.” O cálculo da 
futura acidez oceânica foi prospectado por 
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Sistema de injeção de CO2, 
formado pelo Controlador 
Apex, montado para 
avaliação de efeitos da 
acidificação oceânica 
em amostras de água. O 
aparato permite medir 
salinidade, temperatura, 
pH e ORP (medida para 
saber a capacidade de 
redução e oxidação do 
material)

Le
tíc

ia
 O

no
fre

 Lo
pe

s/
ar

qu
iv

o 
pe

ss
oa

l

Le
tíc

ia
 O

no
fre

 Lo
pe

s/
ar

qu
iv

o 
pe

ss
oa

l
Le

tíc
ia

 O
no

fre
 Lo

pe
s/

ar
qu

iv
o 

pe
ss

oa
l



Unifesp EntreTeses outubro 2020 Unifesp EntreTeses outubro 202056 57

Santos e Guarujá, onde há lançamento de 
esgoto, já que muitos dos compostos estuda-
dos são fármacos, que geralmente têm esse 
destino. Apesar de haver estações de trata-
mento das águas residuais, as instalações 
não possuem os sistemas necessários para 
remover integralmente esses compostos, 
resultando nas altas concentrações iden-
tificadas no mar da Baixada Santista, bem 
como em outras partes do mundo.

O que torna esse estudo particularmente 
importante é o seu foco em contaminantes 
emergentes. “Essas substâncias são conside-
radas emergentes por não possuírem regu-
lamentação que faça o controle e a fiscaliza-
ção de sua presença no ambiente”, esclarece 
o coordenador da pesquisa. “Consequente-
mente, esses contaminantes ainda não pos-
suem valores numéricos orientadores para 
o enquadramento dentro da legislação e das 
resoluções do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente.”

Para avaliar os impactos da acidificação 
oceânica em seres vivos, o estudo realiza tes-
tes laboratoriais em organismos estandardi-
zados, que incluem espécies bivalves, como 
mexilhões, entre outros invertebrados, como 
ouriços-do-mar. Após esse processo, uma 
análise estatística integrada busca as possí-
veis associações entre causa e efeitos bioló-
gicos, contemplando cada um dos tratamen-
tos das mudanças de pH e acidificação, e as 
concentrações desses contaminantes liga-
dos aos resultados detectados a partir des-
ses experimentos realizados no laboratório. 
A parte de Mota na pesquisa já é conclusiva: 
os dados demonstram o aumento dos efeitos 
nocivos da acidificação nas espécies mari-
nhas estudadas.

O estudo tem caráter inter e multidiscipli-
nar, demandando as ferramentas da Química 
Analítica Ambiental, tanto quanto os expe-
rimentos em laboratório com organismos 

vivos. É um trabalho complexo que exempli-
fica a necessidade de uma equipe entrosada 
e comprometida com a manutenção do rigor 
científico e acadêmico para a pesquisa pro-
duzir resultados confiáveis.

É nesse contexto que a Iniciação Cientí-
fica funciona como uma porta de entrada 
dos estudantes de graduação à pesquisa. 
Para Mota, foi um momento de virada em 
sua formação. “No meu primeiro dia no labo-
ratório, eu estava tremendo da cabeça aos 
pés, mas saí de lá com um sorriso de orelha 
a orelha”, relembra. “Eu pude ver como real-
mente ocorre todo o processo de construção 
do conhecimento científico. Nós estudamos 
isso na sala de aula, mas ver na prática como 
ocorre e são desenvolvidos os trabalhos é 
muito diferente, é incrível.”

Indo além, a estudante recorda toda a 
trajetória anterior à universidade, que teve 
algumas reviravoltas. “Eu sempre gostei 
muito de lidar com arte, então eu fiz aulas de 
dança, desenho, piano, violão, e eu também 
queria estudar História da Arte”, explica. “No 
ensino médio, eu me apaixonei por Física e 
Biologia. Eram as matérias que eu tinha mais 
prazer em estudar.”

Moradora de Guarujá (SP), a jovem viu a 
oportunidade de ingressar na Unifesp. Ela 
conta que seu interesse específico foi o Curso 
de Bacharelado Interdisciplinar em Ciência 
e Tecnologia do Mar (BICTMar), cogitando a 
possibilidade de seguir os estudos em Enge-
nharia Ambiental. Em suas palavras, caiu 
como uma luva: “É o curso mais a minha cara 
possível, porque eu gostei de todas as maté-
rias e não queria abrir mão de nenhuma. 
Agora é só me formar.”

Apesar dos desafios da vida universitá-
ria, o contato da graduanda com o mundo 
acadêmico por meio da Iniciação Científica 
foi crucial para sua autoconfiança. “Quando 
a gente entra no curso, tem muito daquilo: 

‘Nossa, o meu professor tem pós-doutorado 
e eu nem sei  se vou conseguir escrever um 
TCC’”, brinca, destacando o desafio de escre-
ver e produzir o material nos moldes acadê-
micos. “Quando eu vi que consegui escrever 
um relatório completo, construindo a intro-
dução, as seções de materiais e métodos, eu 
pensei: ‘Não é impossível; eu consegui, eu 
também sou capaz.’ Então estou muito feliz, 
realizadíssima, e não vejo a hora de partici-
par e desenvolver mais projetos.” Um “yes!” e 
um soco no ar evidenciam a grande empol-
gação da jovem com seu futuro.

“Se Deus quiser, eu vou fazer mestrado”, 
projeta Mota. “A gente tenta! Vamos ver 

o que a vida reserva para a gente.” Nesse 
momento, Cesar encoraja: “Você vai conse-
guir sim. Você já começou. Quando a gente 
começa, não volta mais.”

O coordenador do projeto diz isso com 
uma bagagem de muitos anos como pesqui-
sador, professor e orientador. Seu histórico 
inclui orientação em Iniciação Científica, 
Trabalho de Conclusão de Curso, Mestrado, 
Doutorado e Pós-Doutorado. Em sua expe-
riência, estudos como o Acidocean se bene-
ficiam quando envolvem os estudantes de 
todos os níveis na rotina acadêmica. “Todos 
trabalham juntos; um colabora com o outro e 
a gente vai, assim, como uma grande equipe”, 
explica Cesar. “Esse é um modelo de traba-
lho em equipe que adotamos e é bem-suce-
dido, porque os estudantes acabam se aju-
dando  e nós vamos tentando conduzir as 
atividades e demandas individuais, tirado 
as dúvidas, promovendo a reflexão, discus-
são e o aprendizado de todos. Muitas coisas 
eles acabam resolvendo por conta própria e 
o desenvolvimento acaba ocorrendo natural-
mente. Vamos acompanhando e indicando 
os caminhos, mas eles pouco a pouco aca-
bam conquistando essa autonomia.”

Essa rica dinâmica de aprendizado rende 
frutos notáveis, como é o caso do traba-
lho desenvolvido por Mota, Cesar e outros 
estudiosos sobre a acidificação oceânica. O 
estudo ainda tem uma trajetória considerá-
vel a percorrer. Com as informações apu-
radas durante a pesquisa, começa a fase de 
interpretar os resultados, elaborar artigos, 
passar o material por revisão, tradução, for-
matação e adequação para a divulgação. Só 
então o produto científico será submetido às 
revistas especializadas. 

Nesse tópico sensível, que é a influên-
cia da ação antrópica na natureza, o estudo 
tem relevância que vai muito além de comu-
nidades de cientistas e especialistas. Trata-

-se de informações que usam os consensos 
encontrados no meio acadêmico para pro-
duzir mais conhecimento, fornecendo res-
postas a questões importantes que represen-
tam grandes desafios para sustentabilidade 
ambiental. 

A responsabilidade inerente a esse tra-
balho não passa batido por Mota: “Toda vez 
que as minhas amigas têm dúvidas a res-
peito de algo relacionado ao meio ambiente, 
elas me mandam uma mensagem. Com o 
conhecimento que nós temos, precisamos 
explicar as coisas da melhor forma possível 
para as pessoas poderem ter acesso a essas 
informações”.
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Heloísa Mota, estudante do Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do 
Mar no IMar/Unifesp e Augusto Cesar, professor associado  no IMar desde 2011
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Foi a primeira vez que Leandro Augusto 
Calixto, docente do curso de Farmácia 
do Instituto de Ciências Ambientais, 

Químicas e Farmacêuticas (ICAQF/Uni-
fesp) - Campus Diadema, orientou um pro-
jeto de Iniciação Científica na graduação da 
Unifesp. O trabalho de Michelle Lorêdo de 
França, coorientado por Débora Cristina de 
Oliveira (também docente do ICAQF/Uni-
fesp), trouxe a Calixto essa e outra grata sur-
presa: a chance de atuar mais de perto na 
pesquisa relacionada com a chamada Quí-
mica Verde. A estudante propôs aos docen-
tes desenvolver e validar uma metodologia 
analítica para a determinação de chumbo 
(Pb) em águas superficiais, utilizando um 
reagente orgânico denominado dimetil-
carbonato (C3H6O3). Trata-se de um líquido 
inflamável, comercializado como aditivo 
para combustíveis, de baixa toxicidade e 
biodegradável.

Aos 26 anos, França traz na bagagem 
a formação superior como tecnóloga em 

meio ambiente

Química Verde no 
combate à poluição
Método para análise química baseia-se no uso de reagentes orgânicos, que 
geram poucos resíduos e demandam ferramentas de menor custo para 
sua aplicação

Valquíria Carnaúba Gestão Ambiental pela Faculdade de Tec-
nologia de Jundiaí – Deputado Ary Fossen 
(Fatec-Jundiaí). Ainda que tivesse inclina-
ção para a área de saneamento ambiental – e 
seu trabalho de conclusão de curso (TCC) na 
mencionada instituição de ensino se enqua-
drasse nesse viés (fármacos fármacos con-
taminates emergentes na água) –, ao iniciar 
o curso de Engenharia Química na Unifesp 
não planejava adentrar a área de pesquisa 
acadêmica (pelo menos, não tão cedo). Por 
outro lado, a possibilidade de desenvolver 
um projeto saltou-lhe aos olhos, deixando 
para trás qualquer possível falta de afini-
dade com a rotina de um laboratório. “Escre-
vemos o projeto do zero e nos empenhamos 
em aplicar as técnicas de microextração com 
aplicações ambientais”, relembra. 

O dimetilcarbonato, ao entrar em con-
tato com o chumbo das amostras recolhidas, 
extrai o metal presente na água (vide info-
gráfico), permitindo a mensuração de sua 
quantidade em uma proporção comumente 

adotada nas análises químicas do tipo, ou 
seja, em concentrações na ordem de par-
tes por milhão (ppm). Biodegradável, gera 
como subprodutos gás carbônico e água. 
O método, ecologicamente sustentável, foi 
validado na primeira etapa do projeto, con-
cluída em 2019. A segunda, que seria esten-
dida até 2020, foi temporariamente parali-
sada (assim como diversos outros projetos 
mencionados nesta edição) em função da 
pandemia de coronavírus. Nessa etapa, 
França e seus orientadores aplicariam o 
método na análise de águas superficiais na 
Grande São Paulo ou mesmo em áreas agrí-
colas, onde se registra o uso de agrotóxicos 
(substâncias que contêm quantidades gran-
des de chumbo).

Calixto ressalta que optou pela orien-
tação após uma conversa com a estudante, 
quando percebeu que o tema era inédito e se 
aproximava de pontos desenvolvidos em seu 
doutorado. Na época, ele buscava reagentes 
alternativos aos utilizados na determinação 

de fármacos em matrizes biológicas e pro-
dutos farmacêuticos. “As técnicas utiliza-
das nesses processos dependem do auxílio 
de solventes, que fazem com que os com-
ponentes a serem analisados ‘grudem’ e, 
assim, seja possível extraí-los da matriz em 
que estão presentes (como a água) para um 
volume menor, ocorrendo a pré-concen-
tração. Apesar de serem muito úteis, tais 
reagentes são comumente organoclorados, 
gerando resíduos tóxicos ao meio ambiente”, 
explica.

As alternativas, conforme detalha, advêm 
da Química Verde, ramo da Química que 
estuda todos os processos sustentáveis para 
que estes ocorram de maneira segura e não 
contaminem o meio ambiente. A substi-
tuição dos solventes organoclorados pelos 
orgânicos é uma das perspectivas de pes-
quisa na área, algo que denota sustentabi-
lidade ambiental e financeira. O método 
de análise proposto pela estudante vale-

-se, além do reagente orgânico, da extração 
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Os organoclorados 
podem ser encontrados 
nos agrotóxicos – 
utilizados como 
pesticidas em 
plantações –, nas 
tintas, nos plásticos 
e nos vernizes, entre 
outros. Os principais 
subgrupos nos quais se 
dividem são: toxafeno, 
hexaclorocicloexano, 
dodecacloro, clordecona, 
DDT e ciclodienos. Os 
organoclorados não 
se diluem em água; 
por outro lado, são 
solúveis em gordura. 
Os organoclorados 
absorvidos pelo ser 
humano têm potencial 
de causar lesões nos rins, 
fígado, cérebro, coração, 
medula óssea, córtex da 
suprarrenal e DNA (o 
que, neste caso, provoca 
o câncer). Além disso, 
podem prejudicar o 
sistema reprodutivo.
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simples e de um espectrofotômetro – instru-
mento de análise capaz de medir e compa-
rar a quantidade de luz absorvida, transmi-
tida ou refletida por determinada amostra, 
seja ela uma solução, seja um sólido trans-
parente ou opaco. 

“Os equipamentos utilizados para a detec-
ção de chumbo em amostras de água, de 
acordo com técnicas consolidadas como 
padrão-ouro (como o espectrômetro de 
massa com fonte de plasma indutivamente 
acoplado [ICP-MS]), são caríssimos por 
serem muito mais sensíveis. Já o espectro-
fotômetro é encontrado no mercado por 
preços mais de cem vezes menores que os 
praticados na venda de equipamentos ICP-

-MS”, relata o docente. Para o docente e sua 
orientanda, a microextração orgânica pode 
ser facilmente inserida na rotina de indús-
trias e centros de pesquisa como etapa dese-
jável nas análises químicas, a fim de facili-
tar os processos dos laboratórios – o que 

caracteriza o projeto de IC como pesquisa 
aplicada. “Dependendo dos resultados, os 
analistas podem decidir se partem para téc-
nicas mais sensíveis”, avaliam ambos.

Durante o deslocamento no trajeto casa 
(em Caieiras) - universidade (em Diadema), 
a jovem costumava permanecer cinco horas 
no transporte público, alternando entre 
trem, ônibus e metrô. Como pretende ini-
ciar as atividades na área, está em busca de 
uma oportunidade de emprego. A decisão 
poderá facilitar outros aspectos de seu coti-
diano, pois pretende alugar uma moradia 
para ficar mais próximo do campus onde 
estuda. França, que – a partir do projeto – 
produziu um artigo científico, aceito pela 
revista Measurement para publicação, explica 
que profissões ligadas à Química Verde 
estão em ascensão no país. Devido à cres-
cente preocupação com a poluição do meio 
ambiente, a indústria química tenta reduzir 
a geração de resíduos, adotando outras prá-
ticas mais sustentáveis; além disso, enqua-
dra atividades, como a proposta pela estu-
dante, no rol de profissões do futuro.

“Acredito que a área seja uma grande ten-
dência em saneamento ambiental, algo que 
hoje é fomentado pelas novas gerações, que 
tanto discutem a sustentabilidade e com ela 
se preocupam”, afirma Calixto. “O ramo de 
saneamento ambiental é amplo e permite 
muitas aplicações. Em tempo de recursos 
tão escassos, revela-se ainda maior a impor-
tância da busca de caminhos que diminuam 
os impactos irreversíveis”, complementa a 
estudante.

De partícula em partícula, a 
contaminação
A origem da palavra chumbo é latina (plum-
bum) e dela derivou plumbing, termo que 

– em inglês – significa encanamento. De 
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fato, diversos tipos de encanamento conti-
nuam, até hoje, a ser produzidos a partir do 
chumbo. Abundante na natureza, é de fácil 
extração e maleável. Vários fatores podem 
promover a solubilização de produtos de 
corrosão do chumbo nos encanamentos, 
liberando o metal na natureza e expondo os 
seres humanos – seja pelo consumo de água, 
seja pela acumulação de chumbo ao longo 
das cadeias alimentares.

Apesar de sabermos há muito que é peri-
goso à saúde humana, o chumbo dificil-
mente deixará de fazer parte de nossa rotina 
tão cedo – um fator que destaca a impor-
tância de estudos como o desenvolvido por 
França e os docentes da Unifesp. Os riscos 
nessa área são ostensivamente registrados 
na literatura científica e apontam diversos 
cenários de contaminação pelo chumbo. Um 
deles, bastante recente, foi descrito por pes-
quisadores da Universidade de Washington, 
tendo sido revelado que o alumínio, utili-
zado no tratamento de água distribuída pela 
rede pública, pode causar reação pode rea-
gir com o chumbo presente nas tubulações, 
liberando esse elemento na água. 

No Brasil, a legislação ambiental de 2008 
admitiu um valor máximo de 10 microgra-
mas (µg) de chumbo por litro de água potá-
vel, com adequação ao valor proposto pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS). De 
acordo com o Ministério da Saúde, em por-
taria publicada em 1999, uma lista de doen-
ças já havia sido seguramente associada à 
absorção de chumbo – fosse por meio de par-
tículas que se desprendem dos encanamen-
tos, fosse pela poluição das águas destina-
das ao consumo humano (como é o caso das 
águas contaminadas após acidentes com 
barragens em Minas Gerais). 

A estudante explica que a pesquisa valida 
o método, e seus resultados – obtidos nas 
áreas analisadas – contribuem para aten-
der ao que é exigido pelo Conselho Nacio-
nal do Meio Ambiente (Conama), que há 
15 anos estabeleceu metas ainda distantes 
de ser cumpridas (Resolução Conama nº 
357/2005). Além de especificar os padrões 
de águas doces, a resolução dá diretrizes 
para os padrões de águas salinas (com sali-
nidade ≥ 30%) e salobras (com 0,5% ≤ salini-
dade ≤ 30%).

VMP • Valores  
máximos 
permitidos

Uso preponderante da 
água

10 μg/L Consumo humano

100 μg/L Dessedentação de animais

5.000 μg/L Irrigação

50 μg/L Recreação

Parâmetros com maior 
probabilidade de ocorrência 
em águas subterrâneas, 
respectivos valores máximos 
permitidos (VMP) para cada 
um dos usos considerados 
preponderantes e limites 
de quantificação praticáveis 
(LQP)

Fonte: http://portalpnqa.ana.gov.br/Publicacao/RESOLU%C3%87%C3%83O%20CONAMA%20n%C2%BA%20396.pdf

A seringa do tipo HPLC é utilizada para a extração de amostras de água na ordem de mililitros (mL). O 
dimetilcarbonato contendo DDTP, reservado nessa seringa, ao entrar em contato com a água, passa a 
reagir com a amostra, iniciando a separação do chumbo. O processo é mediado por um complexante, 
substância responsável pela facilitação da reação entre o composto orgânico (solvente) e o inorgânico 
(chumbo). Forma-se então o ponto “nuvem”, ou seja, uma turbidez na amostra, produzindo microgo-
tículas deágua, que são desejáveis por aumentarem a superfície de contato e, por conseguinte, a sen-
sibilidade da análise. Posteriormente, retira-se a fase sedimentada para análise no espectrofotômetro.

Michelle Lorêdo de França (à esq.) e Leandro Augusto Calixto (à dir.) exploraram alguns 
dos 12 princípios da Química Verde, para os quais os cientistas da área devem atentar a 
fim de diminuir os impactos ambientais associados à produção de químicos. Entre eles, 
estão o uso de solventes mais seguros e a síntese de produtos menos perigosos

O alumínio utilizado 
no tratamento da água 
potável faz com que 
partículas de chumbo 
se dissolvam e afetem 
o nível desse metal 
pesado no líquido 
que chega às casas. 
Pesquisa realizada 
pela Universidade 
de Washington 
apontou que o valor 
obtido nas medições 
foi, precisamente, de 
100 microgramas de 
chumbo por litro, um 
nível dez vezes maior do 
que o recomendado, no 
Brasil, pelo Ministério 
da Saúde, que limita 
a concentração a 10 
microgramas por litro 
(https://summitsaude.
estadao.com.br/
aluminio-pode-afetar-
niveis-de-chumbo-na-
agua/).

Amostra de água Solução turva Extração

Concentração final de chumbo 
complexado com DDTP

Centrifugação

Injeção brusca da 
solução de dime-
tilcarbonato com o 
complexante DDTP 
(dietilditiofosfato de 
amônio). A injeção 
brusca nessa etapa 
permite a formação 
de microgotículas 
(ponto "nuvem")

Análise por 
espectrofotômetro 
para determinação 
do chumbo (Pb) 
complexado pelo 
DDTP

Coleta da fase 
sedimentada

Da coleta à análise: um processo sustentável
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A cocaína é uma droga recreativa, con-
sumida na maior parte do mundo, 
após ser extraída e purificada por 

complexos processos químicos. Hoje con-
siderada ilícita, há 5 mil anos já era bem 
conhecida por sociedades peruanas, como 
a inca. A forma original de uso, distinta das 
mais comuns (aspirada, fumada ou inje-
tada), consiste em mastigar as folhas de 
coca, hábito que persiste ainda hoje entre 
as populações andinas e tem a finalidade de 
suprimir o sono, a fome e a fadiga.

O Brasil ocupa o segundo lugar no ran-
king dos maiores consumidores da subs-
tância psicoativa, ficando atrás apenas 
dos Estados Unidos. De acordo com o  
II Levantamento Nacional de Álcool e Dro-
gas - Lenad, de 2012, isso significa que mais 
de seis milhões de brasileiros já experimen-
taram a droga em diversas formas – seja por 
meio do fumo (que utiliza a base livre, como 
o crack e a merla), seja pela via intranasal 
(aspirada) ou pela injetável, sujeitando-se a 
seus efeitos nocivos. Diversos estudos, aliás, 
já enumeraram tais efeitos: complicações 

cardiovasculares, dificuldades respirató-
rias, transtornos psiquiátricos (como sinto-
mas psicóticos), infecções transmitidas pelo 
sangue (como as hepatites B e C, introduzi-
das por vírus), comportamentos violentos e 
morte prematura. 

A maior parte desses problemas deriva da 
forma como a droga atua nos neurônios do 
sistema nervoso central, especialmente do 
sistema de recompensa do cérebro, ou seja, 
do circuito que processa a informação rela-
cionada à sensação de prazer ou de satis-
fação. Essa interferência química cerebral 
constante pode-se manifestar como uma 
forma de toxicidade, conhecida por neuro-
toxicidade (descrita pelos efeitos nocivos 
permanentes ou reversíveis decorrentes da 
exposição do sistema nervoso a agentes físi-
cos, biológicos ou químicos, que afetam sua 
estrutura e/ou função). O tema referido cha-
mou a atenção de Laísa Aliandro dos Santos, 
estudante do curso de Farmácia do Instituto 
de Ciências Ambientais, Químicas e Farma-
cêuticas (ICAQF/Unifesp) - Campus Dia-
dema, que se lançou à Iniciação Científica 

toxicologia

Moléculas artificiais 
amenizam neurotoxicidade 
da cocaína  
Estudante de Farmácia testa compostos sintéticos visando neutralizar os efeitos 
negativos da droga no sistema nervoso central  

Valquíria Carnaúba para investigar o papel neuroprotetor das 
moléculas sintéticas LINS-01003, LINS-
01004, LINS-01011 e LINS-01018.  

Sob a orientação de Raphael Caio Tam-
borelli Garcia e coorientação de João Paulo 
dos Santos Fernandes, docentes do Depar-
tamento de Ciências Farmacêuticas, a estu-
dante testou essas moléculas em cultura de 
células SH-SY5Y. Seu estudo visou avaliar os 
efeitos neuroprotetores dessas novas molé-
culas diante da CL50 de cocaína, ou seja, 
diante da concentração da droga que cos-
tuma causar mortalidade de 50% às células 
expostas durante determinado intervalo de 
tempo. Serão avaliadas, ainda, as proteínas 
caspase-3, caspase-9 e caspase-8/-10, envol-
vidas com a apoptose (morte) celular.

A estudante, moradora do bairro Jardim 
Monte Líbano (situado no município de 
São Paulo, na divisa com Diadema), sem-
pre teve um imenso interesse nos efeitos 
das drogas de abuso. Já na universidade, 
percebeu a chance de contribuir, por meio 
dessa pesquisa e ainda que indiretamente, 
para a minimização dos efeitos negativos 

da cocaína entre seus usuários. "Onde moro, 
saber de pessoas tão próximas a mim, da 
minha idade, entrando por esse caminho, 
me preocupa muito", relata.

O projeto está em andamento, mas os 
resultados prévios mostraram que as célu-
las SH-SY5Y responderam positivamente ao 
efeito neuroprotetor de todas as moléculas 
LINS utilizadas no estudo. “Quando incu-
bados com cocaína por 48 horas, todos os 
compostos LINS-01003, 01004, 01011 e 01018 
foram capazes de prevenir, em parte, a neu-
rotoxicidade causada pela cocaína, em dife-
rentes níveis”, explica a orientanda.

Os pesquisadores notaram, porém, que 
três dos quatro grupos de moléculas não 
influenciaram a taxa de sobrevivência das 
células nervosas, mesmo após exposição à 
concentração mais alta, equivalente a 100 
µM (micromolar). Nessa concentração, a 
porcentagem de células sobreviventes para 
os compostos LINS foi, respectivamente, 
88% (LINS-01003), 93% (LINS-01004) e 91% 
(LINS-01011). Somente o composto LINS-
01018 provocou uma ligeira diminuição na 

As caspases são uma 
família de enzimas 
importantes para 
manter a homeostase 
por meio da regulação 
da apoptose (morte) e 
inflamação das células.
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viabilidade celular quando utilizado em con-
centração mais alta, permitindo que 72% das 
células SH-SY5Y testadas sobrevivessem. 

“Com exceção desse grupo, a série LINS, em 
geral, não mostrou efeitos neurotóxicos nos 
testes in vitro”, resume Aliandro.

Relativamente à liberação da enzima 
LDH (lactato desidrogenase), que extravasa 
da célula para o meio de cultura quando há 
ruptura da membrana celular, observaram 
que todos os compostos LINS foram capazes 
de diminuir a atividade da enzima detectada 
no meio, quando associados à cocaína. “A 
enzima intracelular é rapidamente liberada 
para o meio de cultura quando a membrana 
celular é danificada”, explicam. “A cocaína, 
isoladamente, aumenta em cerca de 2,5 
vezes a atividade da LDH, mas – quando 
associada aos compostos LINS – essa ati-
vidade diminui”. Esse resultado específico 
sugere que uma das vias de morte celular, a 
necrose, foi prevenida pela ação dos com-
postos sintetizados. 

Neurobiologia da cocaína
As células SH-SY5Y, cópias sintéticas de 
células de neuroblastoma (câncer que surge 
no tecido nervoso), são fundamentais para 
o estudo da neurotoxicidade da cocaína, 
pois sintetizam um dos principais neuro-
transmissores envolvidos na ação refor-
çadora da droga – a dopamina (C8H11NO2). 
Esse mediador químico é encontrado em 
grande quantidade na fenda sináptica 
do circuito de recompensa do cérebro de 
usuários. É nesse espaço entre os neurô-
nios que ocorrem as sinapses, comuni-
cação mediada por neurotransmissores 
(dopamina, noradrenalina, acetilcolina, 

serotonina, glicina e glutamato).
A cocaína bloqueia temporariamente a 

receptação neuronal de dopamina, prolon-
gando seu tempo de atuação na sinapse, o 
que pode ser apontado como responsável 
pelo efeito estimulante da droga. "Com o 
acúmulo desses neurotransmissores excita-
tórios, a cocaína produz sensação de euforia 
e bem-estar, estado de alerta e outras mani-
festações", esclarecem os pesquisadores. 

Quimicamente, uma das consequências 
da alteração desse mecanismo é o estresse 
oxidativo – o desequilíbrio entre  a quanti-
dade de radicais livres e a sua remoção pelas 
células. Essas moléculas, capazes de atacar 
as células até destruí-las, possuem elétrons 
altamente instáveis e reativos, que podem 
causar doenças degenerativas de envelheci-
mento e morte dos neurônios por apoptose 
ou necrose. 

As substâncias H3R e H4R, sintetizadas 
pelo Laboratório de Insumos Naturais e Sin-
téticos (Lins), que é coordenado pelo profes-
sor Fernandes, são capazes de amenizar a 
degeneração dos neurônios imposta pela 
cocaína. Cada uma das numerações, por sua 
vez, indica um grupo específico de molécu-
las, catalogadas de acordo com a capacidade 
de se ligar a determinados receptores neu-
rológicos sem ativá-los, ou seja, são capa-
zes de interferir na liberação excessiva de 
dopamina por ter uma estrutura similar e 
afinidade forte com o receptor, impedindo 
assim a ativação do processo comandado 
pela cocaína nas fendas sinápticas. “Esses 
antagonistas são promissores para o trata-
mento de transtornos relacionados ao abuso 
de outras substâncias, como o etanol”, com-
plementa Tamborelli.

Independência acadêmica
O orientador responsável pela pesquisa 
atua há algum tempo na investigação da 
neurotoxicidade causada por drogas de 
abuso. Quando Aliandro e mais três colegas 
de turma do curso de Farmácia se aproxi-
maram do docente, interessados em desen-
volver um trabalho nessa área de estudo, ele 
já havia elaborado um projeto pré-aprovado 
pela Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo (Fapesp), que carecia, 
porém, de elementos importantes para ser 
estruturado. 

“Estávamos, na época, montando nosso 
laboratório; então, contamos com o apoio 
de Gustavo Pereira e Rodrigo Ureshino, 
docentes dos campi São Paulo e Diadema, 
respectivamente. Ou seja, fizemos a ponte 
com a estrutura de São Paulo e iniciamos 
alguns experimentos no Instituto de Far-
macologia e Biologia Molecular (Infar) com 
a cultura de células que escolhemos para 
essa pesquisa”, pontua Tamborelli.

De sua parte, Aliandro menciona os desa-
fios inerentes a uma universidade pública 
na atualidade, tais como a estrutura defici-
tária. “Em nossa pesquisa compartilhamos 

um laboratório com estudantes e docen-
tes do campus, com divisão nos horários 
de uso. Além disso, o apoio dos professores 
tem sido grande”, relata. 

Nesse sentido, o caminho encontrado 
por Tamborelli na busca pela supres-
são dessas dificuldades foi o do estímulo 
à independência de seus orientandos. 

“Tenho como base minha experiência como 
orientando, que sempre foi de muita auto-
nomia. Essa é a visão que busco passar aos 
estudantes, diferentemente da atuação do 
orientador que insiste o tempo todo em 
determinar o que tem de ser feito. As difi-
culdades fazem parte do nosso cotidiano 
e precisamos encará-las com as condições 
que temos.” 

Aliandro pretende continuar na área aca-
dêmica e, por isso, preocupa-se com a queda 
na oferta de bolsas na graduação e pós-gra-
duação e com o consequente sucateamento 
da pesquisa no país. Seu orientador pensa o 
mesmo. “Prevejo que, seguindo nesse ritmo, 
a competição será tão grande que ficará 
cada vez mais difícil para os pesquisadores 
jovens, como nós, conseguir bolsas para ter 
espaço na pós-graduação”, finaliza. 

Acima, à esq., a estudante 
Laísa Aliandro dos 
Santos no Laboratório de 
Inflamação e  Farmacologia 
Vascular (Campus 
Diadema). À dir., os alunos 
de IC de Raphael Caio 
Tamborelli Garcia, durante 
o XXI Congresso Brasileiro 
de Toxicologia, em 2019: 
Gabriela Otofuji Pereira, 
Laísa Aliandro dos Santos, 
Rafaela Yolanda Silvino de 
Almeida e Emidio Piñeiro 
Lopez Junior (da esq. para 
a dir.). Abaixo, a cultura de 
células SH-SY5Y em placas 
circulares e, à dir., vista ao 
microscópio
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O mecanismo de ação 
da cocaína, no Sistema 
Nervoso Central, 
consiste em aumentar 
a liberação e prolongar 
o tempo de atuação dos 
neurotransmissores 
dopamina, noradrenalina 
e serotonina (responsáveis 
pelas sensações de prazer) 
nas fendas existentes 
entre os neurônios, onde 
ocorrem as sinapses
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Quando Cláudia Regina Plens, res-
ponsável pelo Laboratório de Estu-
dos Arqueológicos (LEA/Unifesp) e 

docente no Departamento de História da 
Escola de Filosofia, Letras e Ciências Huma-
nas (EFLCH/Unifesp) – Campus Guarulhos, 
ingressou, em 2014, no Grupo de Traba-
lho Perus (GTP), do Centro de Antropolo-
gia e Arqueologia Forense (CAAF/Unifesp), 
e começou a análise das ossadas encontra-
das na Vala de Perus, detectou, durante o 
trabalho com antropólogos forenses e peri-
tos criminais da polícia civil, problemas em 
relação aos métodos escolhidos para o pro-
tocolo do GTP. Foi quando a necessidade de 
validação dos métodos internacionais para 
a população brasileira tornou-se funda-
mental. “A maioria dos métodos emprega-
dos na Antropologia Forense internacional 

toxicologiaidentidades brasileiras

Paula Garcia

O papel da Antropologia 
Forense na identificação 
da população brasileira
Pesquisa faz parte do Projeto de Validação em Antropologia Forense (Provaf) e 
analisa, a partir de métodos internacionais, coleção osteológica fornecida pelo 
Instituto de Ensino e Pesquisa em Ciências Forenses (IEPCF) para adequação do perfil 
morfológico brasileiro

foram realizados sobre coleções osteológi-
cas arqueológicas – ou seja, de populações 
pretéritas, com modos de vidas bastante 
distintos das populações atuais –, ou ainda, 
em populações nem tão antigas, mas em 
coleções osteológicas de algum grupo cul-
tural bastante particular, que não refletiria 
padrões biológicos compatíveis com todas 
as populações. O ideal é que os métodos da 
Antropologia Forense sejam validados para 
uma mesma população; no caso, era neces-
sária a validação de métodos para o Brasil”, 
explica Plens.

A ideia inicial era formar uma coleção 
osteológica, que consiste no conjunto de 
ossadas, para a Unifesp, mas depois de dois 
anos trabalhando com a Superintendên-
cia do Serviço Funerário do Município de 
São Paulo, não foi possível a resolução de 

Trabalho de análise 
osteológica no LEA/
Unifesp por Michele Faria 
à esquerda e Thais Lopez 
Capp à direita
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questões que envolviam a legislação sobre o 
tema. Em paralelo, a docente formulou um 
curso de especialização em Antropologia 
Forense e Direitos Humanos que, além de 
capacitar diferentes profissionais de vários 
estados brasileiros, possibilitou o contato 
com Luiz Airton Saavedra de Paiva, antro-
pólogo forense e presidente do Instituto de 
Ensino e Pesquisa em Ciências Forenses 
(IEPCF), que atuou como professor de Medi-
cina Legal do curso e intermediou o convê-
nio que a Unifesp firmou com o IEPCF para 
o estudo de uma de suas coleções osteológi-
cas. O material utilizado para a pesquisa é 
uma amostra de 144 indivíduos, proveniente 
do Cemitério Público Necrópole do Campo 
Santo de Guarulhos, com a documentação 
que possibilitou a coleta de dados ante mor-
tem, como registro de idade, sexo, local de 
nascimento e falecimento, ancestralidade, 
causa da morte, entre outros, pois, como 
a pesquisa não trata de um crime ou catás-
trofe que envolva Direitos Humanos, estes 
dados são necessários para a validação dos 
métodos que auxiliarão futuras pesquisas e 
investigações no Brasil, sobretudo nos servi-
ços de reconhecimento de vítimas não iden-
tificadas, de modo que o projeto tem,além 
do papel da pesquisa e ensino, o da exten-
são universitária.

O auxílio da Iniciação Científica
De acordo com o relatório de pesquisa de 
Gabrielle Ramos da Silva, na época estu-
dante do curso de História da EFLCH/Uni-
fesp, estagiária do LEA/Unifesp, membro do 
Núcleo de Ensino e Pesquisa em Arqueolo-
gia e Antropologia Forense (Nepaaf/Uni-
fesp), um grupo de pesquisa vinculado ao 
Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), e bolsista 
do Programa Institucional de Bolsas de Ini-
ciação Científica  (Pibic/CNPq) até dezem-
bro de 2019, os métodos utilizados no desen-
volvimento do estudo e para a análise dos 
indivíduos, caso a caso, se fundamentam 
nos pressupostos científicos elencados na 
Antropologia Forense enquanto disciplina. 
Para a aplicação desses métodos, um banco 
de dados foi criado a partir da documen-
tação fornecida pelo IEPCF, para o cruza-
mento, comparação e análise dos dados 
post mortem. “Embora o foco da pesquisa 
seja na construção de um banco de dados 
a partir do conjunto osteológico trabalhado, 
busquei também operar na realização das 
etapas de análise dos indivíduos no labo-
ratório até a sistematização de seus dados: 
montagem esquelética, inventário, odon-
tograma, aplicabilidade de métodos e sis-
tematização de dados. Busca-se, a partir 

da sistematização de dados em plataforma 
digital, o cruzamento de dados a partir das 
informações obtidas de cada indivíduo ante 
mortem e post mortem e a realização de gráfi-
cos que nos auxiliem na compreensão dos 
dados obtidos, bem como a aplicabilidade de 
cada método utilizado dentro da realidade 
brasileira”, relata Silva.

Até o momento, os resultados levantados 
estão permitindo compreender a relevância 
do banco de dados para os estudos em ciên-
cias forenses e como ele torna-se impres-
cindível para a construção de identidades, 
proporcionando facilidade de representa-
ção dos dados e operações realizadas, até 
então, por uma vasta quantidade de papel. 
Por meio da pesquisa, Silva realizou a siste-
matização dos dados de 30 indivíduos, auxi-
liando em um primeiro momento na visão 
detalhada dos dados coletados. “O papel da 
Iniciação Científica é fundamental para 
que possamos formar estudantes que refli-
tam e desenvolvam seus raciocínios e pes-
quisas acadêmicas dentro da perspectiva 
empírica, científica. A Gabrielle foi capaci-
tada de modo a entender a formulação de 

um problema a ser resolvido a partir de apli-
cação de métodos, onde dados serão coleta-
dos, armazenados em um banco de dados, 
o qual ela ajudou na alimentação, e, a partir 
de então, cruzar os dados de modo a conse-
guir interpretar uma série de dados que res-
pondam à pergunta original. Embora o pro-
jeto seja muito mais amplo e ainda esteja em 
andamento, ela pôde fazer um treinamento 
do que é o começo, meio e fim de uma pes-
quisa científica”, afirma Plens.

Reconhecimento Internacional
A pesquisa de Pibic de Silva se insere no projeto Building up 
Human Rights through professional qualification and research 
in Forensic Anthropology in Brazil, Projeto de Validação em Antro-
pologia Forense (Provaf), que é coordenado por Plens em parce-

ria com Camila Diogo de Souza, docente da Universidade Federal 
Fluminense (UFF), e Thaís Torralbo Lopez Capp, docente da Univer-

sidade de São Paulo (USP), ambas integrantes do Núcleo de Ensino 
e Pesquisa em Arqueologia e Antropologia Forense (Nepaaf/Unifesp), 

com o apoio da American Academy of Forensic Sciences (AAFS) e do The 
Humanitarian and Human Rights Resource Center (HHRRC), sendo o pri-
meiro projeto de uma instituição brasileira a receber esta verba.

O Provaf visa o desenvolvimento de um protocolo padrão científico de 

Em ordem da esquerda para direita. Colaboradora Michele Faria; estudantes do curso de História da Unifesp e estagiárias do Nepaaf/Unifesp Gabrielle 
Ramos, Aline Medeiros (graduada em História pela EFLCH/Unifesp e aluna do curso de especialização em Antropologia Forense e Direitos Humanos), 
Gabriela Nascimento (atual bolsista Pibic 2020) e Tamires Camargo

Camila Diogo de Souza à esquerda e Cláudia Plens à 
direita

Cláudia Plens no 
Congresso da AAFS 2020

antropologia forense aos padrões morfológicos brasileiros, a partir de métodos de determinação de 
perfil biológico recomendados internacionalmente, preenchendo lacunas e trazendo metodologias 
próprias dos estudos em ciências forenses para o contexto nacional.

“Em fevereiro de 2020, participamos do 72th Annual Meeting of the American Association of Foren-
sic Sciences (AAFS) para apresentação de pôster da sessão do HHRRC/AAFS. Na ocasião concedi uma 
entrevista para o Just Science Podcast, do Forensic Technology Center of Excellence (FTCOE), pro-
grama do National Institute of  Justice (NIJ). Tanto a apresentação do pôster quanto a entrevista sobre 
a importância do financiamento da HHRRC para o projeto Provaf foram importantes para divulgação 
do Laboratório de Estudos Arqueológicos (LEA/Unifesp), bem como para possibilitar novas estraté-
gias para pesquisa e ensino”, finaliza Plens.
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Celebrada em sociedades ancestrais e 
alvo de distorções conceituais, dis-
criminação e perseguição em algu-

mas culturas ocidentais contemporâneas, a 
bruxaria desperta, ainda hoje, a curiosidade 
de milhares de pessoas em todo o mundo. 
Em um dos reinos onde esse interesse se 
faz mais evidente, a internet, são publica-
dos diariamente conteúdos sobre astrolo-
gia e tarologia, associados ou não, das mais 
diversas vertentes. Sejam vídeos sobre 
astrologia védica, sejam previsões anuais 
com base no tarô mitológico, o que chama a 
atenção é a nova geração de tarólogos, com-
posta por jovens que estudam formas de 
bruxaria cada vez mais descoladas do senso 
comum. No mês de setembro, somente um 
dos canais da plataforma YouTube que tra-
tam dessa temática alcançou mais de 318 mil 
visualizações de seus vídeos  (dados coleta-
dos em 9/set./2020).

O resgate dessa atividade pelas novas 
gerações, que garante a transmissão de 
conhecimentos tão antigos a um número 
crescente de pessoas, é objeto da pesquisa 
de Iniciação Científica realizada pela estu-
dante Rafaela Sampaio de Souza, da Escola 
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
(EFLCH/Unifesp) - Campus Guarulhos. A 

veterana do curso de Ciências Sociais pre-
tende discutir, em sua investigação antro-
pológica, a retomada de ensinamentos sobre 
magia e bruxaria e a prática do Tarô de Mar-
selha como reinvenção de tradições.

Para Marcos Rufino, doutor em Antro-
pologia Social e docente do Departamento 
de Ciências Sociais, a pesquisa promove a 
reflexão sobre a constituição da esfera do 
sagrado no contexto urbano atual. “Vemos, 
ao longo das últimas décadas, um interesse 
crescente pelo resgate da magia e da bruxa-
ria por parte de inúmeros grupos. Apesar de 
acreditarem que estão retomando práticas 
antigas e ‘autênticas’, o trabalho mostra que 
estamos diante de uma experiência social de 
reinvenção do passado, sobretudo a partir 
da produção de um simbolismo que revela 
muito acerca da vontade e das estratégias de 
atribuir certa significação à vida cotidiana”, 
analisa o professor, responsável pela orien-
tação de Souza.

Segundo a estudante, não há definição 
única para o termo “bruxaria”, em razão da 
existência de diferentes grupos que utilizam 
práticas mágicas e se autodenominam bru-
xos. Contudo, “bruxaria ancestral” refere-

-se ao culto de deuses anteriores às religiões 
modernas e ao surgimento das civilizações 

antropologia

Tamires Tavares

Resgate de culturas 
ancestrais por intermédio 
da tarologia 
Tema antes envolto em lendas e mistérios, agora é alvo da ciência para a discussão de 
suas implicações na vida dos indivíduos praticantes e da sociedade
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atuais. Para a antropóloga britânica Mar-
garet Murray, uma das pioneiras no estudo 
sobre o tema, o aparecimento da bruxaria 
ancestral foi contemporânea dos cultos gre-
co-romanos. A presente pesquisa questiona 
e discute as obras de Murray, pois delas deri-
vam a Wicca e outras religiões de crenças 
pré-cristãs de grupos bruxos. 

Diversos movimentos buscaram recupe-
rar essas crenças, destacando-se o neopaga-
nismo, iniciado pela elite cultural da Europa 
Ocidental no final do século XVIII, e o New 
Age, na década de 1960. O primeiro preten-
dia ressignificar tradições e se autodecla-
rava portador e transmissor de uma sabedo-
ria antiga, sendo influenciado pela literatura 
e por sociedades secretas. Já o segundo, nas-
ceu a partir do esoterismo ocidental, com 
a proposta de uma contracultura, reava-
liando conhecimentos rejeitados pela cul-
tura dominante. Com o declínio da religião 
cristã, esses grupos neopagãos, principal-
mente a Wicca – que defende a existência 
de magia e de interação física e espiritual 
com a natureza –, popularizaram-se.

Souza destaca, em seu trabalho, que a 
busca por origens míticas é característica 
da cultura jovem, que procura por inter-
pretações da realidade distintas das reli-
giões predominantes, como o cristianismo, 
ganhando espaço nas sociedades modernas. 

“Como observou o filósofo e especialista em 

história das religiões Mircea Eliade, a busca 
por outros métodos de salvação e a inter-

-relação estabelecida entre diversas práti-
cas com origens diferentes, que foram per-
seguidas ou não totalmente aceitas pela 
Igreja cristã, como a astrologia, gnose e 
ritos orgiásticos, entre outras, estão cada 
vez mais presentes”, observa a estudante 
em texto de sua produção.

Isso é exemplificado por meio da tarolo-
gia, que atualmente surge como uma rein-
terpretação de procedimentos mágicos tra-
dicionais. O uso do tarô – um baralho de 78 
cartas com figuras – é um método esotérico  
para a previsão do futuro.

Souza enfatiza que a tarologia (especifi-
camente o uso do Tarô de Marselha) pode 
ser compreendida pela abordagem da Psi-
cologia Analítica, pois é desenvolvida como 
ferramenta de orientação para um cami-
nho de autoconhecimento. “Utilizam-se as 
cartas do tarô e interpreta-se conforme o 
sistema simbólico no qual se está inserido; 
para isso, a pessoa não precisa necessaria-
mente fazer parte de grupos de bruxos ou 
tarólogos, como se autodenominam, por-
que as imagens contidas nas cartas reme-
tem a representações de coisas do cotidiano”, 
explica a graduanda. 

Para os participantes desses grupos, as 
figuras contidas no Tarô de Marselha repre-
sentam personagens de diferentes culturas 

ao longo dos séculos. Isso confere a essas 
personagens um potencial arquétipo. Os 
arquétipos foram definidos pelo psiquiatra 
Carl Gustav Jung como expressões, por meio 
de imagens, de elementos e experiências 
comuns entre as pessoas, que se manifes-
tam – por exemplo – nos sonhos, arte, mitos 
e rituais. Eles formam o inconsciente cole-
tivo – representações coletivas que induzem 
a interpretações sobre a realidade. Ou seja, 
as cartas exibem figuras que têm significado 
em qualquer cultura; ainda que haja altera-
ção de nome e de forma nas ilustrações, tais 
figuras estão presentes dentro de qualquer 
sistema de representações. Assim, ao ler as 
cartas, o indivíduo consegue “conectar-se” 
com elas, com o que nelas é representado, 
sem saber especificamente seu significado.

A orientanda observou a relação dos gru-
pos analisados com os arquétipos do Tarô 
de Marselha e a aplicação do autoconheci-
mento. “Os arcanos maiores do tarô, con-
junto composto por 22 cartas, contam a his-
tória A Jornada do Louco, por exemplo. Ao 
tirar as cartas de determinada forma, é pre-
ciso interpretá-las para entender qual jor-
nada se deve realizar a partir deste plano. 
Todos começam do zero – um plano inicial – 
e, ao estudar o tarô, pretende-se saber como 
evoluir e transcender a outro plano. De certa 
forma, o objetivo é compreender qual o seu 
papel aqui e o que fazer para adquirir deter-
minado conhecimento, que só é alcançável 
por meio do uso da magia antiga – as cartas 
do tarô, entre outros elementos –, atingin-
do-se, após isso, outro plano”, explica Souza. 

O tarô foi a porta de entrada da estudante 
para as discussões sobre bruxaria e para a 
escolha de seu tema de pesquisa. No início 
da graduação interessou-se pela antropo-
logia das religiões, mas foi durante o ter-
ceiro ano que teve contato com tarólogos, 
que lhe deram uma nova perspectiva sobre 
novos movimentos religiosos e diferentes 
interpretações da espiritualidade. “Usa-
vam o tarô como elemento ritual. Não ape-
nas profissional, mas espiritual”, esclarece. 
Nesse período, a mãe de Souza também se 
interessou pelo assunto e se tornou taró-
loga. Com tal reforço para sua atividade, a 
estudante encontrou o tema que pretendia 
desenvolver e confirmou, por meio do acon-
selhamento de seu orientador, a relevância 
do estudo. “O trabalho de Rafaela soma-se a 
outros que procuram entender o lugar das 
formas de ‘neopaganismo’ na maneira como 
esses grupos compreendem a si mesmos”, 
avalia Rufino.

A influência da figura materna também 
foi importante na escolha do curso. Antes de 
ingressar no ensino médio, a curitibana de 
21 anos teve contato com as áreas de Socio-
logia e Antropologia graças à mãe, que é 
pedagoga. Ao se formar em uma escola téc-
nica estadual, aos 16 anos, optou pelo ensino 
superior a distância em Ciências Sociais 
enquanto trabalhava. No ano seguinte, pres-
tou o Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) e foi aprovada na Unifesp. A locali-
zação do campus da EFLCH/Unifesp pesou 
na escolha, pois, durante a infância, havia 
morado em Guarulhos, e seus avós ainda 
residem nessa cidade.

No curso de Ciências Sociais, optou pela 
licenciatura e decidiu completar o estágio 
antes de se inserir no programa de Inicia-
ção Científica. Por meio deste, pôde explorar 
um ramo de seu interesse e discuti-lo com 
outros docentes, além do orientador. Nesse 
processo, encontrou alguns desafios, como 
a falta de financiamento. Com o projeto con-
cluído, teve de escolher entre abandonar a 
pesquisa ou desenvolvê-la voluntariamente, 
pois o corte de verbas impediu a conquista 
de uma bolsa de estudos. “Era importante 
ter financiamento, principalmente para 
frequentar os rituais que estudo, que ocor-
riam em regiões distantes”, comenta. O 
tempo também representava um obstá-
culo. Durante a pesquisa não poderia per-
der os rituais sazonais que se realizavam nos 
meses de recesso acadêmico. “Eu já estava 
com o projeto pronto, e era um assunto que 
gostaria de compreender melhor; foi o que 
me motivou a prosseguir apesar das dificul-
dades”, lembra a estudante, que pretende 
aprofundar-se no tema na pós-graduação.
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A participação de Rafaela Souza nas aulas ministradas por Marcos Rufino, pesquisador 
em Antropologia Social, culminou na orientação prestada por esse docente à sua 
pesquisa de Iniciação Científica

Milhares de internautas buscam conteúdo 
sobre magia na plataforma YouTube. 
Praticantes e especialistas em tarologia, 
astrologia, búzios e runas difundem essas 
e outras atividades por meio de vídeos 
com orientações – desde o ensino voltado 
a principiantes até previsões mensais 
sobre o futuro
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Como caracterizar, de forma mais pre-
cisa e por meio da lógica, o nível do 
processo de envelhecimento de um 

indivíduo? Buscando atingir esse objetivo, a 
estudante Gabriela Mendes Bastos Oliveira, 
do curso de Ciências Atuariais da Escola 
Paulista de Política, Economia e Negócios 
(Eppen/Unifesp) - Campus Osasco, desen-
volve o projeto denominado A Construção 
de um Modelo Fuzzy Aplicado na Qualifica-
ção do Envelhecimento Ativo, desde julho de 
2018, sob a orientação dos docentes Celso 
Takashi Yokomiso e Raphael de Oliveira 
Garcia.

Por conta de uma população cada vez 
mais longeva, o envelhecimento, no caso 
brasileiro, tem-se tornado motivo de preo-
cupação para o governo e a sociedade, 
impondo discussões importantes sobre a 
saúde – como o aumento da incidência de 
doenças crônicas – e questões sociais. Os 
pesquisadores lembram que nosso país 
não investe fortemente em políticas públi-
cas de inserção dos idosos na sociedade, o 
que afeta sua socialização e aumenta o risco 
de problemas psicológicos e físicos. “Afinal, 
um idoso que não possui espaços de conví-
vio social, normalmente passa o dia sozinho, 
em casa, sem praticar qualquer tipo de ativi-
dade física ou de desenvolvimento mental”, 
destaca Yokomiso.

Por sua vez, Garcia relata que o enve-
lhecimento ativo, ainda longe de ser uma 
realidade brasileira, surge como estratégia 
fundamental para superar esses desafios e, 
sobretudo, proporcionar qualidade de vida 
aos idosos. Para ele, há uma série de tópi-
cos que influenciam a medição desse con-
ceito, tais como sistemas de saúde, servi-
ços sociais, fatores comportamentais e os 
relacionados a ambientes físicos, sociais e 
econômicos. “Criar um modelo matemá-
tico que auxilie na classificação do envelhe-
cimento ativo constitui um grande desafio 
por envolver variáveis que, muitas vezes, são 
de ordem linguística”, pontua.

A lógica Fuzzy
Nesse ponto, surge – para auxiliar o traba-
lho – a função da lógica Fuzzy, também cha-
mada lógica difusa, a qual possibilita flexibi-
lizar o grau de pertinência de um elemento 
a um determinado conjunto, ao contrário 
da lógica clássica, na qual existem apenas 
duas situações possíveis: pertencer ou não 
pertencer a um conjunto, ser falso ou verda-
deiro, entre outros exemplos. Essa flexibiliza-
ção, segundo Garcia, faz com que a lógica em 
questão tenha grande aplicabilidade a pro-
blemas biológicos – nas últimas décadas têm-

-se observado muitos artigos científicos que 
a utilizam em biomatemática. “Queremos 

longevidade

A lógica por trás do 
envelhecimento
Projeto pretende qualificar o nível de envelhecimento como pouco, médio ou bem 
ativo, por meio de um modelo matemático

Daniel Patini

Fr
ee

pi
k



Unifesp EntreTeses outubro 2020 Unifesp EntreTeses outubro 202076 77

aplicar a lógica Fuzzy ao problema da classi-
ficação do envelhecimento ativo para saber 
qual é a probabilidade de um determinado 
idoso ser pouco ativo, médio ativo ou bem 
ativo”, explica.

Como a teoria matemática da lógica Fuzzy 
está suficientemente estabelecida, a proposta 
da equipe é aplicá-la à construção de um sis-
tema baseado em regras Fuzzy (SBRF), que 
auxilia os profissionais da área de saúde a 
quantificar a qualidade do envelhecimento 
ativo e a tomar decisões sobre medidas a 
serem adotadas nesse âmbito. “De modo 
mais específico, o trabalho visa contribuir 
com a construção de estratégias que pos-
sam mensurar os níveis de envelhecimento 
ativo de grupos e indivíduos, além de auxi-
liar na criação de instrumentos e produtos 
que servirão de apoio à formulação de polí-
ticas públicas e melhorias em diagnósticos 

e prognósticos de saúde”, salienta Yokomiso.
Para isso, serão investigadas as principais 

variáveis listadas pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS). “Estamos considerando 
no modelo as seguintes variáveis: atividade 
física, grau de obesidade (calculado com base 
no índice de massa corporal [IMC]) e alimen-
tação”, esclarece a estudante. “Nesta etapa 
das investigações, como se trata da primeira 
modelagem, optou-se pela utilização de um 
número reduzido de variáveis, com parâme-
tros mais facilmente identificáveis, a fim de 
garantir exequibilidade. As outras serão tra-
balhadas em momentos posteriores por exi-
girem mais tempo e pesquisas”, continua 
Yokomiso. Ao final do período previsto de 12 
meses, os pesquisadores pretendem pedir a 
renovação do projeto para que sejam feitas 
parcerias que possibilitem aplicá-lo a uma 
população de idosos.

“Faz parte do trabalho de um atuário avaliar 
o futuro, e eu sempre me interessei pelo 
envelhecer”
A estudante Gabriela Mendes Bastos Oliveira ingressou em 2018 no curso 
de Ciências Atuariais da Eppen/Unifesp - Campus Osasco. Ela explica que, 
na época, estava em dúvida quanto à graduação no campo atuarial ou em 
Economia, por ambas envolverem a área financeira e adotarem uma abor-
dagem tanto de ciências humanas quanto de exatas. “Como o curso de Ciên-
cias Atuariais não é muito conhecido, precisei pesquisar sobre ele e acabei 
me identificando.” Além do fato de ser uma das instituições que oferecem 
essa modalidade de estudo superior na região metropolitana de São Paulo, 
a opção pela Unifesp surgiu a partir da boa avaliação que possui, aliada a 
uma visão ampla sobre o curso.

Oliveira revela que nunca pensou em dedicar-se à pesquisa durante a 
graduação; porém, quando começou a frequentar a universidade, conhe-
ceu algumas pessoas que estavam focadas nessa área, e a ideia lhe pareceu 
bastante atraente. Durante uma de suas aulas, Garcia, hoje coorientador do 
trabalho, despertou o interesse da aluna para essa atividade. “Na conversa 
que estabelecemos, ele comentou sobre o projeto desenvolvido em con-
junto com o professor Celso [orientador], e, de minha parte, adorei a ideia 
central do estudo. Discutimos o assunto e decidi abordar o tema do enve-
lhecimento, que estava diretamente ligado a meu curso e à minha vivência 
pessoal, por ter uma relação muito próxima de minhas avós e outros idosos”, 
relata. “Faz parte do trabalho de um atuário avaliar o futuro, e eu, particu-
larmente, sempre me interessei pelo envelhecer”, acrescenta a estudante.

Para ela, entender o que é o envelhecimento ativo e as variáveis capazes 
de medir o grau de evolução desse processo, além de conhecer melhor a 
realidade do idoso por meio de pesquisas, tem agregado elementos impor-
tantes à sua formação pessoal, motivando-a a querer envelhecer de forma 
ativa no futuro.

“Já no aspecto profissional, acredito que esse projeto ampliou minha 
experiência, primeiramente por ter aprendido sobre a lógica Fuzzy – que 
não é suficientemente conhecida, mas muito importante –, por desenvol-
ver minhas habilidades em programação e modelagem e por me ensinar a 
ter um olhar crítico sobre os dados e sobre a realidade da pessoa idosa, seja 
ela pouco ou bastante ativa”, finaliza.

A lógica que explica aquilo que não é exato
Valquíria Carnaúba 

A lógica Fuzzy (ou lógica difusa) corresponde a 
um modelo matemático que fornece um trata-
mento matemático a questões que não podem 
ser respondidas de modo binário, ou seja, com 

“sim” ou “não”. O termo foi apresentado pela pri-
meira vez em 1965 pelo matemático estaduni-
dense Lotfi Asker Zadeh, com a intenção de dar 
um tratamento matemático a certos termos lin-
guísticos subjetivos como “aproximadamente” e 

“em torno de”.
É provável que muitos não conheçam a lógica 

Fuzzy, mas a verdade é que esse modelo tem-se 
aproximado cada vez mais da vida prática. Já é 

ensinada em cursos de nível médio como uma 
extensão da clássica teoria dos conjuntos. Na 
ciência, é adotada por pesquisadores de dife-
rentes áreas do conhecimento – como Medicina 
e inteligência artificial.

Existem dois métodos importantes de raciocí-
nio Fuzzy: o método direto de Mamdani e a mode-
lagem Fuzzy de Takagi-Sugeno. O Mamdani, uti-
lizado pelos pesquisadores, é o mais popular. Ele 
baseia-se em uma estrutura de operações que 
assume a existência de regras, ligadas à defini-
ção de um valor mínimo e outro máximo, a par-
tir dos quais é possível criar uma terceira variável.

Gabriela Mendes Bastos 
Oliveira, Celso Takashi 
Yokomiso e Raphael de 
Oliveira Garcia (da esq. 
para a dir.) desenvolvem 
um sistema baseado 
em regras Fuzzy para 
quantificar a qualidade do 
envelhecimento ativo
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história da economia

Uma luz que não brilhou
Projetos de Iniciação Científica analisam como a Light criou padrões de inversão e 
reprodução do capital na cidade de São Paulo que impactaram na ocupação e na 
valorização de áreas urbanas

José Luiz Guerra Desde a oferta de transporte público 
para a cidade de São Paulo, com os 
bondes, até as profundas transfor-

mações em rios, córregos e várzeas para a 
exploração do potencial hídrico, visando 
a geração de energia elétrica e especula-
ção imobiliária, foram muitas as  interven-
ções promovidas pela São Paulo Tramway, 
Light and Power Company Limited, popu-
larmente conhecida como Light, na capital 
paulista. De que forma elas ocorreram? E 
como era a relação da empresa com o poder 
público durante o período de concessão? 

Este tema foi abordado em dois proje-
tos de Iniciação Científica desenvolvidos 
por Giovanna Gonçalves de Souza e Kel-
vin Santos Souza, estudantes do curso de 
Ciências Econômicas da Escola Paulista de 
Política, Economia e Negócios (Eppen/Uni-
fesp) - Campus Osasco, ambos orientados 
por  Fábio Alexandre dos Santos, docente 
de História Econômica no Departamento 
de Economia da Eppen/Unifesp. Com base 
na análise documental primária, que envol-
via os relatórios anuais da empresa, e na 

leitura, fichamento e estudo da bibliografia 
fundamental relacionada ao tema, as pes-
quisas compreenderam o período entre 1955 
e 1979. O trabalho de Giovanna Souza anali-
sou as judicializações e resultados operacio-
nais, enquanto o de Kelvin Souza falou sobre 
áreas negociadas, alienações e patrimônio. 
Os dois projetos foram contemplados com 
bolsas do Conselho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico (CNPq).

A Light no Brasil
A Light chegou ao Brasil em 1899, período 
no qual o café era a principal base econô-
mica nacional e o Estado de São Paulo  o 
principal polo exportador. Na época a capi-
tal paulista passava por um processo de 
rápido aumento populacional e urbano, que 
ampliava a demanda por serviços públicos. A 
empresa canadense com capitais oriundos 
de mesma origem, mas também de ingleses 
e estadunidenses,  aportou na capital com a 
finalidade primeira de oferecer serviços de 
transporte urbano, mas  rapidamente pas-
sou a atuar em setores-chave do processo de 
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Inaugurado em 1929, o Edifício Alexandre 
Mackenzie sediava a São Paulo Tramway, 
Light and Power Company e abriga 
atualmente o Shopping Light
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urbanização da cidade, como geração e dis-
tribuição de energia elétrica, serviços de gás 
e telefone. “Logo as pessoas passaram a cha-
mar a Light de 'Polvo Canadense'. Enquanto 
implantava os serviços de bonde, a empresa 
deixava áreas vazias para especulação imo-
biliária”, comenta Giovanna Souza. 

A partir de 1927, no entanto, recebeu 
autorização do Estado para sanear, canali-
zar e inverter o curso do Rio Pinheiros com 
a finalidade de utilizar as águas exceden-
tes do Rio Tietê para gerar energia em sua 
usina em Cubatão e, como resultado, con-
feriu-lhe autoridade para intervir em uma 
grande área da cidade, desapropriando os 
proprietários após a inundação de 1929. “A 
Light contribuiu para o desenvolvimento 
econômico e social, mas atuava de tal forma 
a ponto de os vereadores a chamarem de 
Dona dos Rios”, explica Fábio Souza. A força 
que a empresa possuía, durante o período 
no qual atuou em São Paulo, lhe conferiu 
direitos de alienação e expropriação den-
tro da cidade, em especial para a constru-
ção de sua infraestrutura de bondes e de 
geração e distribuição de energia, na maio-
ria das vezes em razão de uma estreita rela-
ção com o poder público e com veículos de 
imprensa. “A Light patrocinava jornais e 
financiava matérias favoráveis à sua atua-
ção, o que acabava inibindo concorrentes e 
possíveis críticas à sua atuação”, completa 
Kelvin Souza, o que não a livrou de constan-
tes questionamentos sobre os serviços que 
oferecia e sobre sua atuação em áreas urba-
nas sob sua responsabilidade. No ano de 
1979, encerrou-se a concessão da empresa e 
a Light foi encampada pelo governo federal.

Durante a apresentação dos painéis no Congresso Acadêmico Unifesp 2019 sobre 
estas mesmas pesquisas de IC. Fábio Alexandre dos Santos - orientador - em pé no 
centro;Giovanna Gonçalves de Souza, à esquerda, de blusa branca listrada. Kelvin Santos 
Souza - ajoelhado. Yasmin Geronimo da Silva - à direita (Yasmin teve bolsa do CNPq na 
primeira fase da IC, enquanto Giovanna e Kelvin eram voluntários. Na segunda fase, 
de 2019-2020, Yasmin deixou o projeto, e giovanna e Kelvin foram contemplados com 
bolsas do CNPq.)

A atuação da Light
Com base na análise documental, foi possí-
vel verificar que as relações existentes entre 
a Light e o Estado brasileiro não apresen-
tavam características homogêneas, alter-
nando entre sucesso e conflitos de interes-
ses. Um dos principais pontos dessa disputa 
diz respeito à retificação do Rio Pinhei-
ros e à inundação de 1929, onde a Light se 
embasava no direito de declaração de utili-
dade pública as áreas necessárias às obras, 
entre elas alagadiças ou sujeitas a inunda-
ções, conforme autorizava o projeto de lei 
nº 74 de 1927, da então Câmara dos Deputa-
dos do Estado de São Paulo. Já em relação à 
alienação de terras, desde a sua instalação 
a empresa estabeleceu um procedimento 
de adquirir áreas visando futuros negócios, 
fossem para a sua estrutura operacional ou 
para obstruir ações de concorrentes. A aná-
lise dos relatórios, que eram meticulosa-
mente tratados, também permitiu verificar 
que a empresa dava poucos detalhes sobre as 
suas operações, tanto para o poder público 
quanto para a sociedade, o que sugere, em 
especial, um conflito de interesses público 
e privado. 

Os trabalhos concluíram que, por meio 
de acordos firmados com órgãos públicos, 
a Light obteve valiosos direitos de explora-
ção da cidade com respaldo de finalidade 
pública, na qual promoveu profundas trans-
formações em rios, córregos e várzeas para 
a exploração do potencial hídrico, geração 
de energia elétrica e especulação imobiliá-
ria. “Apesar das obras e serviços públicos 
terem contribuído para a modernização da 
cidade e para a produção industrial, tam-
bém houve impactos negativos no desenvol-
vimento de São Paulo, a exemplo dos distúr-
bios sociais, econômicos, ambientais, como 
a grande enchente de 1929, cujos impac-
tos foram desde desapropriações, como as 
sofridas pelas populações ribeirinhas, até a 
valorização das áreas saneadas, que foram 
comercializadas pela empresa, em seguida”, 
explica Giovanna Souza. Assim, foi possí-
vel verificar como a empresa desempenhou 
papéis além daqueles que eram intrínsecos 
à sua atividade, formalmente designada pelo 
poder público de São Paulo. “Sua atividade 
de especulação imobiliária e ações favoráveis 
ao aumento do seu patrimônio ajudaram na 
criação de uma cidade ‘moderna’, mas, ao 
mesmo tempo, muito excludente, como é 
São Paulo nos dias atuais, especialmente 
por sua ingerência sobre os cursos d’água e 
o espaço urbano”, finaliza Kelvin Souza.

Acima à esquerda, natação nos cochos 
do Rio Pinheiros em 1933 
Acima à direita, planta de 1924 da 
cidade de São Paulo, com o curso 
original do Rio Pinheiros

Prédio da Light e Power, inaugurado 
em 1929

Bonde na Av. Paulista em 1946
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Promissora, mas repleta de desafios: 
assim pode ser definida a inserção do 
hidrogênio (H2) na matriz energética 

mundial. O hidrogênio mostra grande 
potencial para integrar o grupo de fon-
tes de energia limpa, ao lado da eólica e 
da solar, mas seu armazenamento para 
utilização em células combustíveis para 
consumo por veículos ainda é um desafio 
para pesquisadores do mundo todo. No 
Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT/
Unifesp) - Campus São José dos Campos, 
o estudante Leonardo Fazan é um deles. 
Orientado por Gisele Ferreira de Lima, 
professora adjunta de Engenharia de 
Materiais, ele desenvolveu um composto 
denominado hidreto complexo Mg2FeH6, 
a partir da hidrogenação do compósito. Os 
hidretos à base de magnésio são promissores 
por apresentarem altas capacidades de armaze-
nagem de hidrogênio, as maiores dentre os hidre-
tos reversíveis. Os desafios para a aplicação desses 
materiais são as lentas cinéticas, as elevadas tempe-
raturas das reações com hidrogênio e a alta reatividade 
ao ar desses mesmos materiais.

O armazenamento desse tipo de combustível  é um dos 
principais obstáculos à sua aplicação em larga escala. Há três 
maneiras de guardá-lo: em cilindros de alta pressão, no estado 

gasoso; em condições criogênicas, no estado líquido; e na forma de hidreto metálico, no 
estado sólido. Liquefazer o hidrogênio é um processo que consome alta quantidade de ener-
gia (endotérmica), sendo comuns as perdas por evaporação. “O armazenamento na forma 
de hidreto é eficiente e seguro, pois, apesar de a reação de decomposição do hidreto (com a 

liberação de hidrogênio) absorver calor, é o controle da alteração de temperatura 
e pressão que permite ao hidrogênio se desprender da matriz metálica. A 

molécula liberada é de alta pureza, podendo ser diretamente utilizada 
para alimentação de células de combustível”, explica Fazan.

De acordo com o jovem estudante, a produção de hidre-
tos ocorreu de duas formas distintas. Uma delas consistiu 

na obtenção de amostras do compósito 2Mg-Fe, cha-
mado assim por ser um material resultante da união 

de outros materiais, com os quais se elabora um 
produto de maior qualidade, por meio da moa-

gem de alta energia. Nesse processo, pedaços 
de ferro e magnésio são moídos e misturados, 

formando um pó homogêneo em termos de 
composição (sem que se unam quimica-
mente) e de tamanho de partículas, com 
microestrutura refinada em uma escala 
nanométrica. A outra forma adotada para 
consolidar o pó produzido pela moagem 
de alta energia foi a laminação repeti-
tiva, mediante o processo denominado 
severe plastic deformation (SPD). “Ambos 
os métodos promovem o refinamento 
microestrutural e diminuem o tamanho 
dos grãos de magnésio e ferro, aumen-
tando sua capacidade de hidrogenação 
(que agrega hidrogênio); entretanto, o 

processo de laminação repetitiva tem sido 
recentemente aplicado por reduzir a área 

superficial, aumentando a resistência à oxi-
dação no ar.” 

Utilizando-se apenas a moagem de 
alta energia, a cinética (velocidade da rea-

ção química) de hidrogenação do compósito 
2Mg-Fe, com a consequente formação de hidre-

tos de magnésio (MgH₂) e hidretos complexos  
(Mg₂FeH₆), foi considerada rápida. O compósito moído 

absorveu 3,5% de hidrogênio após duas horas e 4% do 
mesmo elemento após 20 horas. Parece pouco, mas a litera-

tura científica, na qual aposta o estudo, revela que 4% equivalem 
a 53% da capacidade teórica de hidrogenação do hidreto de magnésio 

combustíveis

Hidrogênio na corrida 
pela energia limpa
Estudante aposta na produção de ligas compostas por magnésio e ferro para 
aplicação no armazenamento de hidrogênio em células de combustível

Valquíria Carnaúba



Unifesp EntreTeses outubro 2020 Unifesp EntreTeses outubro 202084 85

(MgH2). Essa dinâmica, entretanto, foi alte-
rada nas amostras em que foram efetuadas a 
moagem e a laminação. As amostras lamina-
das absorveram 2,7% de hidrogênio nas pri-
meiras duas horas, valor que se elevou para 
3,2% após 20 horas (42% da capacidade teó-
rica do hidreto de magnésio).

Em relação a esse projeto de pesquisa, 
Fazan relata que estabeleceu uma parce-
ria com o Departamento de Engenharia de 
Materiais da Universidade Federal de São 
Carlos (UFSCar) para uso de equipamentos 

de laboratório. “Ao longo dos últimos dois 
anos, a colaboração permitiu que utilizásse-
mos um aparelho chamado PCT para efetuar 
os ensaios de hidrogenação das amostras. O 
laboratório de experimentos com hidrogê-
nio pertencente à referida instituição é o 
maior do Brasil, e a experiência foi muito 
enriquecedora para nós, que estamos mon-
tando o laboratório de hidrogênio no ICT/
Unifesp”, assegura o estudante.

Um caminho voluntário
Fazan e sua orientadora aceitaram o desafio 
de levantar o projeto em questão de forma 
autônoma. Para ele, a Iniciação Científica é 
o nascimento da vida acadêmica, e as bolsas 
fornecidas pelos órgãos de fomento, uma 
consequência desse empreendimento. “Rea-
lizar pesquisas na universidade pública é um 
trabalho gigantesco, que demanda organi-
zação, aliada à disponibilidade de mate-
riais e equipamentos. Além disso, demanda 
dedicação: eu, que resido a duas horas da 
UFSCar, em diversas ocasiões tive de sair 
cedo de casa e voltar no final do dia, ou 
mesmo ir no final de semana ou durante a 
noite ao Campus São José dos Campos para 
recolher dados e material, de forma a poder 
prosseguir com o projeto”, relembra.

Ar
qu

iv
o p

es
so

al

Ar
qu

iv
o p

es
so

al

Ciente de que – por inúmeros motivos – 
nem todos os candidatos conquistam a bolsa 
que pleiteiam para o programa de Iniciação 
Científica, Fazan acredita que o montante 
fornecido por agências como a Fapesp e 
o CNPq é necessário à maioria dos jovens 
pesquisadores. “As atividades demandadas 
pela pesquisa podem-se tornar incompa-
tíveis com a realidade de muitos estudan-
tes. No meu caso, consigo dedicar a maior 
parte do tempo às tarefas, pois ainda resido 
com meus pais. Mas essa não é a situação 
de outros colegas, que precisam trabalhar 
para se sustentarem – ou mesmo sustenta-
rem suas famílias.”

A universidade foi a porta que abriu a 
Fazan um leque de possibilidades. "Além da 
pesquisa de Iniciação Científica, estou tam-
bém envolvido em um projeto eletrônico 
para o Parque de Ciência e Tecnologia do 
ICT/Unifesp. Por meio desses estudos inter-
disciplinares, posso experienciar diversas 
áreas. Por outro lado, percebi que os docen-
tes com quem convivo passaram a trabalhar 
com o desenvolvimento de soft skills junto 
aos estudantes, ou seja, com o conjunto de 
habilidades e competências relacionadas ao 
comportamento humano, que são conside-
radas necessárias para que um profissional 
alcance os objetivos previstos em sua área 
de atuação”, argumenta.

As possibilidades profissionais, aliás, 
vêm acompanhadas das perspectivas pes-
soais. Com apenas 21 anos, hoje ele sonha 
com um futuro na área industrial. “Pelo que 
tenho percebido, o mercado de engenharia 
de materiais está mais aquecido fora do 
Brasil, em países como o Canadá e a Alema-
nha. Não creio que entrarei para a vida aca-
dêmica por enquanto, pois seria um pouco 
difícil me sustentar durante esse período de 
dedicação exclusiva à pesquisa. O que agre-
garia à minha vida pessoal, neste momento, 
seria ingressar no mercado de trabalho”, 
finaliza. 
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Aparato volumétrico do tipo Sieverts para medidas de cinética de hidrogenação. O equipamento foi utilizado para 
obtenção das curvas de cinética nas amostras estudadas. À esquerda, unidade stand-alone, mostrando a parte frontal do 
equipamento; à direita, região do porta-amostra, acima do forno

O esquema representa a forma como 
os compósitos podem ser armazenados 
como combustível, em discos de hidretos 
(MgH2), dentro de um tanque (cartucho) de 
armazenamento

Hidrogênio – combustível 
eficiente e correto. Além de 
oferecer de duas a três vezes 
mais energia do que a maioria 
dos combustíveis comuns, 
combinando-se com o oxigênio 
para liberar energia na forma 
de calor, o hidrogênio não gera 
nenhum outro resíduo prejudicial 
na combustão, apenas água

Fonte: Jehan, M.; Fruchart, D. McPhy - Energy’s proposal 
for solid state hydrogen storage materials and systems. 
Journal of Alloys and Compounds, v. 580, p. 5.343-5.348, 2013.
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Leonardo Henrique Fazan, estudante de Engenharia de Materiais do ICT/Unifesp, e sua 
orientadora, a professora adjunta Gisele Ferreira de Lima
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engenharia biomédica

Prototipagem eletrônica 
viabiliza aparelho de 
ultrassom acessível
Facilidade de programação, preço e compatibilidade com diversos sistemas 
operacionais inspiraram estudante do Campus São José dos Campos

Valquíria CarnaúbaA maior parte das pessoas, alguma vez, 
já realizou um exame por ultrassono-
grafia, seja para diagnosticar uma gra-

videz, seja para investigar uma dor abdomi-
nal. O que é pouco difundida, de fato, é toda a 
engenharia por trás dos aparelhos de ultras-
som. São máquinas e, como tais, podem 
estar sujeitas a uma cadeia de suprimentos – 
já que hoje é difícil encontrar equipamentos 
complexos que sejam integralmente fabrica-
dos por uma só empresa (ou empresas de um 
mesmo país). Entre os principais componen-
tes dos aparelhos de ultrassonografia estão o 
gerador de pulso-eco e o transdutor piezoelé-
trico. O primeiro diz respeito ao mecanismo 
responsável pela emissão das ondas mecâni-
cas produzidas pelo segundo, o transdutor 
de ultrassom, e pela recepção dessas ondas 
após ecoarem no corpo humano, traduzindo 
esses pulsos em sinais elétricos e posteriores 
comandos do aparelho de ultrassom (como a 
produção de imagens).  

No mercado, um bom gerador de pul-
so-eco não é encontrado por menos de 10 
mil dólares. Apesar de corresponder a cerca 
de 10% do preço do equipamento completo 
de ultrassonografia, esse valor ainda é alto 

devido ao fato de ser totalmente importado. 
Avaliando os gastos públicos em saúde, 
Manusa Soares Leal idealizou e está cons-
truindo o protótipo de um gerador de pul-
so-eco, de baixo custo, que utiliza o Arduino, 
uma plataforma aberta de prototipagem ele-
trônica – trata-se de uma placa que permite a 
construção de modelos exclusivos de deter-
minado tipo de equipamento. Orientada por 
Manuel Henrique Lente e Marcus Vinicius 
de Siqueira Silva, docentes lotados respec-
tivamente no Instituto de Ciência e Tecno-
logia (ICT/Unifesp) e no Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia - IFSP (Cam-
pus São José dos Campos), a estudante do 4° 
ano de Engenharia Biomédica da Unifesp 
decidiu-se pela montagem e programação 
de um equipamento voltado à geração e à 
recepção de ultrassom para potenciais apli-
cações na ultrassonografia abdominal.

Uma resposta para a economia prevista 
está na substituição do gerador de pulso-eco 
comercial pelo circuito formulado. Com o 
desenvolvimento a partir do Arduino, foi 
possível programar o sistema para funcio-
nar de forma semelhante ao dos dispositi-
vos comerciais. O projeto possui inúmeros 
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diferenciais, como o preço, o ambiente de 
programação simples de usar (inclusive 
para quem não possui uma boa base de ele-
trônica e programação), a operação multi-
plataforma (que roda nos sistemas opera-
cionais Windows, Linux e Macintosh OS X) 
e, principalmente, o incentivo ao learning by 
doing (aprendendo na prática) – que propor-
ciona ao estudante prática e experiência de 
mercado. 

Leal explica que a montagem do gera-
dor poderá, futuramente, evoluir para uma 
produção em escala. No momento, o pro-
jeto, iniciado em 2019, está parado devido 
à pandemia. “A primeira parte do projeto, o 
desenvolvimento do gerador de pulso-eco 
em si, foi concluída ainda em dezembro 
do ano passado. Na segunda etapa, iremos 
construir dois transdutores piezoelétricos 
ultrassônicos, os quais serão acoplados ao 
nosso gerador de pulso-eco”, assegura. 

O orientador afirma que o estímulo para 
a concepção do mencionado produto foi 
justamente a lacuna da indústria nacio-
nal nesse setor. Segundo ele, não existem 
empresas no Brasil que produzam esse tipo 
de equipamento. Por isso, os pesquisadores 
acreditam na possibilidade de encaminhar 
o projeto a uma startup após a sua conclusão. 

“Como cada transdutor piezoelétrico é espe-
cífico para determinada diagnose médica 
(de órgão ou tecido), o que implica algumas 
particularidades no gerador de pulso-eco, 
pretendemos definir posteriormente um 
nicho para a aplicação dessa estrutura, ocu-
pando-nos então em criar a instrumentação 
final”, esclarece Lente.

Juntamente com Leal, os docentes apon-
tam uma possível utilização da ultrassono-
grafia no acompanhamento de pacientes 
com covid-19. “Tendo em vista que o coro-
navírus pode provocar edema pulmonar 
agudo em determinados pacientes, imagens 
por ultrassom podem tornar-se uma impor-
tante ferramenta para o acompanhamento 

da evolução do quadro do paciente. Assim 
que pudermos, retomaremos o desenvolvi-
mento de nossos trabalhos, pois queremos 
o gerador de pulso-eco e os transdutores 
piezoelétricos funcionando no campus em 
atividades de ensino e pesquisa, como um 
modelo que inspire novos projetos, seme-
lhantes ao atual”, frisam.

Experiências que motivam
Aos 21 anos, antes de prestar o vestibular, 
a orientanda já tinha uma noção de onde 
gostaria de atuar: na área médica. Como 
não pretendia dedicar-se especificamente 
ao atendimento, pesquisou alternativas 
e encontrou referências sobre o curso de 
Engenharia Biomédica. “Após assistir a 
vídeos no YouTube sobre candidatos que 
haviam ingressado no curso, inclusive da 
própria Unifesp, apaixonei-me pela profis-
são”, relembra. Sem ter ainda passado pelas 
aulas de instrumentação médica, ela soube 
que Lente procurava estudantes de gradua-
ção interessados em participar desse projeto. 
Foi quando decidiu abraçar a ideia.

Apesar das dificuldades de desloca-
mento entre as duas unidades do ICT/Uni-
fesp (Talim e Parque Tecnológico), con-
forme relatado por ela, sua experiência tem 
como base o apoio dos docentes. De forma 
análoga, Lente defende que os estudantes 
passem pela experiência da Iniciação Cien-
tífica. “No momento, estou montando um 
grupo de pesquisa voltado à área de Ciência 
de Materiais e ao desenvolvimento de ins-
trumentação biomédica (ferramentas que 
transformam informações físicas em regis-
tros visíveis ou audíveis). Gosto de orientar 
e ver o laboratório com alunos que realizam 
seus projetos. As dificuldades de nossa ins-
tituição não são tão diferentes das de outras. 
Já estive em várias universidades, inclusive 
fora do país. Um grupo só prospera se tiver 
uma boa equipe. É o que enriquece e move 
a pesquisa”, finaliza.

Ar
qu

iv
o p

es
so

al

Ar
qu

iv
o p

es
so

al

Ar
qu

iv
o p

es
so

al

transdutor piezoelétrico

superfície da pele

onda emitida
onda retornando

Cabo que leva 
energia elétrica 
ao aparelho de 
ultrassom (gerador 
de pulso-eco)

Funcionamento 
do software

Gerador de pulsos - simulação do circuito 
amplificador e verificação prática

A estudante Manusa 
Soares Leal, do 4° ano de 
Engenharia Biomédica, e 
seus orientadores, Manuel 
Henrique Lente (ao centro) 
e Marcus Vinicius de 
Siqueira Silva, docentes 
lotados respectivamente 
no Instituto de Ciência e 
Tecnologia (ICT/Unifesp) 
e no Instituto Federal 
de Educação, Ciência e 
Tecnologia - IFSP (Campus 
São José dos Campos)
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A leucemia é uma doença que atinge 
as células que formam os componen-
tes do sangue humano. As chamadas 

células-tronco hematopoéticas estão pre-
sentes na medula óssea, um líquido gela-
tinoso encontrado no interior dos ossos, e 
dão origem às hemácias (glóbulos verme-
lhos), leucócitos (glóbulos brancos) e pla-
quetas. Nessa “fábrica”, subdividem-se 
em dois tipos, linfoides ou mieloides, que 
podem sofrer mutação genética durante a 
diferenciação em componentes sanguíneos, 
transformando-se em células cancerosas e 
substituindo as células sanguíneas saudá-
veis nascidas da medula óssea. 

O subtipo leucemia mieloide crônica 
(LMC) caracteriza-se pela mutação adquirida 
nas células-tronco hematopoéticas e, 
portanto, não estão presentes em nosso 
organismo ao nascermos. As células sau-
dáveis ainda estão presentes, em maior ou 
menor quantidade a depender da fase da 

doença, e convivem com as cancerosas. A 
doença leva à produção exacerbada da maio-
ria dos tipos de células brancas do sangue e 
de plaquetas. Com isso, as células leucêmi-
cas espalham-se pelo corpo todo, podendo 
provocar sintomas como cansaço fácil, fra-
queza, febre e manifestações hemorrágicas.

Atualmente, o tratamento de escolha 
para a doença é a terapia vitalícia de alto 
custo com uma droga que inibe a ação da 
proteína derivada a partir da mutação. Tor-
nar essa opção menos onerosa para o Hos-
pital São Paulo (HSP/HU Unifesp), hospi-
tal universitário da Universidade Federal 
de São Paulo, foi o desafio que Clara Car-
doso Franco Avancini aceitou no ano pas-
sado. Ela é atualmente estudante do quinto 
ano de Medicina e autora de um projeto de 
Iniciação Científica orientado por Gisele 
Wally Braga Colleoni, docente do Departa-
mento de Oncologia Clínica e Experimen-
tal da Escola Paulista de Medicina (EPM/

oncologia

Metodologia otimiza 
custo de teste molecular 
no Hospital São Paulo
Estudante do quarto ano do curso de Medicina elaborou projeto que barateia 
o PCR quantatitativo em tempo real feito em pacientes com leucemia 
mieloide crônica

Valquíria Carnaúba Unifesp), e co-orientado por Fábio Rodri-
gues Kerbauy, professor adjunto da Hema-
tologia e responsável pelo ambulatório de 
Leucemias do HSP/HU Unifesp.

Financiado pela Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), 
o projeto consiste na padronização e otimi-
zação de um kit comercial fabricado para 
diagnóstico da doença LMC, que contém 
material para realização do teste reação em 
cadeia por polimerase quantitativo (qPCR) 
em tempo real. Esse teste deve ser realizado 
periodicamente nos pacientes para verificar 
se o tratamento está sendo efetivo. Por meio 
dele, os médicos verificam a quantidade do 
material genético cancerígeno da leucemia 
mieloide crônica. O ideal é que o total seja 
tão baixo que o paciente venha a ser classifi-
cado como em remissão molecular profunda.

Apesar de necessário, o exame onera o 
orçamento da saúde: cada teste, quando o 
serviço é terceirizado, custa em torno de R$ 

800,00. “No estudo, verificamos que aproxi-
madamente 20 pacientes necessitam efetuar 
o teste qPCR cada mês. Por ano, isso poderia 
onerar o orçamento do HSP/HU Unifesp em 
quase R$ 200 mil”, pontua a docente. 

Colleoni e sua orientanda atuaram a 
fim de padronizar uma metodologia que 
visasse otimizar esse custo. A economia 
é de mais de R$ 140 mil anuais. “No caso 
do HSP/HU Unifesp, o grande gargalo era 
custo. O Laboratório Central do HSP/HU 
Unifesp faz alguns testes moleculares, mas 
essa demanda interna ainda não era aten-
dida. Esse exame, que deve ser feito a cada 
três meses, no mínimo, era enviado para um 
laboratório externo, e seu valor final corres-
ponde aos gastos do laboratório com reagen-
tes, equipamentos e mão de obra. Quando 
propusemos trazer esses testes para nosso 
laboratório central, conseguimos reu-
nir a mão de obra qualificada (que já exis-
tia aqui), compartilhamos e garantimos a 
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manutenção dos equipamentos adquiri-
dos com verbas de pesquisa e, com reserva 
técnica de outras pesquisas, adquirimos os 
insumos utilizados na padronização e oti-
mização do teste”, complementa.

Dessa forma, foi possível reduzir o custo 
total de cada teste em aproximadamente 
R$ 600,00. Entretanto, essa não foi a única 
questão explorada na pesquisa. A outra 
grande pergunta com a qual a estudante 

- assim como médicos do mundo todo - se 
deparou durante sua Iniciação Científica 
foi a possibilidade de manter estáveis, sem a 
medicação fornecida pelo SUS, os pacientes 
que estivessem há dois anos sem manifes-
tações clínicas, hematológicas e molecula-
res da LMC. Para levar adiante a tentativa de 
retirada da medicação, seria necessário veri-
ficar constantemente por meio do exame em 
questão, inicialmente todo mês, se a doença 
voltou a se manifestar em nível molecular.

Por meio do qPCR pode-se quantificar os 
genes transcritos do BCR/ABL, o marcador 
da doença LMC (e de sua presença no san-
gue). Como mencionado anteriormente, o 
câncer surge de uma alteração genética, e 
na leucemia mieloide crônica ela ocorre nos 
genes ABL e o BCR, que se fundem para for-
mar o mutante conhecido como cromos-
somo Philadelphia (Ph). “Podemos usar o 
caso da covid-19 como exemplo. Para saber 
se o paciente possui a doença, também é 
feito hoje um teste qPCR. No caso da LMC, o 

teste é feito para verificar se há resquícios da 
doença mesmo após a suspensão da medica-
ção”, explica a docente.

Otimização de processos
Avancini e Colleoni moldaram o projeto 
em algumas frentes, a fim de verificar em 
quais delas poderiam reduzir os custos dos 
kits destinados aos pacientes com LMC: tes-
tagem de reagentes, aquisição e manuten-
ção de equipamentos para os testes qPCR, 
mapeamento da mão de obra e o acompa-
nhamento de pacientes potencialmente em 
remissão clínica, hematológica e molecular 
após a suspensão do tratamento fornecido 
pelo SUS. 

As pesquisadoras avaliaram os prontuá-
rios de 100 pacientes com LMC. Excluíram 
23, de pacientes que deixaram de ter acom-
panhamento no ambulatório do HSP/HU 
Unifesp; dois com óbitos confirmados; uma 
forma atípica de LMC; 68 que estavam em 
remissão molecular maior (RMM) há menos 
de dois anos; e um paciente que apresentava 
Índice de Sokal, indicador que avalia prog-
nóstico da LMC, alto (e com maior risco de 
evolução desfavorável após a suspensão da 
medicação). Dessa forma, restaram cinco 
pacientes elegíveis para o estudo piloto. 

Os indivíduos selecionados, maiores 
de 18 anos e em fase crônica de LMC, tive-
ram então amostras de sangue coletadas no 
Ambulatório de Hematologia, atualmente 
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sob a supervisão de Kerbauy, destinadas ao 
teste qPCR. Esses testes produziram resul-
tados apenas qualitativos, e a análise quan-
titativa se mostrou prejudicada devido à 
ausência de insumos de referência neces-
sários para os cálculos finais e geração de 
laudo. 

Esse problema foi contornado com o 
apoio de Luis Gustavo Raimundo e de 
Gildo dos Santos, que são, respectivamente, 
médico e biomédico do Laboratório Central, 
que propuseram utilizar um novo kit a ser 
padronizado, esse contendo todas as fer-
ramentas necessárias para quantificação e 
geração de laudo, com aprovação da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A 
parceria com o Laboratório Central da EPM/
Unifesp está garantindo otimização de cus-
tos e utilização de equipamentos e de espaço 
físico de laboratório de pesquisa, em parce-
ria com o HSP/HU Unifesp.

Hoje, o acompanhamento dos pacien-
tes do HSP/HU Unifesp com LMC  é possí-
vel mesmo após a interrupção temporária 
do tratamento. As pesquisadoras propuse-
ram avaliar mensalmente os níveis de res-
posta molecular por um período de seis 
meses, e depois trimestralmente, no prazo 
de dois anos. Essa fase ainda não foi iniciada 
e ficará a cargo de Kerbauy levá-la adiante.

De olho nos problemas 
contemporâneos

“O papel do orientador, seja ele de IC, mes-
trado ou doutorado, é ser um facilita-
dor, fazendo com que os obstáculos sejam 
superados a cada semana. Num primeiro 
momento, orientei principalmente estu-
dantes de doutorado, mas com o passar do 
tempo, após aumentar o meu contato com 
os  de graduação da EPM/Unifesp, o meu 
papel como professora passou a ser exer-
cido de forma plena, pois me desafiavam 
com perguntas que eu não sabia respon-
der. Tive a felicidade de encontrar, nos últi-
mos 10 anos, estudantes com  perfis como o 
da Clara. São estudantes com interesse em 
pesquisa e que querem responder pergun-
tas relevantes. Com a Clara, procurei dar um 
passo à frente: em vez de incluí-la na pes-
quisa básica, a levei para a pesquisa aplicada 
para a resolução de problemas com base na 
inovação social. Quando conseguimos bai-
xar custos, ampliamos o acesso ao trata-
mento. Mas existem desvantagens: fazer 
um trabalho de bancada, utilizando testes 
in vitro e linhagens celulares, sempre trará 
resultados que podem originar um artigo 

científico. No caso da Clara, não temos um 
artigo, mas um produto, uma solução de 
ações perenes, gerando retorno social”. 

Clara, que já tinha um interesse natu-
ral pela área de Hematologia, após uma das 
aulas dessa disciplina, decidiu procurar Col-
leoni, sua professora, para entender como 
poderia se aprofundar no assunto. “Ela 
então me colocou em contato com o co-o-
rientador do projeto, Kerbauy. No meu caso, 
iniciei esse projeto a partir de uma ideia pre-
viamente estruturada, devido ao interesse 
pela área e também pela afinidade natu-
ral com os docentes que me orientaram. 
Escrevi, então, o texto final a partir de uma 
pergunta clínica. Foi um primeiro contato 
com a pesquisa muito importante, pois me 
ajudou a entender melhor termos da área e 
a ter uma ideia melhor de como é a vivên-
cia em um laboratório. Pretendo continuar a 
pesquisa na pós-graduação e na Residência 
Médica, mas em outra área - possivelmente 
na Ginecologia”. 

Conforme relata Colleoni, os estudantes 
de IC podem ter dificuldade em escrever o 
projeto por ser um assunto novo, desafiador, 
ou pela própria falta de disponibilidade do 
professor, que normalmente está envolvido 
em muitas tarefas. Para ela, é preciso ter boa 
vontade de ambas as partes, pois sem o pro-
jeto não há aprovação pelo Comitê de Ética 
e Pesquisa (CEP) e, consequentemente, não 
há estudo sobre o assunto. “Se o graduando 
tem dificuldades, é papel do professor o aco-
lher e manter a chama acesa. Se o professor 
tem muitos estudantes ou pouca disponibi-
lidade para eles, perde-se um bom pesqui-
sador”, finaliza.
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Clara Cardoso Franco Avancini (à esquerda) foi orientada por Gisele Wally Braga Colleoni 
(à direita) durante a otimização do kit comercial fabricado para diagnóstico da leucemia 
mielóide crônica. A economia proporcionada pelo novo teste, por paciente, gira em torno 
de R$600,00
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Na edição n° 8 da revista Entreteses, 
foi mencionado estudo da Unifesp 
que apontou os malefícios da pri-

vação materna nos primeiros anos de vida, 
como ansiedade, indícios precursores da 
esquizofrenia, perda de peso e maior con-
sumo de sacarose. Diversos pesquisadores 
da área de Psicobiologia passaram a ava-
liar a fundo a questão a partir da década 
de 1990, especialmente após o grupo lide-
rado pelo neurocientista Bart Ellenbroek 
descobrir que, quando o afastamento da 
mãe ocorre no nono dia pós-natal, os testes 
comportamentais no rato adulto eviden-
ciaram transtornos semelhantes à esqui-
zofrenia. Amanda Centenaro, aluna do 
3° ano de graduação em Biomedicina no 
Centro Universitário São Camilo e volun-
tária do programa de Iniciação Cientí-
fica na Escola Paulista de Medicina (EPM/
Unifesp) - Campus São Paulo, de igual 
modo, está avaliando os possíveis efeitos 

neurociência

Vínculo materno  
e desenvolvimento 
neurológico
Pesquisa estuda relação entre transtornos comportamentais e alterações do 
sistema nervoso central em decorrência da privação materna nos primeiros 
meses de vida

Juliana Cristina de 
Paula

do afastamento entre a prole e a progeni-
tora no nono dia pós-natal. Sua observação 
considerará os dados coletados, que asso-
ciam as influências desse fator estressor a 
alterações neurobiológicas e ao comporta-
mento social desses indivíduos nos anos 
posteriores.

Qual o motivo de a privação materna ser 
um modelo para o estudo dos transtornos 
do neurodesenvolvimento? Carlos Girardi, 
orientador de Centenaro e docente do 
Departamento de Psicobiologia da EPM/
Unifesp, esclarece que principalmente o 
autismo e a esquizofrenia sofrem grande 
influência do ambiente em que ocorre 
o desenvolvimento inicial do indivíduo. 

“Alterações no curso do desenvolvimento 
durante a formação e maturação do sis-
tema nervoso central (SNC) podem acar-
retar transformações permanentes, que 
aumentam a vulnerabilidade do indivíduo 
a transtornos comportamentais – inclusive 

para desenvolvê-los tardiamente, como 
no caso da esquizofrenia. A presença e os 
cuidados maternos são importantes para 
manter o equilíbrio durante o neurodesen-
volvimento. Afastar a mãe é o que chama-
mos de ‘estressor’, situação que causa um 
aumento na liberação de hormônios do 
estresse – que não poderia acontecer nesse 
momento – e um desequilíbrio, inclusive, 
em neurotransmissores”, explica. 

Para o estudo em questão, os filhotes 
foram distribuídos, no nono dia após o nas-
cimento, em dois grupos: um deles passou 
pela privação materna durante o período 
de 24 horas, enquanto o outro continuou 
com a mãe. No décimo dia, a morfologia 
neuronal de dois filhotes de cada um des-
ses grupos foi analisada. A partir do vigé-
simo primeiro dia, os filhotes foram des-
mamados e alojados em duplas do mesmo 
sexo, provenientes da mesma ninhada, em 
outra gaiola. Com pouco mais de 40 dias de 

vida, foram realizados os testes denomina-
dos Investigação Social e Interação Social, 
com base nos quais são observados os com-
portamentos sociais dos animais pelo ato 
de cheirar, brincar ou morder, por exemplo.

A estudante, orientada por Girardi, 
avaliou a quantidade e o comprimento 
das ramificações neuronais com técnicas 
de neuroimagem. O que já se sabe é que 
neurônios com ramificações mais curtas 
ou em número menor possuem alguma 
relação com alterações de comportamento. 
Além disso, no córtex pré-frontal, locali-
zado no lobo frontal (parte da frente do 
cérebro), as alterações relativas ao formato, 
comprimento e número de dendritos (pro-
longamentos finos dos neurônios), verifi-
cadas após a morte dos indivíduos, conver-
gem com alterações na morfologia (forma) 
dessas ramificações, observadas em indi-
víduos diagnosticados com esquizofrenia 
ou autismo. 
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O orientador esclarece que o período 
do desenvolvimento do indivíduo em que 
ocorre um desequilíbrio bioquímico no 
cérebro determina o tipo de alterações 
que sobrevirá. Nos mamíferos, o desen-
volvimento biológico continua após o nas-
cimento. Considerando-se o SNC de seres 
humanos e roedores, no início do período 
pós-natal ainda ocorrem diversos even-
tos como a formação de novos neurônios 
e sinapses, mas ainda não são conheci-
dos todos os eventos afetados durante o 
desenvolvimento. 

Outras questões ainda desconhecidas 
dizem respeito ao motivo e aos mecanis-
mos que geram essas alterações; por isso, 
uma das perguntas a que o projeto de Cen-
tenaro pretende responder é se a alteração 
na morfologia neuronal é, de fato, um dos 
efeitos da privação materna. A hipótese é 
que, quando observados, os neurônios dos 
espécimes pertencentes ao grupo que pas-
sou pela privação materna terão menos 
dendritos e/ou estes serão mais curtos. 

A reunião dos dados coletados ainda 
está em andamento, pois a estudante rea-
liza, no momento, análises laboratoriais e 
seu relatório de pesquisa. Centenaro está 
imbuída de uma responsabilidade maior 
após ter ingressado no programa de Ini-
ciação Científica. E acredita que os resul-
tados obtidos terão impacto na sociedade, 
uma vez que poderão auxiliar no entendi-
mento mais amplo da influência de adver-
sidades no início da vida – época em que 
se origina a maior parte dos transtornos 
de neurodesenvolvimento.

Um modelo universal
Os pesquisadores pontuam que o estudo 
foi realizado com ratos Wistar – estes são 
modelos desenvolvidos para a pesquisa 
biomédica, nativos da colônia criada pelo 
fisiologista Henry Donaldson no Instituto 
Wistar (Pensilvânia, EUA), em 1906. Os 
espécimes foram fornecidos pelo Centro de 
Desenvolvimento de Modelos Experimen-
tais para Biologia e Medicina (Cedeme), 
onde os animais são criados e mantidos 
dentro dos padrões éticos. 

A utilização dos roedores nesse estudo é 
marcada pela necessidade de controle das 
situações e estressores para que se possam 
entender diferentes fatores. Para o docente 
da Unifesp, o estudo poderia ser desenvol-
vido a partir de relatos de crianças que 
tivessem passado pela privação materna 
ou algum tipo de estressor durante o neu-
rodesenvolvimento. No entanto, pelo fato 
de serem baseadas apenas na memória, 
essas informações não teriam fidelidade 
suficiente para o estudo, havendo inclusive 
o risco de perda de informações essenciais. 

Além disso, algumas técnicas específi-
cas, como a análise do tamanho dos neurô-
nios (uma etapa crucial), só podem ser 
realizadas após a morte. A única maneira 
viável de efetuar uma avaliação desse tipo 
em seres humanos adolescentes é por meio 
de técnicas de neuroimagem com o indiví-
duo vivo. "Nesses casos, não há como ava-
liar o neurônio em si – formato, tamanho e 
quais substâncias estaria produzindo; por 
isso, a importância desse estudo em mode-
los animais", assegura Girardi.

Amanda Centenaro (à dir), 
em dia de experimento no 
laboratório, com seu orientador, 
o docente Carlos Girardi, ao 
lado das estudantes Raquel 
Laurentino (esq.) e Antonilde 
Ruiz (centro)
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CENTRO CULTURAL EM 
SAÚDE

Por ComunicaSP/Unifesp

O edifício da Biblioteca do Campus São Paulo, loca-
lizado na Rua Botucatu - 862, passa por extensa res-
tauração para abrigar o Centro Cultural em Saúde 
da Universidade Federal de São Paulo (CCS/Unifesp), 
que  terá a vocação de diálogo entre ensino, ciência 
e sociedade. Além da Biblioteca da Escola Paulista de 
Medicina (EPM) e da Escola Paulista de Enfermagem 
(EPE), unidades universitárias do Campus São Paulo, 
o equipamento público terá áreas de convívio social 
e de eventos acadêmicos e culturais.  

O CCS/Unifesp abrigará ainda a documentação his-
tórica das duas escolas e o acervo quase centenário 
do internacionalmente reconhecido Projeto Xingu. 

Exposições com curadoria de professores da  insti-
tuição estão sendo planejadas para o CCS/Unifesp, 
transformando-o em referência cultural da cidade 
de São Paulo. 

O projeto, aprovado em março de 2018 pelo então 
Ministério da Cultura para financiamento pela Lei 
Rouanet (Pronac 180463), teve como proponente a 
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São 
Paulo (FapUnifesp).  

As obras iniciaram em março de 2020 mas foram sus-
pensas em razão da pandemia de covid-19. Os traba-
lhos foram retomados em agosto. 

“Temos certeza de que os resultados deste 
nosso esforço serão de grande impacto 
para toda sociedade. Vamos em frente com 
muita confiança!” 
Diretoria da Fap, CSP, EPM, EPE e Reitoria

Conheça mais sobre o projeto CCS/Unifesp e como fazer doações:  

centroculturalemsaude.unifesp.br
Contato: centroculturalemsaude@unifesp.br

CCS: Projeto integrador entre universidade e sociedade

A localização do Centro Cultural em Saúde permite que o 
usuário o acesse facilmente (ônibus, metrô e rede cicloviária)

Biblioteca do Campus São Paulo, antes da reforma

Imagens do projeto e da maquete do CCS/Unifesp
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https://centroculturalemsaude.unifesp.br/
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A única constante do ser humano é o 
movimento. É o que afirma o filósofo 
britânico Thomas Hobbes (1588-1679) 

em sua obra Leviatã. Segundo o pensador, 
uma coisa que está em movimento conti-
nua em movimento eternamente, a menos 
que algo a detenha. Não à toa, a história da 
humanidade tem como reflexo a história das 
migrações e dos grandes fluxos populacio-
nais, que ocorreram por diversos motivos, 
entre eles a escassez de alimento, fuga de 
guerras, oportunidade de emprego ou busca 
de proteção e abrigo. 

A ideia de movimento, nesse contexto, 
se dá pela busca por melhores condições 
de vida. Os deslocamentos populacionais 
de grandes proporções até motivaram em 
parte a criação da Organização das Nações 
Unidas (ONU) e o estabelecimento dos con-
ceitos de “migração” e “refúgio”, com legisla-
ções e tratados sobre o assunto. Políticas de 
moradia, por exemplo, são de suma impor-
tância para compreender e contextualizar 
imigrantes e refugiados em qualquer lugar 
do mundo. Em São Paulo, Lalik Loula, estu-
dante de graduação em Arquitetura e Urba-
nismo e pesquisadora, sensibilizou-se pela 
temática, que constitui, inclusive, o eixo de 

Estudante analisa políticas públicas de moradia para refugiados e 
imigrantes em São Paulo

Matheus Campos seu projeto. Este foi realizado no âmbito do 
programa de Iniciação Científica Voluntá-
ria (ICV), que é vinculado ao Instituto das 
Cidades (IC/Unifesp) - Campus Zona Leste. 

Projeto de empatia
No início de 2018, milhares de venezuelanos 
buscaram refúgio no Brasil devido à crise 
humanitária que surgira em seu país de ori-
gem. Por outro lado, era também crescente 
o fluxo de deslocados no mundo por causa 
de conflitos externos e internos, principal-
mente em países do Oriente Médio, como 
a Síria. 

“Todas essas informações chegavam até 
mim e me incomodavam, pois, morando 
em São Paulo, via diariamente um grande 
número de pessoas em situação de rua”, 
explica Loula. “Sabia que muitos refugia-
dos, que buscavam melhores condições na 
cidade, acabariam marginalizados, soman-
do-se ao sem-número de pessoas em situa-
ção de carência. Sem oportunidade de 
melhoria de vida ou acesso à infraestrutura 
básica, recorreriam a moradias alternati-
vas como abrigos, cortiços e ocupações ou 
optariam até mesmo pelas ruas.” Foi justa-
mente essa circunstância que a motivou a 

direcionar o tema de seu trabalho final de 
graduação. Naquela mesma época, o Insti-
tuto das Cidades promoveu o programa de 
Iniciação Científica Voluntária, voltado para 
estudantes da Unifesp e de outras institui-
ções de ensino superior.

Por meio da inscrição no programa, a 
jovem manifestou interesse na pesquisa 
por remoções forçadas, que é também a área 
de Giovanna Milano, professora de Direito 
Urbanístico e Ambiental no Instituto das 
Cidades. A partir daí, elas desenvolveram 
um projeto sobre políticas de habitação, 
cujo foco recaía sobre pessoas em situação 
de refúgio na cidade de São Paulo.

A professora ressalta que esse é um dos 
problemas fundantes da atualidade. “Passa-
mos por um momento de imperiosa amplia-
ção da imaginação e dos caminhos teóricos 
em suas potencialidades críticas. A produ-
ção de conhecimento na universidade, afi-
nal, deve estar afinada com os problemas 
vividos na sociedade de nosso tempo, sem 
deixar de vislumbrar devires e horizontes de 
transformação”, pontua Milano. “Esse par de 
questões é, para mim, fonte de tensões per-
manentes que aparecem nos processos de 
orientação das pesquisas e, evidentemente, 

nas práticas extensionistas e vivências em 
sala de aula”, complementa a professora. 

Transformação urbana e social
Neste ano o Instituto das Cidades introdu-
ziu o nível de graduação, com o curso de 
Geografia, embora o campus já mostrasse 
força nas atividades de extensão. O tema 
estratégico e aglutinador, obviamente, são 
as cidades e as crises recentes que delas 
decorrem como a insuficiência de moradias 
e as desigualdades socioespaciais. 

De acordo com Milano, “o intuito de lan-
çar o edital de Iniciação Científica Voluntá-
ria no Instituto das Cidades era, e perma-
nece sendo, incentivar o desenvolvimento 
de pesquisas e a produção de conhecimento 
crítico na área dos estudos urbanos”. Tra-
ta-se também de uma ação de engajamento 
para promover transformações e a formu-
lação de novas políticas públicas, no Brasil 
e no mundo. 

“Os problemas sociais precisam ganhar 
mais foco, e o conhecimento sobre eles con-
tribui para chegarmos próximo da solução 

– isso ocorre também por meio do incen-
tivo ao desenvolvimento científico”, analisa 
Loula. 

Refugiados venezuelanos 
embarcam em avião da 
Força Aérea Brasileira, em 
Boa Vista, com destino a 
Manaus e São Paulo
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direito humano
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Para o avanço da pesquisa, a orientanda 
mergulhou no estudo sobre processos 
migratórios. Foi feita uma revisão biblio-
gráfica das políticas públicas já existentes, 
mediante o acesso à literatura, à legislação 
nacional e aos programas governamentais 
dirigidos ao tema. 

A pesquisa foi, então, realizada a partir 
da sistematização da literatura especiali-
zada na relação de dois temas fundamen-
tais: refugiados e habitação. O levantamento 
de dados foi feito a partir de informações 
disponibilizadas pelas seguintes institui-
ções públicas que tratam do reconheci-
mento desses indivíduos: Comitê Nacional 
para os Refugiados (Conare), Polícia Civil e, 

em âmbito internacional, Alto Comissariado 
das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), 
que produz o relatório anual Global Trends. 

Foram também necessárias as infor-
mações dadas por entidades filantrópicas 
nacionais que implementam programas 
assistenciais. A legislação nacional e inter-
nacional, por sua vez, foi imprescindível 
ao procedimento e possibilitou a evolução 
da pesquisa, além dos artigos científicos 
correlatos.

“Como docente, acompanhar o processo 
de amadurecimento dos orientandos – 
com leituras mais elaboradas e o desen-
volvimento do pensamento crítico – é, sem 
dúvida, um privilégio que reforça a impor-
tância da missão da universidade pública na 
sociedade”, reflete Milano. 

Futuramente a estudante deseja dar 
prosseguimento à investigação. Os próxi-
mos passos consistirão em consolidar as 
análises que versam sobre os obstáculos à 
realização de políticas habitacionais desti-
nadas especificamente aos refugiados na 
cidade de São Paulo. 

“Problemas sociais permitem compreen-
der melhor a sociedade e o futuro que surge 
no horizonte, ensejando a busca de meios 
que possam aperfeiçoar as políticas públicas 
existentes. Desse modo, será possível pro-
ver melhor suporte para as populações que 
carecem de oportunidade de acesso aos bens 
e à infraestrutura básica de serviços, dimi-
nuindo o abismo da desigualdade social no 
Brasil”, conclui Loula.
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No dia 15 de julho, o presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a Lei 14.026/2020, 
que atualiza o marco legal do saneamento básico no Brasil. O Projeto de Lei 
4.162/2019, da qual ela se origina, aprovado pelo Senado em 24 de junho, derivou da 

Medida Provisória 844/18, de 6 de julho de 2018, apresentada pelo então presidente Michel 
Temer e concede à Agência Nacional de Águas (ANA) a regulação não apenas de 
serviços de água, mas de esgotos, a fixação de tarifas e o estabelecimento 
de processo licitatório com chamamento público. A MP, que passou 
por mudanças e gerou polêmica no setor, considerada por alguns 
órgãos e movimentos como um favorecimento para privati-
zação, é tema da pesquisa de Iniciação Científica de Paulo 
Roberto de Assis Franco, orientada por Magaly Marques 
Pulhez, docente adjunta no Instituto das Cidades (IC/
Unifesp) – Campus Zona Leste e pesquisadora asso-
ciada no Centro de Estudos da Metrópole.

“É uma pesquisa que, pela complexidade e rele-
vância para a infraestrutura, a saúde, o turismo, 
a qualidade de vida da população, merece ser 
estudada com mais profundidade. Sendo o 
saneamento básico um direito humano uni-
versal e que sustenta pilares que quantificam 
e qualificam o acesso à urbanidade, é funda-
mental que tenhamos entendimento sobre 
o estágio atual de oferta, considerando os 
níveis baixos de cobertura que são ofere-
cidos no momento”, justifica Franco, estu-
dante de Gestão de Políticas Públicas na Uni-
versidade de São Paulo (USP). 

Dados apresentados pelo Instituto Trata 
Brasil – uma Organização da Sociedade Civil 

Nova Lei do Saneamento 
Básico em pauta na 
graduação
Lei nacional altera regras do setor de tratamento de água e esgoto e provoca debates 
na sociedade e na universidade

Tamires Tavares
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Ocupação em prédio no 
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A estudante Lalik Loula A orientadora Giovanna Milano

tratamento de efluentes
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de Interesse Público, formada por empresas 
privadas que atuam no setor do saneamento 
básico e na proteção dos recursos hídricos 
do país –, referentes ao ano de 2017, corro-
boram a tese de Franco sobre a cobertura: 
os brasileiros que recebem água tratada 
são 83,3% da população, já a porcentagem 
atendida pela coleta de esgoto é de 50,3% e 
somente 42,7% têm esgoto tratado.

A visão de parte dos agentes envolvidos 
com essa temática é de que o novo marco 
regulatório não pretende satisfazer essa 
demanda no setor. A Associação Nacional 
dos Serviços Municipais de Saneamento 
(Assemae), entidade que representa em 
torno de 2.000 municípios, a considera pri-
vatizante e um retrocesso por privilegiar 
o setor privado e a livre concorrência, tor-
nando frágil a oferta universal dos servi-
ços à população. “Sobretudo entre a socie-
dade civil, há uma série de questionamentos 
sobre o processo, sobre quais os impactos 
diretos que essa mudança acarretaria às 
populações mais carentes e sobre o próprio 
sentido de privatização da água, que é um 
bem comum e direito de todos”, comenta 
Pulhez.

As instituições que defenderam as modi-
ficações propostas desde o seu início, como 
a Confederação Nacional da Indústria (CNI), 
afirmam que é positivo o aprimoramento 
e a expansão da participação privada no 
setor. A Casa Civil declara que a privatiza-
ção do setor não é o objetivo final e que não 
há intenção de retirar a competência das 
prefeituras, mas, que se pretende ampliar 
a concorrência entre as empresas públicas 
e privadas mantendo uma regulação feita 
pela ANA, impedindo abusos nos preços e 
assegurando a manutenção da qualidade do 
serviço. “Os argumentos giram em torno da 
necessidade de modernização do setor e da 
universalização da oferta dos serviços. Ale-
ga-se que a melhor saída para fazê-lo se 

daria mediante maior abertura à participa-
ção da iniciativa privada, facilitando a venda 
de empresas públicas e a ampliação dos con-
tratos com empresas privadas, dada a inca-
pacidade de investimento e de operaciona-
lização dos serviços por parte do Estado”, 
explica a docente.

O que muda 
Com as modificações, a Agência Nacional 
de Águas (ANA) – até então reguladora de 
recursos hídricos federais – passará a cen-
tralizar a regulação do setor. A cargo dela 
ficará o estabelecimento de normas e pro-
cedimentos das atividades que englobam o 
serviço de saneamento básico, que são abas-
tecimento de água, limpeza urbana, manejo 
de resíduos sólidos, drenagem e esgota-
mento sanitário. Fica responsável também 
por decidir medidas de racionamento de 
água diante de crise hídrica ocasionada por 
escassez em rios.

A contratação de empresas pelos muni-
cípios para a execução destes serviços deve 
considerar tanto as públicas quanto as pri-
vadas, possibilitando a concorrência entre 
elas e abrindo consulta pública antes de 
qualquer alteração. Até o momento, era pos-
sível estabelecer convênios diretos entre as 
companhias estaduais de saneamento e os 
governos municipais por meio  de contra-
tos de programa, um mecanismo de coope-
ração interfederativa previsto na Constitui-
ção Federal.

Visando uma possível universalização do 
setor, serão aplicadas multas aos cidadãos 
que não utilizarem os serviços de sanea-
mento regularizados, ou seja, que não uti-
lizarem a rede de esgoto.

Além disso, será criado o Comitê Inter-
ministerial de Saneamento Básico (Cisb), 
que coordenará ações de órgãos federais no 
setor com a intenção de possibilitar planos 
individuais para os municípios.

Para estudiosos do tema, falta clareza a 
respeito da interferência de empresas priva-
das e das intenções nas mudanças. “Há um 
mapeamento de empresas privadas no exte-
rior que se interessam pelo investimento 
no saneamento básico no país, mas isso é 
dito de forma ampla, sem justificativa de 
como se tornaria um negócio rentável e em 
quais áreas agiriam. Nada está claro e defi-
nido nessa nova proposta dos campos onde 
teriam de atuar esses investidores e qual a 
maneira de atuação”, analisa Franco. 

O estudante prevê que a falta de transpa-
rência no rearranjo entre o Governo Federal 

e as empresas possa culminar em cobran-
ças de serviços ambientais, seja por meio 
de taxas, impostos, serviços implícitos de 
saneamento ou outras opções que possam 
surgir durante essas sedimentações das 
regras regulatórias do setor. 

Prevendo o cenário atual
Franco acompanhou as propostas de altera-
ções no funcionamento do setor nos últimos 
anos. Foram mapeadas as diversas propos-
tas de conteúdo das duas medidas provisó-
rias apresentadas em 2018 e 2019 – ambas 
extintas por ausência de votação em tempo 
hábil – que culminaram na Lei 14.026/2020. 
Ele conta que seu objeto de estudo foi desa-
fiador em decorrência da multissetoria-
lidade da questão e da dinâmica de movi-
mento com mudanças, às vezes, diárias.

“Foi alterado o foco diversas vezes para 
não ficar uma pesquisa datada e sem inte-
resse. Optamos por um mapeamento crono-
lógico da Medida Provisória 844/18 e como 
se transformou em Lei Parlamentar. Inves-
tiguei quais os atores envolvidos, qual o 
modelo de política pública que está sendo 
implementado na questão de saneamento 
básico e fiz algumas análises e questiona-
mentos, ao final, sobre como irá ficar o setor 
e quais os motivos”, explica o estudante. 

Apesar de estudar na Universidade de 
São Paulo (USP), Franco optou pelo desen-
volvimento da pesquisa de iniciação cien-
tífica no IC/Unifesp, sob a orientação de 
Pulhez. Para ela, estudos sobre o tema se 
fazem absolutamente necessários e urgen-
tes, “de modo que se possa melhor informar 
a sociedade e qualificar o debate sobre um 
dos nossos maiores desafios, que é garan-
tir o direito à água a todos os brasileiros e 
brasileiras e à preservação da vida, compro-
misso que deve ser assumido pelo Estado em 
detrimento de quaisquer ações que favore-
çam interesses específicos”.

Com 52 anos de idade, o graduando con-
cluiu o curso de Hospitality Management na 
Hunter College, em New York, e English as 
a Second Language (ESL), com complemen-
tação em tradução e interpretação, na New 
York University. Em 2018, ingressou na USP 
em busca de novos desafios e estilo de vida 
com foco em seu envelhecimento. “Sempre 
atuei em educação não regular, como pro-
fessor de inglês, professor na área de hospi-
talidade, professor voluntário de cursinhos 
populares e decidi cursar Gestão de Políticas 
Públicas pela grade curricular apresentada 
e por acreditar que seria um curso que me 
acrescentaria muito pessoal e profissional-
mente”, conta.
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A cooperação entre Paulo Franco (USP) e  Magaly Pulhez (Unifesp) permitiu o 
desenvolvimento de pesquisa entre as duas universidades sobre um dos temas mais 
discutidos neste ano

“Com a privatização, 
municípios deficitários 
tendem a ser preteridos 
pelas empresas na 
prestação de serviços, 
evidentemente 
contrastando com as 
metas de universalização 
apresentadas”, analisa 
Pulhez à luz da situação 
do saneamento básico em 
outros países
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Como o TikTok, febre entre os jovens 
em plena pandemia de covid-19, tor-
nou-se um sintoma da rivalidade 

entre China e Estados Unidos? Considera-
das atualmente as maiores potências mun-
diais, as duas nações passaram a se confron-
tar de forma aberta após Wuhan, cidade 
mais populosa da província de Hubei (China 
Central), ser apontada como o epicentro ori-
ginal do novo coronavírus. As acusações são 
constantes. A China acusa a potência nor-
te-americana de interferência em Hong 
Kong, hoje em meio a uma batalha diplo-
mática sobre a autonomia política e judicial 
do território. Os Estados Unidos acusam  
hackers do país asiático de roubar dados 
sobre a vacina contra a covid-19. 

A espionagem, aliás, recheia o discurso 
de Donald Trump, e suas acusações nesse 
sentido foram recentemente corroboradas 
até por ativistas do Anonymous. “Delete o 
TikTok imediatamente; se você conhecer 
alguém que o utiliza, explique que se trata 
basicamente de um malware operado pelo 

O provérbio chinês acima é o retrato de uma cultura milenar pautada na paciência e 
na disciplina. Tornar-se uma potência mundial foi apenas consequência

Valquíria Carnaúba

panorama

Uma longa viagem 
começa por um passo

governo chinês para uma operação massiva 
de espionagem” – esta foi a mensagem pro-
ferida pela legião de ciberativistas em julho 
deste ano. 

O medo oculto dos norte-americanos 
(e do Anonymous) é a espionagem, mas o 
receio chinês (ao menos, o declarado) é o 
de uma Guerra Fria 2.0. E talvez esse seja 
o medo que o mundo inteiro enfrenta a 
cada nova escalada da tensão entre as duas 
potências. Não se trata de uma comparação 
impensada: as características do conflito 
atual se assemelham, em muitos aspectos, 
ao choque geopolítico entre a União Sovié-
tica e os Estados Unidos nos anos de 1947 
a 1991. 

Se, no passado, citando os principais 
fatos da época, tivemos antagonismo militar, 
político e ideológico (capitalismo x socia-
lismo), hoje encontramos um cenário bem 
parecido. Se, há cerca de 50 anos, as gera-
ções passadas presenciaram a primeira via-
gem à Lua, 2020 foi o ano em que a SpaceX 
lançou o primeiro foguete tripulado nos 

Fotografia aérea, por drone, 
da Grande Muralha da China
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últimos nove anos e a China entrou na cor-
rida rumo a Marte. Mas se, naquele tempo, 
o avanço tecnológico fomentava a corrida 
armamentista, a pesquisa científica tem-
pera a nova Guerra Fria com a disputa pela 
vacina contra o já considerado “maior desa-
fio do século XXI”. 

O novo rival dos Estados Unidos também 
é diferente no cenário presente: a República 
Popular da China. Como o país asiático che-
gou a esse patamar é o que traremos nesta 
seção. De forma sucinta, o regime atual, 
comandado por Xi Jinping, tem suas raízes 
na própria Guerra Fria. Em 1949, os comu-
nistas, sob a liderança de Mao Tsé-Tung, 
tomaram o poder e realizaram inúmeras 
mudanças, estatizando as empresas e as 
propriedades fundiárias. 

Enquanto a Guerra Fria avançava até 
o desfecho que já conhecemos, o gigante 
asiático passava por uma transição econô-
mica importante após o falecimento de seu 
líder, em 1976. Apesar de permanecer com 
o regime político fechado, o país adotou as 
reformas econômicas, implantadas com 
a finalidade de colocá-lo nos “trilhos” da 
economia capitalista globalizada. É nesse 
período que surge a economia socialista de 
mercado e diversas empresas norte-ame-
ricanas se instalam no país (atraídas pelos 

relações internacionais e comércio exterior

O “celeiro do mundo” e a “fábrica do mundo”

Cristina Pecequilo
Professora associada 
do Departamento de 
Relações Internacionais 
- Escola Paulista de 
Política, Economia 
e Negócios (Eppen/
Unifesp) - Campus 
Osasco

É importante entender a diferença de 
tempo histórico entre Ocidente e Oriente. 
Aqui, principalmente no Brasil, tudo é 

“para ontem”, mas no mundo dito oriental 
as coisas caminham de maneira diferente. 
Há 42 anos, a China se impôs uma meta de 
Estado, incorporada pela própria sociedade 
chinesa: tornar-se uma potência mundial. 
A partir de 1978, o país asiático delimita, 
então, a política das quatro modernizações: 
agrícola, industrial, cultural e de defesa. 

Hoje, seus índices de crescimento supe-
ram os dos Estados Unidos, e quanto mais 
cresce mais fica aparente no mundo. A 
forma como sua imagem se consolida, con-
tudo, não é um consenso: para muitos, é 
uma nação pautada na paz e na cooperação; 
para os demais, um império que se impõe 
na geopolítica como outros na história. O 
ponto comum entre as análises existentes 
é que a lógica da política externa chinesa 
é a do “ganha-ganha” (win-win) para todos 
os envolvidos. 

Em 2010, por exemplo, o país tornou-
-se o principal parceiro comercial do Bra-
sil ao propor inicialmente uma relação 
diplomática nos moldes de uma joint ven-
ture, pautada no desenvolvimento bilateral 

“pacífico e harmonioso”. Ao longo dessa par-
ceria, porém, o próprio governo brasileiro, 
na época, decidiu-se por colocar nosso país 
na posição de vendedor exclusivo de com-
modities (energia e alimentos) em troca da 
captação de recursos financeiros. Desde 
1989, vínhamos fechando indústrias, o que 
levou à desindustrialização brasileira e à 
abertura comercial. Esse processo, iniciado 
há 31 anos, foi o motivo original da desin-
dustrialização e reprimarização da econo-
mia, e não a relação bilateral com a China. 

Enquanto a China tornou-se a “fábrica 
do mundo”, o Brasil fez a opção por ser 
o “celeiro do mundo”. Com o advento da 

pandemia, por questões sanitárias, a China 
optou por suspender as importações pro-
venientes de diversos frigoríficos brasi-
leiros. E nós dependemos daquele país 
para adquirir desde o celular até a más-
cara que será usada no hospital. Conside-
rando o recente realinhamento político e 
econômico do Brasil com os Estados Uni-
dos (desde 2018), a China tem-se voltado a 
outros parceiros vendedores de commodities, 
como a Austrália. 

A China tem capacidades, recursos de 
poder e visões de mundo que oferecem 
alternativas a outras nações. E melhor se 
beneficiarão aquelas que souberem apro-
veitar esse caminho com autonomia e 
transparência. É um momento desafiador 
para o Brasil, que pode inspirar-se na China 

– valores, formação de alianças estratégicas 
e busca de independência tecnológica, eco-
nômica e política. 

Doca de contêineres do porto de Yangshan, no leste da China; é considerado o maior 
terminal automatizado para contêineres do mundo

incentivos fiscais): a China assume o papel 
de “fábrica do mundo”. 

De 1999 a 2013 (segunda fase da expansão 
chinesa), a então considerada nação emer-
gente estabelece diálogo com regiões como 
África, América Latina e Eurásia, a fim de 
expandir seu comércio exterior. Iniciava-se 
a era da aliança entre China, Brasil, Rússia, 
Índia e África do Sul, formando o promis-
sor grupo dos Brics. A terceira fase, por fim, 
foi a que alçou o país à posição de segundo 
maior PIB mundial. No período compreen-
dido entre 2013 e 2020, o projeto da Nova 
Rota da Seda chinesa foi lançado pelo pre-
sidente Xi Jinping como a principal estraté-
gia econômica e de cooperação internacio-
nal do governo. 

Seu futuro, ao menos no campo tecnoló-
gico, será construído a partir do China Stan-
dards 2035, um ambicioso plano de 15 anos 
do governo para definir os padrões globais 
para a próxima geração de tecnologias. O 
gigante asiático quer influir globalmente na 
utilização de tecnologias como Inteligência 
Artificial (IA), redes de telecomunicação e 
fluxo e análise de dados. Mas o futuro chi-
nês certamente terá outras nuances, e seis 
docentes da Unifesp, de quatro áreas distin-
tas do conhecimento, abordaram essa expan-
são com enfoque nas relações com o Brasil. 
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A imagem do rodapé desta matéria 
foi criada a partir da ilustração de 
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Em 2019, a população da 
China aumentou para 
1,4 bilhão de habitantes. 
Fonte: Departamento 
Nacional de Estatísticas 
da China



Unifesp EntreTeses outubro 2020108 Unifesp EntreTeses outubro 2020 109

meio ambiente 

Desafios do crescimento sustentável

Carla Grigoletto 
Duarte

Professora adjunta 
do Departamento de 
Ciências Ambientais 
- Instituto de Ciências 
Ambientais, Químicas e 
Farmacêuticas (ICAQF/
Unifesp) - Campus 
Diadema

Bolivar Godinho
Professor adjunto e 
chefe do Departamento 
Acadêmico de 
Administração - Escola 
Paulista de Política, 
Economia e Negócios 
(Eppen/Unifesp) - 
Campus Osasco

A China tem uma importância cada vez 
maior no mundo; possui muitas reser-
vas internacionais e tem aumentado sua 
influência em outros países. Com a implan-
tação da Nova Rota da Seda, o país será 
imensamente beneficiado pelo transporte 
de mercadorias e oferta de matéria-prima 

Relação PIB do país x PIB mundial 1990 2020

China 1,6% 15%

Estados Unidos 27% 24%

Reservas internacionais 1990 2017

China US$ 34 bilhões US$ 3,3 trilhões

Estados Unidos US$ 173 bilhões US$ 451 bilhões

Exportação de alta tecnologia em relação 
ao total no mundo 1990 2016

China 7% 25%

Estados Unidos 32% 20%

Comércio exterior em relação ao PIB 1990 2017

China 24% 38%

Estados Unidos 20% 27%

Artigos científicos e técnicos 2000 2016

China 213 mil 2 milhões

Estados Unidos 300 mil 400 mil

Gastos com pesquisa e desenvolvimento 
em relação ao PIB 1996 2013

China 0,5% 2,1%

Estados Unidos 2,5% 2,8%

pelos países parceiros – minério de ferro, 
soja e petróleo. Hoje, a verdade é que o Brasil 
depende do país, principalmente o setor de 
agronegócio. Muito impactada com a desa-
celeração do comércio mundial em decor-
rência da pandemia, a China, crescendo 
menos, afetará o crescimento do Brasil. 

A poluição do ar é um tema central na polí-
tica ambiental chinesa desde 2013. Naquele 
ano, houve protestos da população e até 
escolas foram fechadas devido à poluição 
nas cidades do norte do país. Dados oficiais 
de veículos de comunicação locais, como o 
China Daily e Global Times, apontaram 400 
microgramas de partículas de poluição por 
metro cúbico de ar –  segundo o padrão da 
Organização Mundial da Saúde (OMS), 
acima de 100 microgramas, o nível já não é 
considerado saudável. 

A insatisfação popular levou à mudança 
da política ambiental no país. Foram can-
celados diversos projetos de termoelétri-
cas a carvão nesse território, modalidade 
de geração de energia que estava em franca 
expansão, e passou-se a investir em gera-
ção de energia solar e eólica. Como o país 
possui um mercado gigante, as tecnologias 
são implantadas em larga escala, afetando 
os preços e a oferta no mundo todo – e pro-
porcionando retornos financeiros rápidos.

Outras decisões foram tomadas ao longo 
do tempo, como a anunciada por Pequim, 

O plano denominado Linha Vermelha de 
Conservação Ecológica da China (ECRL) visa 
proteger mais de um quarto de seu território. 
Com o retorno da maior potência asiática às 
atividades normais, porém, a poluição tornou-se 
pior do que antes da pandemia de coronavírus. 
Mais informações em: energyandcleanair.org/
tracker/covid-19-air-pollution-rebound-tracker/

em 2017, numa reunião da Organização 
Mundial do Comércio (OMC). A China, que 
importava mais da metade do lixo plástico 
(incluindo o eletrônico) do mundo para 
reciclá-lo, decidiu-se pela redução drástica 
desse montante. O anúncio forçou os países 
exportadores (como os europeus) a redefini-
rem suas cadeias de reciclagem.

A agenda ambiental da China, entre-
tanto, ainda é pouco expressiva quanto a 
projetos de desenvolvimento levados a cabo 
fora de seu território. Investidores chineses 
seguem construindo termoelétricas a carvão 
em territórios previstos para integrar o Cin-
turão Econômico da Rota da Seda e a Rota 
da Seda Marítima do Século XXI, como a 
África, o Oriente Médio e, inclusive, o Brasil.

Em 2015, a poluição 
atmosférica atingiu 
um nível perigoso em 
Xangai, maior cidade do 
país e núcleo financeiro 
global. O incidente levou 
as escolas a proibirem 
atividades ao ar livre e as 
autoridades a limitarem 
o trabalho em locais de 
construção e fábricas
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Fonte: www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_

https://energyandcleanair.org/tracker/covid-19-air-pollution-rebound-tracker/
https://energyandcleanair.org/tracker/covid-19-air-pollution-rebound-tracker/
https://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_
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Professora adjunta 
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Zysman Neiman
Professor associado 
do Departamento de 
Ciências Ambientais 
- Instituto de Ciências 
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Unifesp) - Campus 
Diadema

Outro aspecto que tem gerado preocupação 
na China diz respeito aos refugiados climá-
ticos em decorrência dos impactos causa-
dos, por exemplo, na Cordilheira do Hima-
laia. A existência deles foi admitida pela 
Organização das Nações Unidas (ONU) em 
janeiro deste ano. São cidadãos forçados a 
se deslocarem da terra natal em função de 
mudanças no meio ambiente. Com o derre-
timento das geleiras, aumentou o nível dos 
aquíferos no norte do país, inundando áreas 
povoadas e expulsando a população – o que 
tem acarretado problemas sociais. 

Nos últimos 30 anos, a China tornou-se 
uma das maiores economias mundiais e 
uma das nações que mais degradaram o 
meio ambiente. A poluição da água afeta 
75% dos rios e lagos e 90% das águas sub-
terrâneas urbanas chinesas. Quase 30% 
das águas sequer servem para o uso agrí-
cola tamanha é sua toxicidade. No relató-
rio apresentado na sessão de abertura do 19º 
Congresso Nacional do Partido Comunista 
da China, em outubro de 2017, o presidente 
chinês Xi Jinping estabeleceu o desenvol-
vimento futuro do país. Após isso, a China 
obteve dois recordes mundiais de energia 
limpa em 2015 – o primeiro, por instalar 
30,5 gigawatts (GW) de energia eólica em 
um único ano, e o segundo, por instalar 16,5 
GW de energia solar. Com isso, deu exemplo 
de como alterar sua atual matriz energética 
e ofereceu modelos – capazes de ser replica-
dos em outros países – para a resolução de 
problemas ambientais e combate à pobreza.

tecnologia

O made in China em outro patamar

Maria Elizete Kunkel
Professora adjunta 
do Departamento de 
Ciência e Tecnologia 
- Instituto de Ciência 
e Tecnologia (ICT/
Unifesp) - Campus São 
José dos Campos

Luiz Leduíno
Professor associado 
do Departamento de 
Ciência e Tecnologia 
- Instituto de Ciência 
e Tecnologia (ICT/
Unifesp) - Campus São 
José dos Campos

Tudo o que vinha da China, há dez anos, 
tinha pouco valor agregado, pois não era 
tecnologicamente confiável. Sua metodolo-
gia baseava-se na produção em alta escala e a 
baixo custo. Com o tempo, as indústrias chi-
nesas focaram a melhoria da qualidade des-
ses itens, fazendo com que o país passasse 
a ser visto como uma potência em desen-
volvimento. Outras potências começaram a 
perder competitividade em relação à indús-
tria chinesa, enviando suas empresas e seus 
trabalhadores para lá – o que aumentou a 
dependência em relação àquele país. 

Além da criação de produtos que atual-
mente superam outros em qualidade e preço 
(celulares, câmeras, equipamentos médi-
cos, computadores e até impressoras 3D), a 

Existe uma mudança em curso na economia 
mundial em função da pandemia, e é difícil 
avaliar como ficará a cadeia de suprimen-
tos, atualmente globalizada. Com as fron-
teiras dos países fechadas, muitas empre-
sas não obtiveram suprimentos, inclusive 
no Brasil. Por isso, o processo de renacio-
nalização de empresas poderá ser um fenô-
meno cada vez mais observado em médio e 
longo prazo.

Para sermos minimamente autossuficien-
tes em relação à China, será preciso apostar 
em conversão industrial, mobilizando parte 

China (e suas empresas) têm-se destacado 
pelos investimentos em empresas inovado-
ras, que provocam disruptura no mercado 

– a exemplo da 99, empresa e aplicativo de 
transporte individual, comprada em 2018 
pela Didi Chuxing. 

Grande parte da tecnologia assistiva uti-
lizada no Brasil, por exemplo, é importada 
daquele país. Por esse motivo, é cara (devido 
aos impostos) e de difícil manutenção. Se 
investisse na fabricação desses itens, o Bra-
sil contaria com bons profissionais em diver-
sas áreas tecnológicas, e as próprias univer-
sidades disporiam de um amplo potencial de 
pesquisa aplicada que poderia ser explorado 

– produzindo os equipamentos que seriam 
utilizados pela indústria. 

O Himalaia tornou-se visível para a Índia após 
a quarentena contra o coronavírus dissipar a 
poluição. A imagem rodou as redes sociais, 
intensificando as discussões sobre poluição 
ambiental.

A China tem investido bastante em tecnologia 
5G (quinta geração de internet móvel). Essa 
expansão incomoda tanto os Estados Unidos que 
a empresa Google chegou a anunciar que deixará 
de dar suporte a aparelhos com essa tecnologia 
caso seja instalada. 

da indústria para a produção de itens que 
são de interesse nacional. Temos potencial: 
há setores em que somos muito avançados, 
como o da aviação – a Embraer é a terceira 
maior companhia do mundo – e o de petró-
leo. Um dos caminhos será investir em ciên-
cia e tecnologia. 
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Livro que traz uma significativa 
contribuição ao pensamento con-
temporâneo sobre a violência e 
como esta afeta a vida cotidiana. 
Veena Das examina a Partição da 
Índia, de 1947, e o massacre dos 
sikhs em 1984, decorrente do as-
sassinato de Indira Gandhi. 

ISBN: 978-85-5571-062-9 
e-ISBN: 978-65-5632-016-8

r$ 88,00

Nietzsche se empenhou em ela-
borar uma cosmologia caracteri-
zada como um cristianismo e um 
platonismo invertidos. Ao longo 
deste livro, examina-se a referida 
cosmologia e como o filósofo do 
Zaratustra a ela chegou partindo 
do pensamento de Heráclito e da 
física estoica.

ISBN: 978-65-5632-030-4 
e-ISBN: 978-65-5632-011-3 

Preço: r$ 46,00

Pela primeira vez em português, 
uma antologia que traz a tradução 
de alguns textos fundamentais so-
bre intertextualidade na literatura 
latina. São ensaios densos que tra-
zem reflexões sobre o fenômeno 
que consiste na relação dialógica 
entre os textos. 

ISBN: 978-85-5571-065-0 
e-ISBN: 978-65-5632-005-2

r$ 58,00 

A presente coletânea de ensaios 
é resultado de dois ciclos de con-
ferências, realizados nos anos de 
2016 e 2017 como parte das ativi-
dades acadêmicas realizadas pela 
Cátedra Edward Saïd de estudos 
da contemporaneidade. 

ISBN: 978-65-5632-028-1 
e-ISBN: 978-65-5632-006-9

@editoraunifesp
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P
Ribot aborda os vários tipos de do-
enças da personalidade para escla-
recer como a evolução construiu 
algo tão complexo como a perso-
nalidade e a individualidade huma-
nas. O texto pretende mostrar que 
o eu não é uma entidade unitária e 
imutável, mas uma multiplicidade 
dinâmica de ações nervosas, resul-
tante de processos orgânicos.

ISBN: 978-65-5632-018-2       
e-ISBN: 978-65-5632-012-0

Ao mobilizar as noções de demo-
fobia e demofilia, Thais convida 
o leitor a uma incursão pelo pen-
samento político. Uma notável 
contribuição que evidencia como 
algumas interpretações canônicas 
do pensamento político moderno 
se constituem a partir do medo das 
massas e multidões.  

ISBN: 978-65-5632-029-8 
e-ISBN: 978-65-5632-004-5

“Neil Davidson apresenta uma 
contribuição original para se avan-
çar na intelecção dos caminhos e 
descaminhos da modernidade ca-
pitalista e os tantos desafios que 
se colocam quando o alvo é a sua 
superação.” 

ISBN: 978-65-5632-007-6       
e-ISBN: 978-65-5632-008-3

Delphine Minoui é repórter e in-
vestiga o mundo árabe-mulçumano 
há vinte anos. A partir de uma fo-
tografia de uma biblioteca secreta 
no coração de Daraya, chega a um 
grupo de jovens sírios responsá-
veis por essa fortaleza clandestina 
em meio à guerra, onde as armas 
são os livros, à procura do conhe-
cimento. 

ISBN: 978-65-5632-028-1 
e-ISBN: 978-65-5632-006-9
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