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Especial

Poesia,

Seminário “Forma e Sentido Contemporâneo”, que
reuniu expositores nacionais e internacionais, busca
compreender o lugar atual de uma arte desvinculada
do ritmo veloz dos nossos tempos.

Nelson Pereira dos Santos

Por trás
das câmeras
Nascido no Brás,
cidade de São Paulo,
em 22 de outubro de
1928, Nelson Pereira
dos Santos, na década
de 1930 já era “cinespectador”. Na juventude, decidiu ir para trás
das câmeras e passou
a dirigir filmes que
se tornaram clássicos, como Vidas Secas
(1963) e Memórias do
Cárcere (1984). Hoje,
é considerado um
dos maiores cineastas
brasileiros e precursor
do festejado Cinema
Novo.
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PARA QUE TE QUERO?

O Jornal da UFRJ retrata, nesta edição, as três últimas
palestras ocorridas no evento que discutiu o papel e o
significado da poesia no mundo atual.

“A globalização

não destrói o lugar. Recria-o.”
A globalização capitalista não destrói o lugar ou a região,
mas recria-os, atribuindo-lhes novo papel por meio de uma
mais complexa divisão territorial do trabalho, na análise de
Roberto Lobato Azevedo Corrêa, professor do Programa de
Pós-graduação em Geografia da UFRJ.
Especialista em Geografia Urbana, ele analisa as mudanças
na organização do espaço urbano. A “periferização” acentuada,
com a alocação, na periferia, da população de baixa renda e
o autoisolamento das classes médias-altas em condomínios
fechados são, segundo ele, alguns dos fenômenos mais
evidentes do processo recente de urbanização.
Nesta entrevista ao Jornal da UFRJ, Roberto Lobato também
comenta seu estudo, no campo da Geografia Cultural, acerca
dos parques temáticos – “formas simbólicas criadas pelo
capitalismo avançado para auferir lucros” – e afirma que não
acredita em uma universidade de qualidade no curto prazo: “Se
pensarmos em padrões de outros contextos, ainda precisamos
caminhar muito”.
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Roberto Lobato
Azevedo Corrêa
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Comuna de Paris: 140 anos de lições para o futuro

Os 72 dias do primeiro governo proletário da história
foram celebrados na UFRJ. Nos dias 14 e 15 de setembro, o
Salão Pedro Calmon, localizado no Palácio Universitário da Praia
Vermelha, recebeu professores e pesquisadores que debateram os

140 anos da Comuna de Paris. Para os especialistas, o movimento
revolucionário francês serviu de inspiração para pensadores
influentes como Marx, Lênin e Gramsci, e suas conquistas na área
da Educação podem servir de lição para o mundo contemporâneo.
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O

Conselho Universitário (Consuni) aprovou,
em sessão de 13 de outubro,
o Calendário Acadêmico da
UFRJ para o ano letivo de
2012. As aulas da maioria
dos cursos de graduação terão início em 5 de março e

Matheus Paiva

Nutrição e Enfermagem e
Obstetrícia oferecidos em
Macaé terão também um
calendário próprio, com o
primeiro período letivo começando em 27 de fevereiro
e terminando em 13 de julho
– o segundo irá de 6 de agosto
a 21 de dezembro. Os demais
estudantes desses cursos terão aulas de 6 de fevereiro a
13 de julho e de 6 de agosto a
21 de dezembro.
No Colégio de Aplicação,
por sua vez, as aulas começarão em 8 de fevereiro, indo
até 13 de julho, com
o segundo se-

mestre sendo realizado de 30
de julho a 21 de dezembro.
O calendário prevê ainda
datas festivas – como as cerimônias inaugurais da universidade, dos centros e das
unidades, além de eventos
em comemoração aos dias
do estudante (11 de agosto),
do professor (15 de outubro)
e do servidor público (28 de
outubro) – e os feriados nacionais, estaduais e municipais (das cidades do Rio de
Janeiro, Macaé e Duque de
Caxias).

Curso de Libras é aprovado
na Faculdade de Letras

A criação do curso de
Língua Brasileira de Sinais
(Libras) nas modalidades
licenciatura e bacharelado
foi aprovada em setembro
na Faculdade de Letras

Zope

terminarão em 13 de julho
(primeiro semestre). Já o
segundo semestre letivo será de 6 de agosto
a 14 de dezembro.
Os estudantes
que cursam Medicina na Cidade
Universitária terão um calendário mais extenso,
iniciando o primeiro semestre
em 6 de fevereiro
e concluindo-o
em 13 de julho, ao
passo que o semestre seguinte começará
em 23 de julho, com término em 21 de dezembro.
Essas datas são válidas para
estudantes de todos os
períodos, exceto os
que
ingressaram
pelo Concurso de
Acesso 2012, que cursarão o primeiro semestre de 27
de fevereiro a 13 de julho e o
segundo de 6 de agosto a 21
de dezembro.
Os cursos de Medicina,

(FL) da UFRJ. O projeto,
que foi recebido na Congregação da FL, contou
com a aprovação unânime
de todos os departamentos,
um dia após a celebração
do Dia Nacional dos Surdos
(26/9).
Na reunião da Congregação, que teve a participação de estudantes do curso
de especialização em Libras
e de intérpretes que faziam
tradução simultânea, foi
ressaltado por Eleonora
Ziller, professora e diretora
da FL, o desenvolvimento
de pesquisas na área, que
está em ascensão em todo
o Brasil. A criação do curso era parte do trabalho

de Lucinda Ferreira Brito,
professora do Departamento de Linguística, que por
motivos de saúde teve que se
afastar da UFRJ. Entretanto,
a persistência de seus orientandos, especialmente das
colegas Deize Santos e Myrna
Monteiro, fez com que o projeto sobrevivesse e pudesse
encontrar a forma definitiva
com a criação do novo curso.
Todos os departamentos
se pronunciaram favoráveis
à criação do curso e destacaram o caráter inovador do
projeto. Aurora Neiva, chefe
do Departamento de AngloGermânicas, ressaltou que a
FL inaugura uma nova possibilidade de se renovar e que

todos terão muito a aprender
com a experiência. “Tratase não somente de um novo
curso de graduação, mas de
um amplo caminho de desenvolvimento de pesquisa em
uma área que vem crescendo
em todo o país”, apontou Eleonora Ziller ao encaminhar
a votação.
O curso de Libras oferecerá 40 vagas em horário
noturno. O projeto será encaminhado e apresentado
ao Conselho de Ensino em
Graduação (CEG) e, se for
aprovado a tempo, a Faculdade de Letras poderá contar com sua primeira turma
já no segundo semestre de
2012.
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Poesia,
PARA QUE TE QUERO?

Coryntho Baldez

Seminário “Forma e
Sentido Contemporâneo”,
que reuniu expositores
nacionais e internacionais,
busca compreender o
lugar atual de uma arte
desvinculada do ritmo
veloz dos nossos tempos.

O Jornal da UFRJ retrata, nesta edição, mais três palestras ocorridas no
âmbito do seminário “Forma e Sentido Contemporâneo”, que discutiu o papel
e o significado da poesia no mundo atual. Realizado no teatro Oi Futuro, em
junho, com produção da Showbras, financiamento da Oi e com o apoio das
Faculdades de Letras da UFRJ e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(Uerj), da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro e do Ministério
da Cultura, o evento teve curadoria do poeta e ensaísta Antônio Cícero,
para quem a poesia torna possível uma outra e mais profunda apreensão
do próprio ser.
O tema foi tratado a partir de diferentes pontos de vistas por alguns
dos mais originais pensadores do nosso tempo: a norte-americana Marjorie
Perloff, crítica literária e professora da Universidade de Stanford, cuja obra
busca discutir e elucidar a poesia experimental e vanguardista; Michel
Deguy, fundador e diretor da revista Po&sie, que publicou mais de 40 livros
e é considerado um dos maiores poetas franceses; e o músico e ensaísta
brasileiro Miguel Wisnik, professor da Universidade de São Paulo (USP) e
autor de obras premiadas, que fechou o ciclo de palestras.
Todas as exposições do Seminário – que serão editadas em livro a ser
lançado entre novembro e dezembro – foram transmitidas pela Internet e
estão à disposição dos interessados na página eletrônica www.formaesentido.
com.br.
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A INSANIDADE
DO GLOBALISMO
Reticente quanto
ao globalismo, o
qual percebe como
dominação cultural
norte-americana, a
crítica literária austroamericana Marjorie
Perloff, em breve
passagem pelo Rio
de Janeiro, defendeu
a poesia como o
mais intenso uso da
linguagem e lamentou a
perda de interesse por
literatura estrangeira
em seu país.

Bruno Franco

U

ma das mais importantes críticas literárias
dos Estados Unidos da
América (EUA), sobretudo da poesia contemporânea de vanguarda, e
autora do livro, recém-editado no
Brasil, A Escada de Wittgenstein:
a linguagem poética e o estranhamento do cotidiano, traduzido por
Aurora Fornoni Bernardini e Elisabeth Rocha Leite (Edusp, 2005),
Marjorie Perloff esteve no Brasil,
em junho, quando participou do
ciclo “Forma e Sentido Contemporâneo - Poesia”.
Em entrevista ao Jornal da
UFRJ, Marjorie não poupou críticas ao globalismo de uma classe
média que desconhece culturas que
não sejam a sua, bem como à poesia confessional, centrada, exclusivamente, nas emoções fugazes do
autor, que não apresenta desafios à
fruição do leitor.
Para ela – fazendo coro ao tam-

bém crítico literário Harold Bloom
–, nenhum dos “ismos” (sufixo que
indica uma doutrina) contemporâneos e politicamente corretos,
como o feminismo ou toda e qualquer forma de multiculturalismo
(“no qual somente se lê a obra de
um autor se ele for ‘chicano’ ou tiver algum outro rótulo multicultural”), é válido para a literatura.
“Eu tenho dois netos, um na High

School (Ensino Médio) e outro na
universidade, e eles estão lendo
James Joyce e Fiódor Dostoievsky.
Estão contentes de não ter mais que
ler os livros politicamente corretos
que são adotados nas escolas”, critica a professora da Universidade de
Stanford (EUA).
Em sua opinião, as pessoas se
dizem “globais” sem conhecer outro idioma e, minimamente, a his-

tória de outros países, o que faz do
globalismo o “mais insano” dos termos. “Global, de certa forma, significa imperialismo estadunidense. Significa que nós controlamos
tudo, que nossos produtos estão em
todos os lugares. E os ambientalistas falam sobre o ‘nosso planeta’,
esquecendo os outros povos e suas
vidas. São pessoas proeminentes na
Califórnia, que reciclam o plástico
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que usam. Globalismo para mim é
quase um palavrão. Os jovens estão
cansados desses termos”, indignase Marjorie.
A constatação da crítica literária
é de que os norte-americanos estão
perdendo interesse pela literatura (e
pela cultura de forma mais ampla)
estrangeira, e que, ao contrário do,
que muitos poderiam esperar, após
os atentados de 11 de setembro de
2001, os EUA têm-se caracterizado
pelo isolacionismo. “Em vez de se tornarem mais abertos para o resto do
mundo, os norte-americanos têm-se
tornado menos interessados acerca
do que acontece fora de seu país. A
cada ano, menos traduções são feitas
lá. Há menos interesse sobre o que é
estrangeiro, uma vez que as pessoas estão mais preocupadas com suas
vidas, com suas questões pessoais.
Não há muita curiosidade sobre o que
acontece em outras nações. Poder-seia pensar que haveria curiosidade em
relação à China, já que ela está se tornando mais poderosa, mas não ouço
ninguém comentar a respeito da China”, relata Marjorie.
Aprendendo a ler
com Wittgenstein
Herdeira intelectual de filósofos
como o austríaco Ludwig Wittgenstein e de críticos culturais como o sociólogo anglo-jamaicano Stuart Hall,
por dez anos (1968-1979) diretor do
Centro de Estudos Culturais Contemporâneos da Universidade de Birmingham (Reino Unido), um dos bastiões
desse tipo de estudo, Marjorie Perloff
defende o poder transformador da
leitura, do estudo e da prática da poesia, uma expressão primária de arte,
franqueada mesmo aos povos que
não conheciam a literatura escrita.
Em seu entendimento, a poesia é o
mais intenso uso da linguagem, uma
vez que “tão logo começam a ler ou
estudar poesia as pessoas sentem que
têm um senso de comunicação mais
rico”. E Marjorie completa: “Ela amplia os limites da minha linguagem,
os limites do meu mundo. Isso, se
você acredita, como eu, que não há
pensamento fora da linguagem. As
palavras criam pensamentos, não são
os pensamentos que geram as palavras”. Segundo ela, “a poesia é a arte
que desenvolve os mais interessantes
modos de uso da linguagem, os caminhos mais memoráveis para utilizála”.
A crítica que a professora faz do
uso da linguagem é socialmente consciente, acreditando que os estudos
culturais sejam, em essência, uma
forma de marxismo. “Desde que Karl
Marx argumentou que era a cultura
que determinava a consciência, e não
o contrário, e estudou como condicionamentos culturais faziam as pessoas
escreverem de determinado modo ou
fazerem determinada forma de arte,

inerentemente, isso (estudos culturais) é marxismo, ainda que as pessoas não saibam”, explica Marjorie.
Além da inclinação para o marxismo, outro traço característico da obra
de Marjorie Perloff é sua admiração
pelo pensamento de Wittgenstein. De
acordo com ela, o filósofo lhe ensinou
como ler. “Ele tem uma declaração:
‘Não se esqueça de que mesmo poesia
é escrita na linguagem da informação.
Não é escrita no jogo linguístico de
informar’. Ela tem outro propósito.
A coisa mais difícil era descrever um
homem sentado em seu quarto, levantando-se da cama, acendendo um
cigarro (à época era possível fumar).
Se você pudesse captar isso, já estaria
conseguindo muita coisa. Porque nós
vemos, mas não enxergamos”, ensi-

na Marjorie, para quem os melhores
poetas sempre perceberam que não
se deve escrever na forma em que as
pessoas falam, na vida real, pois isso
seria “muito entediante”.
Crítica mordaz da poesia confessional, na qual o autor publica suas
emoções mais imediatas ou mesmo
triviais, como se escrevesse um diário, Marjorie lamenta que essa
vertente possa ser encontrada nos
suplementos literários de quaisquer jornais norte-americanos.
”Houve uma sessão de leitura na
Casa Branca, muito ruim, na qual
convidaram crianças do Ensino
Médio e a primeira menina leu um
poema chamado ‘Canção da Barriga’, e o dedicou para sua mãe, que
sofria de uma doença renal. O po-

Quem é Marjorie Perloff?
Nascida em Viena, Áustria, em 1931, e radicada nos
Estados Unidos desde 1938, Marjorie Perloff é uma das
mais importantes e originais críticas de poesia contemporânea, sobretudo a experimental e de vanguarda.
Pesquisadora na Universidade do Sul da Califórnia e
professora emérita da Universidade Stanford, também
lecionou nas universidades de Maryland e de Washington D.C.
Entre as suas principais obras estão Rhyme and
Meaning in the Poetry of Yeats; The Poetic Art of Robert
Lowell; Frank O’Hara: Poet among Painters; The Poetics
of Indeterminacy: Rimbaud to Cage, The Dance of the
Intellect: Studies in the Poetry of the Pound Tradition,
The Futurist Moment, Avant-Garde, Avant-Guerre, and
the Language of Rupture, Poetic Licence: Studies in Modernist and Postmodernist Lyric, Radical Artifice: Writing
Poetry in the Age of Media.
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ema começava com ‘mãe, você me
carregou na sua barriga por nove
meses e agora eu quero carregá-la
na minha barriga’. Isso é horrível.
E continuava com: ‘Eu te amo até
que a morte nos separe’. Patético! É
desse tipo de poesia confessional de
que devemos nos livrar. Se possível”.
Indigna-se a crítica literária.
Para ela, um contraponto positivo a esse tipo de poesia é a chamada
language poetry (poesia de linguagem
- em tradução livre). “Eu não gosto
de todas as obras dessa corrente, mas
acho que é um corretivo maravilhoso
para a poesia confessional. Uma poesia difícil, com múltiplos significados,
irônica. É um movimento muito interessante e sofisticado”, elogia Marjorie.
Novas mídias e
o excesso de informação
A professora acredita que poetas
e críticos literários não podem ignorar as novas mídias, tampouco as
transformações tecnoculturais ocorridas nas últimas décadas. “Não podemos ignorar as novas mídias. Não
se pode escrever sobre a praia e o pôr
do sol como se nada tivesse acontecido. Não existe algo como experiência verdadeira, emoção verdadeira,
porque tudo é mediado de alguma
forma e isso deve ser levado em conta. Por outro lado, é excitante, pois
você tem como se comunicar com
pessoas em outros lugares, instantaneamente”, contrapõe Marjorie
Perloff.
Para ela, a primeira novidade a
fazer grande diferença na comunicação cotidiana foi o e-mail: “Você
percebe que com o e-mail eu posso pegar uma mensagem que você
me mandou e enviá-la a uma terceira pessoa, mudando o que você
escreveu”, alerta Marjorie. “E o
Facebook... A ideia de ter tanta informação em um único lugar, um
excesso de dados. Com a Internet
você recebe muita informação, se
torna exausto e não se lê cuidadosamente. O que significa que poesia e arte devem, de certa maneira,
reagir contra as redes sociais e fazer coisas que estas não conseguem
realizar, devem se tornar mais misteriosas.”
Um exemplo mais verdadeiro
do que seria uma experiência cultural “global” é, segundo Marjorie
Perloff, a existência de publicações
literárias em países da Escandinávia, que trazem poemas em diferentes idiomas. “É interessante. É
realmente global. Eles tentam estar
em contato com pessoas de pensamento semelhante em qualquer lugar do mundo. A sua comunidade é
mais do que seu círculo de amigos
no Rio de Janeiro, mas o seu círculo
de pessoas afins é em qualquer lugar”, qualifica a professora.
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RESISTÊNCIA À
OBSOLESCÊNCIA
DO HOMEM
Também em visita
ao Rio de Janeiro,
onde tomou parte do
ciclo de seminários
“Forma e Sentido
Contemporâneo”, o
poeta e filósofo francês
Michel Deguy recebeu
a equipe de reportagem
do Jornal da UFRJ e
falou acerca da perda
de sentido das grandes
narrativas, da lógica
econômica por trás
da demanda cultural
contemporânea e da
Arte e da Ecologia
“radical” como formas
de resistência ao “fim de
tudo”.

Bruno Franco

I

nfluenciado por seus contemporâneos e conterrâneos, como o amigo Jacques
Derrida e Jean-François Lyotard,
bem como pela obra de Martin
Heidegger, Deguy desvela e critica
o potencial destrutivo da técnica,
que põe em risco não o planeta,
mas a forma de existência da sociedade que conhecemos e sua relação
com o mundo, o qual deveria, em
seu entendimento, ser habitado poeticamente.
Uma das implicações de seu
discurso é o reconhecimento de
que a época atual não tem precedente. Os tempos modernos acabaram, seja como no filme de Charles Chaplin, seja na revista do Jean
Paul Sartre. Se, no pensamento de
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Michel Deguy, a decadência das cidades e a obsolescência do homem
são a visibilidade perfeita da economia cultural, a super-humanização torna-se o ethos para a resistência poética.
Retomando o pensamento de
Jean-François Lyotard, Deguy acredita que as grandes narrativas, que
norteavam moral-filosoficamente
a ação humana, terminaram. ”Isso
pode ser dito da Bíblia como uma
grande narrativa. Do Corão, do
marxismo. Muitos pensam que o
fim do mundo e a obsolescência
são bobagens. São pessoas que creem no mercado, na riqueza para
todos, que creem no progresso”, explica o filósofo.
No entanto, ele considera que o
nível de consumo admirado pelos
entusiastas do progresso não pode
ser partilhado pela maioria das
pessoas. Assim, a obsolescência
do mundo seria um pensamento
de filósofos, que não pode ser partilhado por muitos, “salvo alguns
artistas sérios, pensadores interessantes, poetas”.
A expressão “obsolescência do
homem” foi cunhada pelo filósofo
alemão Gunther Anders, sendo ao
mesmo tempo uma análise do processo de mudança do paradigma
cultural em curso e um vaticínio.
Uma ruptura com o legado que a
Modernidade transmitiu ao Ocidente, percebido, primeiramente,
por Nietzsche, quando anunciou a
“morte de Deus”.
A premissa iniciou um período em que os filósofos, dentre os
quais o francês Jacques Derrida e o
norte-americano Francis Fukuyama, seguiram o divino assassínio
de Nietzsche e se incumbiram de
anunciar outras “mortes”. Dentre
elas, o fim da Arte e o fim da História. “Eu escrevi um pequeno livro, O fim no mundo (La fin dans le
monde)”, informa Deguy, “no qual
o fim está por todo o lugar: essa é
a obsolescência do mundo. De uma
maneira, a maioria das pessoas é religiosa, crédula. Por outro lado, não
praticam a religião que professam.
No fundo, não mais se importam.
Há uma espécie de sobrevivência
dos grandes temas religiosos. Em
termos técnicos diríamos que se
trata dos grandes teologemas, dos
grandes filosofemas. Ao mesmo
tempo, a energia e a invenção estão
mortas.”
Super-humanizando o homem
Apesar de julgar inevitável que
o ser humano esteja se tornando
obsoleto, o poeta ressalva que há
um processo de mudança e que
nele o homem pode ter futuro. Para
tal, porém, ele teria que se “superhumanizar” e, de acordo com seu
livro, A energia do desespero (Dans
L´Energie du deséspoir), a respon-
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sabilidade para isso caberia à poesia. “É uma questão de transcendência, mas não no sentido religioso ou espiritual. A transcendência
é um movimento de transformação, “trans-humanização”. O que
Nietzsche quis dizer ao anunciar
o übermensch (super-homem ou
além-homem) foi que o homem
atual está obsoleto e que se deve
inventar outra coisa. Quem pode
inventá-la? A arte”, avalia Michel
Deguy.
Assim, uma das tarefas da poesia seria “velar sobre a diferença”,
pois, para Deguy, a questão da identidade está em jogo: “Hoje em dia
a razão humana está enlouquecida
pela identidade, seja ela individual, étnica ou nacional. Quem somos nós? Franceses, brasileiros... A
identidade, atualmente, é traçável,
retraçável. Nós nascemos, somos
DNA, um traço científico. No supermercado, a empregada ou a dona
de casa compram um bife. Com o
traço, podemos saber de onde vem a
carne, remontar à sua origem desde
a Argentina”, explica o filósofo.
Para ele, a frase de ordem para
a revolução é “apaguemos o traço”.
Em sua visão, o problema atual é de
armazenamento. “Queremos arma-

zenar tudo. Os tempos mudaram,
vivemos outra época. É uma mutação extraordinária, provavelmente
catastrófica. A terra não resistirá”,
prevê o poeta, que alerta: “Atenção,
ecologistas, pois não me refiro ao
planeta. O planeta suportará bem, é
um bólido cósmico, que gira há bilhões de anos e girará por mais bilhões de anos. Não falo do planeta,
e sim da terra e sua relação com o
mundo.”
A poesia e a ecologia, cada qual
à sua maneira, têm a mesma preocupação, na opinião do filósofo.
“Como impedir a ‘deterrestration’
(‘deterrestração’, termo cunhado por
Jean-François Lyotard), como impedir essa espécie de fim do mundo,
que se aproxima muito depressa?”,
pergunta o poeta, para quem essa
“deterrestração” - o que os filósofos
heideggerianos chamam de devastação da terra - é a problematização
do potencial destrutivo da técnica,
já exposta por Deguy na obra La
rose des langues de Paris (Rosa das
línguas de Paris).
Com o vazamento nuclear ocorrido na usina de Fukushima, após o
abalo sísmico que atingiu o Japão,
a questão se impõe na ordem do
dia. “O que me interessa é o cerne

Quem é Michel Deguy?
Nascido em Paris, em 1930, Deguy é autor de cerca
de 40 livros e mais de uma centena de artigos. Em sua
obra mais recente destacam-se Spleen de Paris (2000),
Reabertura após obras (2007), este editado no Brasil,
em 2010, pela Editora Unicamp, e La fin dans le monde (2009). É também o presidente do Conselho de Administração do Collège International de Philosophie e
fundador da revista Po&sie.
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do que chamamos de ecologia e do
que chamamos de poesia. A ecologia profunda, radical, não o problema de arrumar o lixo. É a preocupação posta na ordem do dia, após
Fukushima. Eu recebi de amigos japoneses uma solicitação para participar de uma obra coletiva e fiz
um poema chamado ‘Magnitude’.
Não há atualmente outra questão
no mundo”, analisa o poeta.
Melancolia parisiense
O mal-estar de Deguy com as
mudanças em curso no mundo se
torna ainda mais nítido quando o
poeta analisa o turismo, sobretudo em Paris, a cidade que ama e na
qual vive. “O turismo é a epifania,
a visibilidade perfeita disso que
chamo de cultural. Qual é o sonho
liberal? Um grande mercado de consumo. Quem consome? As pessoas de
diferentes nacionalidades e etnias que
têm curiosidade quanto ao que fazem
os outros. A economia mundial é dirigida por essa curiosidade pacífica,
pela esperança de paz aportada por
um mercado mundial”, analisa Deguy.
No entanto, o filósofo vê na sua
Paris as marcas da intensificação da
atividade turística e acredita que ela
não seja mais a mesma (Paris n’est
plus), mas de uma forma diferente do
que no tempo de Baudelaire, o autor
da frase original. “Eu passei minha
vida toda em Paris e vi as mudanças. Você sabe por que o Louvre se
transformou? Quando os japoneses
o visitavam, não encontravam os banheiros. Daí 20 mil japoneses saíam
do museu e iam à rue de Rivoli. Então
o Louvre foi adaptado para oferecer
hospitalidade aos turistas estrangeiros”, explica.
Para o filósofo, as pessoas não se
interessam mais pelo museu, e sim
pelos produtos derivados, pela compra dos objetos que são fabricados
como souvenirs, para que os turistas
exibam a recordação da fugaz passagem pelo local. Segundo Deguy, “a
pessoas demoram dois minutos diante de uma obra-prima e duas horas na
loja de souvenirs, para comprar uma
camisa, uma caneta. A fruição pela
contemplação terminou. Essa é a economia cultural”.
Tal melancolia se desvela na obra
Spleen de Paris, na qual Deguy afirma
não ser razoável “considerar como
razoável a esperança de entenderse”. Para o poeta, a demografia humana é catastrófica, pois com 15
mil idiomas o mundo seria uma
Torre de Babel, na qual a comunicação sairia do logos (razão), e muito
embora a política torne imprescindível o diálogo, o mesmo não pode
produzir mal-entendidos. “Há 7 bilhões de pessoas no mundo e, em
breve, seremos nove. O consumo
de 9 bilhões vai consumir a terra. É
a morte demográfica da humanidade”, desengana Deguy.
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A MAIS
IRREDUTÍVEL
FORMA DE LINGUAGEM
Em uma tarde dedicada
à leitura e análise de
poemas, no ciclo de seminários “Forma e Sentido Contemporâneo”, o
músico, poeta e ensaísta José Miguel Wisnik
lamentou a ausência de
um nome de consenso
no “trono” da literatura
brasileira e destacou as
qualidades necessárias
à feitura de poemas,
bem como a sua fruição, qualidades estas
obliteradas pelo imediatismo e pela redução da
arte a bem comercializável impostos pela cultura
de consumo.
Bruno Franco

N

o começo de sua palestra, Wisnik, que é
professor de Literatura
Brasileira da Universidade de São
Paulo (USP), relatou ter sondado
entre colegas professores de Literatura quais seriam os poetas que
consideram mais representativos
da poesia brasileira atual, e assim
constatou a falta de convergência
das respostas: “Avalio que todos

Forma & Sentido
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temos a sensação – desconfortável
– de que nossas preferências soarão possivelmente idiossincráticas
a ouvidos outros”.
Após a morte de Carlos Drummond de Andrade, nome emblemático da literatura em nosso país,
o poeta Paulo Leminski constatou
que o Olimpo da lírica nacional estaria, doravante, à espera de novos
postulantes e declarou: “O trono
está vago”.
Segundo Wisnik, pode-se dizer
que, após Drummond, João Cabral
de Melo Neto preenche até certo ponto esse lugar de referência,
“mas por um tempo mais curto, e
de maneira menos consolidada.
Depois dele, podemos apontar dois
outros poetas significativos de um
período litigioso e polêmico (pós1950) – Ferreira Gullar e Augusto
de Campos. Mais recentemente,
temos um território escorregadio,
menos protagonístico, a partir do
qual é difícil estabelecer consensos,
compor um diagrama”, analisa o
ensaísta.
Em sua avaliação, o exercício
da poesia, tal como se fez no arco
maior da cultura moderna, perde
chão com o avanço da linguagem
publicitária, da mercadoria onipresente, da conversão da palavra
a um caráter pré-codificado, inserido compulsoriamente numa rede
de codificação secundária que a
explica e a sobredetermina. Assim
sendo, a poesia “vê seu campo de
ação minado num ambiente redobradamente pragmático, utilitarista, finalista e midiático no qual
cada palavra é chamada, de saída,
a dizer imediatamente a que veio e
para que serve”, acredita Wisnik.
A poesia demandaria uma forma de aproximação entre diferentes níveis de linguagem, os quais
comparecem, conscientemente ou
não, na leitura. “A chamada ‘hesitação entre o som e o sentido’,
de que fala (o poeta francês) Paul
Valéry, é esse ‘entrelugar’ em que
a linguagem se desdobra em todos os seus níveis, demandando a
nossa atenção num plano diferente daquele envolvido na linguagem
corrente, cursiva e habitual”, explica o professor.
As qualidades de um bom leitor
Dedicando boa parte de sua
palestra a análises de poemas,
começando por Alberto Caeiro,
heterônimo do célebre poeta português Fernando Pessoa, Wisnik
ensinou ao público presente ao Oi
Futuro as qualidades necessárias
para uma boa leitura de poesia,
tal como escrevera Pessoa no livro
Mensagem.
Segundo Fernando Pessoa, o
leitor precisaria de cinco qualidades para entender os símbolos, ou
seja, a linguagem poética: a sim-

patia, a intuição, a inteligência, a
compreensão e a graça, esta última descrita por ele como “conhecimento e conversação do santo anjo da
guarda”.
Wisnik explicou as cinco, uma a
uma: “Simpatia é vibrar junto com o
poema e emprestar-lhe sentido. Poesia é planta sensitiva, como a avenca, que, se a olharmos de maneira
torta, definha. Intuição envolve deixar aberto aquele canal pelo qual a
gente sabe intimamente daquilo que
ainda não sabe claramente, condição para que as primeiras percepções difusas de um poema ganhem
forma e deem voz a níveis de significação latentes e escondidos à primeira vista”.
A inteligência seria a articulação
dos vários níveis do entendimento,
analisando, decompondo e reconstruindo o símbolo em outro nível,
passando da parte ao todo e do todo

à parte. “A compreensão inclui o poema no campo mais vasto do mundo de relações a que ele pertence,
na floresta dos símbolos de que faz
parte, permitindo que ‘seja iluminado por várias luzes, relacionado
com vários outros símbolos, pois,
no fundo, é tudo o mesmo’. Pessoa
diz que a compreensão não se confunde nem com a erudição nem
com a cultura: ‘A erudição é uma
soma, a cultura é uma síntese, mas ‘a
compreensão é uma vida’ – o repertório que compusemos com tudo o
que experimentamos, o nosso sentimento do mundo”, esclarece Wisnik.
Em relação à enigmática expressão “conversação do santo anjo da
guarda”, Wisnik confessou que lhe
apraz entendê-la como a presença
de um elemento imponderável que
integra a criação, abrindo-se “ao
imprevisível e ao terrível (penso no
anjo de Rilke), assim como a grata

Um intelectual
entre o erudito e o popular
Intelectual capaz de transitar “com desenvoltura e
criatividade entre a cultura erudita e a popular”, como
o descreveu Antonio Cícero, José Miguel Wisnik é autor
de obra diversificada e importante, na qual se destacam
Coro dos contrários: a música em torno da semana de 22;
O som e o sentido: uma outra história das músicas; Veneno remédio: o futebol e o Brasil; Machado maxixe: o caso
Pestana.
José Miguel Wisnik foi agraciado com inúmeros prêmios, dentre os quais dois Jabutis (1978 e 2009) e a Ordem do Mérito Cultural (2009).
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aceitação que a acompanha e a resguarda”.
Fernando Pessoa criou – juntamente com seu sistema de heterônimos – a doutrina estética do “sensacionismo”, muito abordada por
Wisnik em seu seminário. “O ‘sensacionismo’ postula que todo objeto é
uma sensação nossa, toda arte é uma
conversão de uma sensação em objeto, e que, portanto, toda arte é uma
conversão de uma sensação em outra
sensação”, explica o professor.
Para Wisnik, pode-se dizer que
a troca simpática e empática com o
poema se opõe às atitudes da insensibilidade e da indiferença. “À atitude
blasé, que Georg Simmel (sociólogo
alemão) identificou na vida mental da
metrópole, e que consiste na saturação extrema das sensações, que caem
numa espécie de indiferença empostada erigida em atitude. No quadro
da dificuldade contemporânea de
compartilhar valores, a antipatia tácita recrudesce no campo cultural no
qual a insensibilidade, a indiferença,
a atitude blasé e a faccionalização dos
discursos comparecem como um enxame de obstáculos à possibilidade da
leitura poética”, critica o poeta.
Retomando as cinco qualidades
enumeradas por Fernando Pessoa e
opondo-as aos entraves impostos pela
cultura metropolitana mercadocêntrica em voga, Wisnik contrapõe a
intuição à pressão ambiente pela redução de todas as significações a uma
dimensão pragmático-funcional, em
que os sentidos possíveis são levados
a se enquadrar na rede dos sentidos
já conhecidos. “Se as formas e conteúdos artísticos não tiverem um interesse diretamente ligado à sua expressão
vendável, estridente, modística ou
comportamental, terão pelo menos
que se sujeitar à sua redução explicativa e classificatória a um repertório de
itens definidos. A mídia é imediatista,
e quer a imediata conversão daquilo
que se apresenta como problema ou
como enigma a seu caráter de significação secundária, ou seja, a sua prévia
conversão numa tradução simplificada e utilitária”, avalia o professor,
que define a poesia como a mais
intraduzível e irredutível forma de
linguagem a outro discurso que
não seja o seu.
No entendimento de Wisnik, a
inteligência, por sua vez, se opõe
à pressa superficial que impossibilita o ato da leitura interior de
parar para voltar sobre si. A compreensão - ativação do repertório
de vida e de cultura suscitado pelo
poema - se contrapõe à posição
do consumo. “Finalmente, a graça (a mão do Superior Incógnito
ou a Conversação do Santo Anjo da
Guarda) fica aos cuidados do anjo
da guarda de cada um. Lembrando
sempre que, para quem os símbolos
estão mortos, ele está morto para
os símbolos”, acredita o ensaísta.
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Produzir Ciência nas
suas mais variadas
vertentes, ensiná-la
e ainda contar com
uma área para a
exposição de grande
parte de seu acervo
são algumas das
vertentes do Museu
Nacional da UFRJ, que
acaba de completar
nada mais, nada
menos, que 193 anos
de existência.
Rafaela Pereira

C

riado por Dom João VI em
6 de junho de 1818, o Museu
Nacional (MN), como consequência de sua ação de integrante de
uma Instituição Federal de Ensino Superior (Ifes), difunde e expõe os testemunhos materiais do ser humano e de seu
entorno, buscando na divulgação científica um de seus caminhos de permanência, tornando grande parte de seu acervo
disponível, em exposições, ao público.
Assim, as peças que compõem essas exibições são parte dos 20 milhões de itens
de coleções conservadas e estudadas pelos
seus departamentos de Antropologia, Botânica, Entomologia, Invertebrados, Vertebrados, Geologia e Palentologia.
No público referencial, estão os estudantes de escolas das redes pública e particular. No ano passado, das 240 mil visitas realizadas ao Museu Nacional, cerca
de 50% foram de alunos dos ensinos Fundamental e Médio. E na preferência desse
público estão os esqueletos de dinossauros, seres mesozoicos (do Jurássico ao
Cretáceo) que povoam o imaginário de
milhares de crianças e adolescentes.
O número de visitantes é ainda maior
em junho, mês em que o MN comemora seu aniversário. Em 2011, o evento
aconteceu entre os dias 1º e 3 de julho,
reunindo crianças e adolescentes em
uma tenda de 1.300 metros quadrados.
“Esse é o momento em que dividimos
com o público o que a gente faz aqui.
Desejamos que a Ciência integre-se efetivamente ao universo do nosso público.
A gente nota que ações muito simples
de divulgação científica exercem tanto
fascínio e preenchem grandes vazios.
Queremos desmistificar a ideia de que a
Ciência fica em uma dimensão diferente
da qual está a sociedade”, ressalta Claudia
Rodrigues Carvalho, arqueóloga, professora e diretora da unidade.

Museu Nacional da UFRJ

Desmistificando
a Ciência
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Gerenciar todo o acervo que está e
não está em exposição não é tarefa fácil,
no entanto, e se transforma em grande
desafio. Segundo a diretora, é preciso
equacionar os elementos e manter o patrimônio da forma mais adequada. “São
materiais extremamente distintos. Contudo, sendo otimista, o que está exposto
representa de 1 a 5% do que temos. Isso,
sem contar com os acervos de Vertebrados e de Botânica, que são guardados
nos prédios anexos, e a Biblioteca Central, com sua coleção de obras raras”, revela Claudia Carvalho.
Mudanças e restauração
Diante das necessidades, há alguns
anos, direção e comunidade do museu
vêm produzindo projetos para que a
unidade se transforme. E para que isso
ocorra são necessárias obras, reformas e
a ampliação de espaços. Segundo Claudia, um dos objetivos é que haja mudanças e transferências para a área adjacente ao Horto Botânico e que, no palácio
(Paço Real de São Cristóvão), fiquem as
exposições, o atendimento ao público e o
espaço para eventos.
Essa mudança já vem sendo feita de
forma gradativa. A Biblioteca Central
já está no Horto Botânico, o prédio do
Departamento de Vertebrados foi para
o mesmo local em 1995 e, em dezembro
de 2007, também o do Departamento
de Botânica. “Todo o palácio, que um
dia foi moradia da família real, será uma
grande área de apresentação e de atividades típicas de museu”, explica a diretora.
Os próximos departamentos que devem ser transferidos para as proximidades do Horto Botânico são o de Invertebrados e o de Entomologia, que ficarão
em um prédio conjunto. “Teremos que
buscar recursos para construir os novos
prédios e continuar liberando espaço no
palácio. O projeto básico está pronto,
mas não temos ainda previsão de datas”,
adianta Claudia Carvalho.
Restauração do palácio
Inicialmente sediado no Campo de
Sant’Anna, o MN serviu para atender
aos interesses de promoção do progresso
cultural e econômico do país. Quando
ocorreu a mudança para o Paço Real de
São Cristóvão, o edifício, em estilo neoclássico, foi utilizado como residência
da família imperial brasileira. Foi exatamente nesse conjunto arquitetônico que
se alojou a primeira Assembleia Constituinte Republicana.
Ao longo do tempo, o prédio passou
por várias obras; contudo, nem sempre
os elementos históricos foram preservados. Em 2006, após quase dez anos de
reformas estruturais, o Museu Nacional
começou a ser restaurado. Segundo Sérgio Alex Azevedo, diretor na época, essa
foi a primeira restauração artística lá realizada.
Segundo a atual direção, ao passo
que os espaços no prédio forem desocupados, a proposta é restaurá-los ao
máximo, recuperando as informações
de quando ele era a casa do imperador.

Florestas submarinas
Coral Vivo. Talvez esse seja um dos projetos mais antigos do Museu Nacional. Seu objetivo é estudar ambientes de recife
brasileiros e realizar ações de propagação do conhecimento adquirido. De acordo com Débora de Oliveira Pires, professora
do Departamento de Invertebrados e integrante do comitê gestor do projeto, o trabalho começou com os profissionais conhecendo a fauna desse grupo e ficou concentrado em Abrolhos, área brasileira bastante rica em termos de recife de coral.
Foi na década de 1990 que a equipe começou a registrar em vídeos a reprodução dos corais e, com isso, a gerar informações.
O primeiro local de estudo foi Porto Seguro, região rica em recifes de coral, na qual foi montada uma pequena base de
pesquisa com a ajuda do Arraial d’Ajuda Eco Parque. “Em nossos viveiros, já atendemos mais de 300 mil pessoas. E em
2006 conseguimos o edital do programa Petrobras Ambiental, com o qual ganhamos patrocínio até 2008, para intensificar
as nossas ações. Investimos então na qualidade e na melhoria da visitação, aumentamos nosso quadro e hoje temos nativos
da região que são agentes locais e começaram a atuar na luta pela preservação dos corais”, explica Débora Pires.
Importante ressaltar é que grande parte da UFRJ está envolvida com o projeto, a exemplo de unidades do Centro de
Ciências da Saúde (CCS) - os institutos de Microbiologia Professor Paulo de Góes (IMPPG) e de Biologia (IB)-; do Centro
de Ciências Matemáticas e da Natureza (CCMN), com o Instituto de Geociências (Igeo); do Centro de Tecnologia (CT) e,
até mesmo, com a Escola de Belas-Artes (EBA), do Centro de Letras e Artes (CLA). “Nosso diferencial é por estarmos na
universidade. Começamos com a pesquisa, gerando conhecimento. Isso faz a diferença. A universidade embasou, capacitou e fez com que a gente chegasse com muita robustez”, acredita Débora.
A partir deste ano, o grupo comemora mais uma conquista. Com o patrocínio da Petrobras Ambiental por mais dois
anos, o projeto Coral Vivo vai atuar na região de Búzios (RJ). No horizonte do Coral Vivo, vislumbram-se a capacitação de
professores, a montagem de um centro de visitantes com aquário, reproduzindo o mar da região, e uma fazenda submarina
de corais, onde serão criados os “filhotes” de coral de fogo, que está em risco de extinção. O objetivo, assim, é atingir o maior
número de pessoas e chamar a atenção para questões da conservação marinha.

“Não podemos deixar de lado o simbolismo que essa casa tem. Não temos e
não devemos apagá-lo, pois é um grande orgulho que o museu tem em ocupar
este espaço. Aqui não funciona apenas
um museu, mas sim uma instituição
fundada pela família real para ser um
local de pesquisa. Dom Pedro II tinha
um apreço muito grande pela Ciência,
e imagino que esse deva ser o destino
mais nobre deste palácio, após o fim do
Império”, aponta Claudia Carvalho.
Projetos
O crescimento do Museu Nacional não é constatado apenas com a
construção de prédios. São vários, por
exemplo, os programas de pós-graduação, com cursos stricto (mestrado e
doutorado) e lato sensu (atualização,
especialização etc.). “Temos o desenvolvimento de várias perspectivas e
investigações em nossos programas. E
a nossa proposta é reformar e ampliar
cada vez mais esse leque de atividades”,
informa a arqueóloga. Segundo ela,
certas atividades remetem a projetos
importantes para a instituição: alguns

antigos, como o projeto Coral Vivo,
que atua em ações de conservação e
uso sustentável de recifes de coral brasileiros.
Outras propostas estão vinculadas
à exposição do MN e a seu acervo, em
espaço virtual. “Já começamos a fazer
algumas ações, como o projeto ‘Dinos
Virtuais’, criado em 2009. Agora, co-

meçamos a escanear, em 3D, as nossas
múmias, e para isso adquirimos um
escâner portátil com o qual podemos
digitalizar peças inteiras. Queremos
que o museu esteja presente em várias partes do país, seja pela Internet,
seja através dessas exposições com as
nossas coleções em terceira dimensão”,
adianta a diretora.
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Museu de Ideias
Museu da Geodiversidade da UFRJ, reinaugurado em setembro na Cidade
Universitária, ajuda a explicar a presença de fenômenos globais no nosso dia a dia.
Para o diretor Ismar Carvalho, mais do que a exposição de objetos, o espaço se
destaca como lugar de integração das Geociências: “Ele é um museu de ideias”.
Marcio Castilho

C

om um acervo de cerca de
20 mil minerais, rochas e
fósseis, o Museu da Geodiversidade da UFRJ foi reinaugurado
no mês passado reforçando seu papel
institucional como importante polo
de divulgação e educação das Geociências no Brasil. O acervo abriga materiais raros, coletados por estudantes
e professores do Departamento de
Geologia, do Instituto de Geociências
(Igeo) da UFRJ, em trabalhos de campo ao longo das últimas décadas. O espaço reúne uma das maiores coleções
de fósseis no país, catalogada pelo sistema Paleo do Serviço Geológico do
Brasil. A importância do museu não
se restringe às peças em exposição. Na
avaliação de Ismar de Souza Carvalho, diretor do MGeo, a singularidade está nos cruzamentos dos saberes
e no diálogo com diferentes campos

de conhecimento, representados pelo
conceito da geodiversidade.
“O Museu da Geodiversidade não
está preocupado apenas com rocha,
fósseis e minerais. Está preocupado
com o Sistema Terra, com as interações entre oceano e atmosfera, com as
transformações climáticas, o que não
é uma percepção muito comum nos
museus, os quais geralmente têm uma
visão muito cartesiana da questão do
planeta”, explica o professor, que também dirige o Instituto de Geociências
da UFRJ.
O espaço foi aberto oficialmente
em 2008, buscando promover a interação da Geologia, Geografia e Meteorologia. Assim o acervo procurava,
desde a criação, remontar um pouco
a história dos recursos naturais e contribuir para a compreensão da gestão
de território e das Ciências Atmosfé-

ricas. “Denominamos o local, então,
Museu da Geodiversidade, pois dava
um espectro maior de atuação para a
unidade e poderia congregar pessoas
de áreas muito diferentes, discutindo
esse conceito que é o Sistema Terra”,
complementa o diretor.
A partir de 2009, o MGeo foi fechado para melhor adequação do espaço.
Obteve recursos da Financiadora de
Estudos e Projetos (Finep) voltados
para a infraestrutura, recuperando telhado, piso, refrigeração e segurança,
dentre outras melhorias. Recebeu ainda verbas do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Fundação Carlos
Chagas Filho de Amparo à Pesquisa
do Estado do Rio de Janeiro (Faperj),
relacionadas à divulgação científica.
A Petrobras e a Agência Nacional do
Petróleo (ANP) também apoiaram a

reforma do museu. Os recursos totalizaram cerca de R$ 1,6 milhão.
Segundo Ismar Carvalho, apesar
de fechado para visitação, o MGeo
estabeleceu parcerias, cedendo parte
do acervo para exposições de curta
duração em outros espaços culturais,
como a Casa da Ciência e os museus
da Vida, da Maré e de Peirópolis, em
Minas Gerais. A equipe também ajudou na montagem da exposição de
reinauguração do Jardim Botânico do
Rio de Janeiro. “O museu é um processo de construção da identidade
do próprio Instituto de Geociências,
fazendo uma reflexão a respeito da
necessidade de integrar Ensino, Pesquisa e Extensão e dar entendimento
e visibilidade para os projetos que realizamos. Ao mesmo tempo, ele auxilia na construção de cidadania, pois
futuras questões ambientais, transfor-
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mações climáticas e desastres naturais
serão uma tônica da nossa vida”, ressalta o dirigente.
“Musealização”
Com a reabertura do espaço, a
exposição “Memórias da Terra” apresenta ao público novas coleções. Há
uma parede com pinturas rupestres
em azulejos feitas artesanalmente
por ceramistas da Serra da Capivara, no Piauí. Outra curiosidade é a
representação da imagem de Luzia,
o fóssil humano mais antigo encontrado nas Américas.
O trabalho no MGeo não se encerra com a organização e montagem das exposições. O acervo é
permanentemente atualizado com
novas descobertas trazidas pelo
corpo docente e discente do Instituto de Geociências. Para que mantenha um caráter dinâmico, o espaço
conta atualmente com o trabalho de
duas museólogas, um historiador,
um pedagogo e sete bolsistas. Para
Patrícia Danza Greco, que ingressou
em janeiro de 2009 como museóloga na UFRJ, o trabalho coletivo de
técnico-administrativos, estudantes
e professores contribuiu para consolidar o MGeo como instituição
museológica.

Universidade

“Vejo os professores muito empenhados em concretizar esse tripé Ensino, Pesquisa e Extensão. Eles se dividem entre aulas, pesquisas e campo.
É muito difícil para eles sustentarem,
sozinhos, o museu, que funciona quase como um organismo vivo no Instituto de Geociências. Longe de ser
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um lugar de coisa velha, estático, ele a pedra fundamental na Praça Giulio
é muito vivo e tem que ser o tempo Massarani e um afloramento na Avetodo alimentado. Os professores per- nida Athos da Silveira Ramos, ambos
ceberam essa demanda e solicitaram situados no entorno do Centro de
à Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4) a Ciências Matemáticas e da Natureza
vinda desses técnicos”, afirma Patrícia (CCMN).
Greco.
Os profissionais participam de vá- Preservação
A organização e a preservação do
rias atividades educativas. O objetivo
é fazer com que a utilização do local acervo e dos novos materiais que esnão se limite às visitas, mas que possa tão sendo coletados estão incluídas
ser ampliada com a realização de ofi- nas políticas do MGeo para serem
cinas, cineclubes e laboratórios envol- implantadas em curto e médio prazos. Segundo Ismar
vendo Arte e EducaCarvalho, a coleta
ção, explica Patrícia.
“O Museu da
desses objetos gera
“A proposta não é
Geodiversidade não um acervo instituapenas o foco na Cicional que amplia o
ência, mas sempre
está
preocupado
patrimônio da unifazer a integração
versidade. “Ter esse
multidisciplinar dos
apenas com rocha,
material patrimosaberes”, completa a
fósseis
e
minerais.
niado na instituição
museóloga. A equitraduz-se
depois
pe do IGeo também
Está preocupado
em convênios com
está organizando a
“I Olimpíada Naciocom o Sistema Terra, outras instituições
internacionais, denal de Geociências”.
com as interações
senvolvimento de
Outro projeto é
teses etc. O acervo
a “musealização” da
entre oceano e
cresce mais rápido
Cidade Universitáatmosfera, com as
do que a nossa prória. Aline Ferreira
pria capacidade de
de Castro, também
transformações
incorporar as colemuseóloga na unidade, destaca a im- climáticas, o que não é ções. Se por um lado
é um problema, por
portância de identiuma
percepção
muito
outro é uma grande
ficar resquícios das
antigas ilhas que decomum nos museus” vantagem, pois nos
dá
possibilidades
ram origem ao cammúltiplas de ação
pus da UFRJ. “Temos trabalhado com a ‘musealização’, e interação com outras instituições”,
com painéis explicativos e usando até ressalta o diretor.
Outro projeto é a integração do
os afloramentos geológicos na ilha
como uma expansão do museu. Pode MGeo com outros espaços culturais
ser uma rocha na superfície. Limpa- na própria universidade com o objemos o local, sinalizamos e explicamos tivo de dar visibilidade institucional à
a sua importância”, esclarece Aline, produção acadêmica: “Quando olhaacrescentando que a ação faz parte mos as coleções UFRJ, vemos que é
do projeto “Caminhos geológicos” um acervo que talvez conte muito da
do governo do Estado. Dois pontos já história das ciências e da tecnologia no
contam com esse tipo de informação: país, em um sentido mais amplo”.
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Flexibilizar

o currículo

Márcio Castilho

A

s discussões quanto à importância de integrar Pesquisa e
Extensão no ensino de graduação mobilizaram professores e estudantes
no último dia 6 de outubro. A mesa-redonda, que fez parte da programação da
“II Semana de Integração Acadêmica da
UFRJ”, procurou debater alternativas para
incorporar as duas atividades ao currículo.
O encontro foi realizado no auditório do
Centro Cultural Horácio Macedo, do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza
(CCMN).
Em entrevista ao Jornal da UFRJ, Pablo
Benetti, pró-reitor de Extensão, destacou
a importância da formação holística dos
alunos, com a integração das atividades de
Pesquisa e Extensão no projeto acadêmico. “A formação dos estudantes tem que
passar obrigatoriamente por experiências
de Extensão e de Pesquisa. Estamos trabalhando a maneira como realizaremos isso.
Temos trabalhos de excelente qualidade
tanto na Extensão como na Pesquisa, mas
isso continua sendo restrito a um círculo
que entendemos que pode ser ampliado.
Por experiência própria, alunos que participaram tanto da Iniciação Científica
quanto da Extensão recebem uma formação melhor”, afirma o professor.
Como nas edições anteriores, a “Semana de Integração Acadêmica da UFRJ”,
que ocorreu entre 3 e 7 de outubro, reuniu
trabalhos da “XXXIII Jornada Giulio Massarani de Iniciação Científica, Artística
e Cultural (Jicac)” e do “VIII Congresso

de Extensão da UFRJ”. Ao todo, o evento,
neste ano, reuniu mais de 4,3 mil painéis,
apresentações orais e produções em audiovisual de estudantes, bolsistas ou não, nas
áreas de Pesquisa e Extensão. A novidade
em 2011 é que o evento incorporou também as atividades da Jornada de Pesquisa
e Extensão de Macaé.
Mobilização acadêmica
Os números da Jicac, em sua 33ª edição, superam os registrados na edição
anterior. Este ano, foram 3.901 trabalhos,
apresentados por 3.573 bolsistas e 1.731
não bolsistas, totalizando 5.304 discentes.
Também participaram 3.853 orientadores,
totalizando 9.157 alunos e professores. Em
2010, foram 3.750 trabalhos. Segundo a
coordenadora da jornada, Russolina Benedeta Zingali, do Instituto de Bioquímica Médica (IBqM), o evento contou com
a produção dos 173 cursos de graduação
dos sete centros da universidade. “Procuramos fazer com que a Jornada não seja
somente um evento dos estudantes que
fazem a Iniciação Científica, mas que seja
de todos os alunos de graduação da UFRJ.
Temos conversado com os coordenadores
para que os professores comecem a utilizar
mais a Jornada como instrumento acadêmico, complementando as disciplinas”, explica a professora.
O Centro de Ciências da Saúde (CCS),
que concentra mais unidades, teve a maior
participação na Jicac 2011, com cerca de
1,6 mil trabalhos, representando quase a

metade dos trabalhos inscritos. Já o “VIII
Congresso de Extensão” reuniu 2.704 autores. Os 463 trabalhos aceitos foram divididos por unidades temáticas, sendo 187
da área de Educação, 109 de Saúde, 43 de
Cultura, 41 de Direitos Humanos e Justiça,
34 de Meio Ambiente, 22 de Tecnologia
e Produção, 15 de Comunicação e 12 de
Trabalho. Os participantes são apoiados
pelo Programa Institucional de Bolsas de
Extensão (Pibex) e outros financiamentos
externos.
Segundo Russolina, um dos objetivos
da Jicac 2011 é incentivar os graduandos
a continuar na universidade, ingressando
em programas de pós-graduação. “Temos
alunos que fizeram Iniciação Científica
em 1995 e hoje participam da Jornada
como docentes”, relata a coordenadora,
acrescentando que muitos graduandos seguem com o mesmo projeto da Iniciação
Científica para a seleção do mestrado, por
exemplo.
Com o fim do encontro, todos os trabalhos passam agora pelo processo de
avaliação. Os melhores de cada centro,
incluindo, agora, a produção do polo de
Xerém e do campus de Macaé, serão premiados em novembro. Os vencedores ganham R$ 1 mil da Fundação Universitária
José Bonifácio (Fujb) e têm o direito de
apresentar a sua pesquisa no encontro da
Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência (SBPC) em 2012. Os dez trabalhos
pré-selecionados por centro ganham certificado de menção honrosa. Além disso,

como forma de divulgação, os resumos de
cada participante da jornada são inseridos
em CD.
Abertura
A palestra de abertura da “II Semana
de Integração Acadêmica”, realizada no
dia 3, no auditório do CCMN, teve como
tema “O espelho do desastre da Região
Serrana: fatos e reflexões sobre o papel
da UFRJ na redução de futuros desastres
detonados por chuvas extremas”, com
Ana Luiza Coelho Netto, professora titular
do Instituto de Geociências da UFRJ. Em
entrevista, a docente abordou as causas do
fenômeno extremo ocorrido no início do
ano em cidades como Teresópolis, Petrópolis e Nova Friburgo e as medidas necessárias para minimizar as consequências
dos deslizamentos nas encostas e das enxurradas. “O fenômeno espelhou que estamos muito despreparados. Ele não é novo,
mas nunca demos importância para detonar medidas de caráter preventivo. Nossa
cultura sempre foi a de reunir uma série de
promessas que não têm vida longa”, afirma
a geógrafa e geomorfóloga da UFRJ.
Ana Luiza ressalta a importância do
papel da universidade na análise das áreas
com maior suscetibilidade para a ocorrência dos deslizamentos. “Temos ainda pela
frente o desafio maior de consolidar uma
cultura de prevenção diante das chuvas extremas. A universidade não pode negar a
sua participação nesse compromisso”, defende a pesquisadora.
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Roberto Lobato Azevedo Corrêa

A globalização capitalista não destrói o lugar ou a região,
mas recria-os, atribuindo-lhes novo papel por meio de uma mais
complexa divisão territorial do trabalho, na análise de Roberto
Lobato Azevedo Corrêa, professor do Programa de Pós-graduação
em Geografia da UFRJ, localizado no Instituto de Geociências
(Igeo). No Brasil, até 1970, as áreas de florestas, por exemplo, eram
dedicadas à agricultura e nas áreas de vegetação aberta a pecuária
predominava. Com a agroindústria, esses conceitos foram alterados e
áreas abertas, como o cerrado, passaram a ser consideradas ideais para
a implantação mecanizada de lavouras de grande extensão.
Foi uma mudança que gerou movimentos migratórios e nova inserção
do Brasil na divisão territorial do trabalho por meio da exportação de grãos,
sobretudo soja, destaca Lobato, pesquisador 1A do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). “No futuro, olharemos
criticamente para a expansão da soja, que alterou a organização espacial e
fez do país um fornecedor de rações para os rebanhos europeus”, critica o
professor.
Especialista em Geografia Urbana, ele também analisa as mudanças ocorridas
na organização do espaço urbano nas últimas décadas. A “periferização”
acentuada, com a alocação na periferia das regiões metropolitanas da população
de baixo nível de renda, e o autoisolamento das classes médias-altas e das elites em
condomínios fechados são, segundo ele, alguns dos fenômenos mais evidentes do
processo recente de urbanização.
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Nesta entrevista ao Jornal da UFRJ, Roberto
Lobato também comenta seu estudo, no campo
da Geografia Cultural, acerca dos parques
temáticos – “formas simbólicas criadas pelo
capitalismo avançado para auferir lucros” – e
afirma que não acredita em uma universidade
de qualidade no curto prazo. “Se pensarmos em
padrões de outros contextos, ainda precisamos
caminhar muito”, frisa o pesquisador.

“A globalização
não destrói o lugar.

Recria-o.”

Coryntho Baldez

Jornal da UFRJ: Em que ano surgiu a
Geografia como campo do conhecimento
na universidade brasileira e que ideias a
influenciaram?
Roberto Lobato: A Geografia surge
como disciplina logo no momento inicial de fundação da universidade brasileira. A Faculdade de Filosofia, Letras e
Ciências Humanas da Universidade de
São Paulo (USP) foi criada em 1934 e
dois anos depois, em 1936, foi instalado
o curso de Geografia e História.
Jornal da UFRJ: A USP foi criada sob
forte influência de intelectuais franceses
da época. Ela também se estendeu ao
campo da Geografia?
Roberto Lobato: Sim. Na missão francesa que veio na década de 1930, havia
um geógrafo, Pierre Monbeig. Ele e outros intelectuais, como Lévi-Strauss, fundaram a Faculdade de Filosofia, Letras e
Ciências Humanas e também o curso de
Geografia e História.
Jornal da UFRJ: Qual era a visão dos geógrafos europeus nesse campo do conhecimento?
Roberto Lobato: Eles eram diretamente
ligados ao que se denominava na épo-

ca Escola Francesa de Geografia, sob a
influência de Paul Vidal de La Blache.
Eram ideias basicamente do possibilismo ou determinismo. Havia naquele
momento um debate se a natureza determinava a ação do homem ou se o homem tinha possibilidades de, ainda que
influenciado pela natureza, impor a sua
marca sobre ela, criando uma paisagem
que era uma representação dele próprio.
Jornal da UFRJ: Essa formulação de que
o meio contribuía para a formação do caráter dos povos tinha um viés racista?
Roberto Lobato: O racismo é parte dela,
mas não apenas o racismo. Isso tem
como base uma visão da Biologia do
século XIX, que influenciou outros campos, como a Antropologia e a Sociologia,
depois da obra de Charles Darwin. Com
base nas ideias de Darwin, outro autor,
Hebert Spencer, publicou um trabalho
no qual se estabeleceu o que passou a
ser conhecido como Darwinismo Social,
que apontava para a sobrevivência dos
mais aptos. Era a natureza, portanto, que
influenciava a ação humana.
Jornal da UFRJ: Daí a ideia de que os
trópicos produziam homens indolentes?
Roberto Lobato: Essa concepção já vi-

nha do passado e ganha força, sobretudo,
com a perspectiva colonial dos cientistas
europeus, em todas as áreas do conhecimento. Eles se atribuíam uma missão
em relação aos trópicos. Desejavam introduzir nos países tropicais a cultura
ocidental, domesticando e explorando a
população. O racismo aparece na esteira
de tudo isso como o preceito da superioridade do homem branco, que traz em
si uma ideia que se poderia chamar de
neolamarquismo, oriunda do filósofo
Lamarck. Ele afirmava que, na luta pela
sobrevivência, as espécies mais fortes,
vitoriosas, seriam capazes de internalizar
geneticamente atributos que transmitiriam para as próximas gerações. Então,
o clima temperado, no qual se produziu a revolução capitalista, teria gerado
homens superiores em relação àqueles
nascidos nos trópicos, que produziriam
gerações sujeitas à subalternidade.
Jornal da UFRJ: Até que período essa visão determinista influenciou a formação
no Brasil e quando foi superada?
Roberto Lobato: Houve um evento
muito importante, em 1956, que funcionou como marca de ruptura com a visão
determinista. Foi o Congresso da União
Geográfica Internacional, realizado no
Rio de Janeiro, no qual os geógrafos

brasileiros puderam entrar em contato
com novas ideias. Houve, a partir daí, um
processo de mudança, inclusive com a
incorporação de modificações ocorridas
na Geografia francesa. No entanto, ainda
se encontram resíduos da visão determinista até os anos 1960. Apenas a partir da
década seguinte houve mudanças nas Ciências Sociais que afetaram a Geografia.
Jornal da UFRJ: E que mudanças foram
essas?
Roberto Lobato: As ideias deterministas foram postas abaixo, sendo substituídas pela Geografia Crítica, fundada
no Materialismo Histórico e Dialético.
Logo após, começou a surgir uma visão
da Geografia numa perspectiva cultural.
Portanto, hoje, a Geografia está longe de
ter essa marca do determinismo.
Jornal da UFRJ: O senhor, como quadro
técnico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), participou da
grande empreitada de conhecer, mapear e
quantificar o Brasil urbano e industrial do
século XX?
Roberto Lobato: Em sua fase final. Essa
empreitada começou no final dos anos
1930 e se estende, no meu entender, até
o final da década de 1980. Depois, es-
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tabeleceu-se uma crise na Geografia do
IBGE.
Jornal da UFRJ: Mas os dados levantados pelo IBGE serviram como subsídios
para a formulação das políticas públicas
no século XX?
Roberto Lobato: Não acredito. Foi um
desejo dos geógrafos do IBGE em ter
uma participação ativa na elaboração de
políticas públicas. O que a Geografia do
IBGE fez foi o mapeamento de um território que, nos anos 1930, era completamente desconhecido. Naquela época é
que foram criados os cursos de Geografia e História na USP e na UFRJ. E com
o Estado Novo criou-se uma política de
conhecimento e domínio do território
nacional. E aí o IBGE, por seus geógrafos, fez inúmeros trabalhos de campo,
produzindo relatórios, muitos dos quais
viraram artigos e livros importantes.
Passamos a conhecer o Brasil em termos
de regiões, as suas características, as áreas de povoamento recente, a formação
de uma rede urbana. Esse mapeamento
pode ter influenciado as políticas públicas indiretamente apenas. Isto porque a
Geografia do IBGE esteve a reboque de
decisões influenciadas por grupos que
tinham o domínio econômico do território e queriam se legitimar. O mesmo
aconteceu quando da criação, nos anos
1960, do Ministério do Planejamento.
Através do então Escritório de Pesquisa
Econômica Aplicada (Epea), foram feitos levantamentos visando conhecer o
Brasil para a instalação de uma política
de planejamento regional sistemático.
Jornal da UFRJ: Que contou com a participação de geógrafos?
Roberto Lobato: Exato. Mas, na verdade, o embrião dessa política de desenvolvimento regional nasce com a equipe
daqueles que trabalharam com Roberto
Campos, nos anos 1950, na Consultoria
Técnica (Consultec), planejando a expansão capitalista no Brasil. Isso aconteceu durante o governo de Juscelino Kubitschek, em seu Plano de Metas. O resto
foi consequência, inclusive o golpe militar, que foi feito para que aquilo que o
capitalismo tinha conseguido no Brasil,
no governo JK, não caísse por terra. Tanto que as figuras mais importantes do
Ministério do Planejamento e do Epea
eram pessoas ligadas a Roberto Campos.
Jornal da UFRJ: Os conceitos geográficos
de lugar e de região, de alguma forma,
contrariam a lógica da globalização capitalista?
Roberto Lobato: Acho que não. A globalização tem como raiz a expansão das
grandes corporações multifuncionais e
multilocalizadas. A globalização é produto da expansão capitalista, com todas
as suas consequências, mas quem a comanda são as corporações sediadas em
várias cidades globais, sobretudo a tríade
Londres, Nova Iorque e Tóquio. Essa glo-

Entrevista

balização não significa homogeneização.
O capitalismo jamais sobreviverá num
mundo homogêneo. Ele precisa das diferenças para extrair taxas de lucros e
manter um equilíbrio em sua própria
funcionalidade. A homogeneidade leva
à destruição, à morte. São as diferenças
que sustentam o movimento de transformação. A globalização, na verdade,
não destrói o lugar, nem a região, mas
recria-os, atribuindo-lhes novo papel
por meio de uma mais complexa divisão
territorial do trabalho.
Jornal da UFRJ: Mas não existem iniciativas para criar barreiras contra alguns
fluxos da globalização capitalista, que
busca enquadrar espacialmente todas as
regiões, países e lugares?

terra que pertence a alguém. Isso vem da
Biologia. O território de algumas espécies
animais, por exemplo, é demarcado pela
urina. Essa ideia foi transposta para a Geografia através da Geografia Política, mas
entra também na Geografia Econômica,
quando se fala no território de uma grande corporação. E também, como você diz,
ingressa na temática urbana, quando se
define o território do narcotráfico. O problema, talvez, é que alguns conceitos estão
sendo banalizados e usados fora de suas
acepções. Há muitos que são mistificados
ou até usados levianamente. Território e
também comunidade, para citar outro
exemplo, são apenas alguns deles. É um
processo de adulteração que os torna noções vagas e ambíguas.
Jornal da UFRJ: Voltando à globalização
capitalista, de que maneira ela vem impondo um rearranjo da organização espacial
em países periféricos como o Brasil?

Roberto Lobato: É claro que o processo
de globalização pressupõe tensões. Uma
grande corporação que se expande o faz
em detrimento de
Roberto Lobato:
lugares que perdem
“As ideias
Primeiro, alterando
outras atividades.
deterministas
a divisão territorial
Vejamos a Euroforam postas
do trabalho. Ou seja,
pa, por exemplo. A
alterando a organicriação do mercado
abaixo, sendo
zação espacial. Imaeuropeu arrebentou
substituídas
gine que, até 1970,
com a economia
pela Geografia
as áreas de florestas
industrial da Esno Brasil eram dedipanha. Muito diCrítica, fundada
cadas à agricultura,
nheiro foi investido
no Materialismo
com base na ideia
em Portugal e na
Histórico
e
de que os solos eram
Espanha, mas sem
Dialético. Logo
profundos e mais
a criação de valor.
férteis. E as áreas de
E agora esses países
após, começou a
vegetação aberta, os
vão ter que pagar
surgir uma visão
cerrados, as caatinessa conta. São tenda Geografia
gas e os campos do
sões que existem
numa perspectiva
Sul do país eram deem qualquer prodicados à pecuária.
cesso de expansão,
cultural. Portanto,
Depois, pelos efeitos
mas num espaço
hoje,
a
Geografia
da modernização e
diferenciado. Há
está
longe
de
ter
industrialização do
tensões com intecampo, esses conresses locais, com
essa marca do
ceitos foram alterainteresses
regiodeterminismo.”
dos. As áreas abernais, com empresas
tas passaram a ser
nacionais que são
prejudicadas e perdem seus mercados. consideradas próprias para mecanização
E aí aparecem os embates, como a briga e lavouras de grande extensão. Sobretudo
pelas patentes. Somente quem investiu porque são áreas de chapadões, planas
e inventou pode usufruir das vendas de ou ligeiramente onduladas, enquanto as
algum produto. Esse é um dos capítulos áreas florestais são impróprias para o uso
dessa disputa entre empresas, elites e na- de tratores e máquinas colheitadeiras, por
exemplo.
ções.
Jornal da UFRJ: Há outro conceito
oriundo da Geografia, o de território, que
é empregado em diversas análises de outros cientistas sociais, como sociólogos e
filósofos. O fenômeno da violência social,
por exemplo, muitas vezes é tratado sob
esse ângulo. Existem os territórios do tráfico e os territórios pacificados. Isso ajuda
ou dificulta a compreensão mais ampla
dessa realidade social?
Roberto Lobato: Não creio que ajude
ou dificulte. O que determina isso são o
próprio conhecimento do processo em
curso e as intenções políticas de estabelecer uma situação melhor. A ideia de
território se relaciona à propriedade ou à

Jornal da UFRJ: Quais foram os efeitos
dessa mudança na organização do espaço
no campo?
Roberto Lobato: Foi uma mudança que
gerou movimentos migratórios, processos de urbanização em áreas do cerrado
e nova inserção do Brasil na divisão territorial do trabalho por meio da exportação
de grãos, principalmente soja. No futuro,
olharemos criticamente para a expansão
da soja, que alterou a organização espacial, e muito. Essa mudança na agricultura
brasileira está inserida em um complexo
produtivo global. O país passou a ser fornecedor de rações para os rebanhos europeus.
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Jornal da UFRJ: E no espaço urbano,
quais foram os efeitos desse processo, especialmente nas últimas décadas? Que fenômenos são mais evidentes?
Roberto Lobato: A urbanização brasileira nas grandes cidades teve marcas
bem definidas. Primeiro, houve um crescimento muito grande desses centros.
Mas, hoje, essa expansão acontece em
municípios vizinhos. Por exemplo, as cidades da Baixada Fluminense têm uma
taxa de crescimento maior do que a do
Rio de Janeiro. O mesmo ocorre em São
Paulo e Belo Horizonte. Houve, portanto, um processo de “periferização” acentuada, que significa alocar na periferia
das regiões metropolitanas população de
baixo nível de renda. Essa é uma característica das mudanças no espaço urbano.
Jornal da UFRJ: Há outras?
Roberto Lobato: Sim. O processo de
favelização, ou seja, a ampliação do número de habitações subnormais, que
não é algo exclusivo das periferias. Esse
efeito é, em parte, acompanhado por
uma política urbana de conjuntos habitacionais. Existe outro fenômeno, que é o
autoisolamento das classes médias-altas
e das elites em condomínios exclusivos
e logradouros públicos cercados, com o
controle de quem entra e sai. Esse é um
processo estimulado pelo pânico social,
pelo medo da violência, que é exacerbado pela mídia. Também houve uma
mudança na organização do espaço urbano com o aparecimento de atividades
econômicas terciárias em torno de shopping centers localizados fora das áreas
comerciais tradicionais. Isso implica um
processo de urbanização típico que se faz
ao longo de determinadas áreas, como a
Barra da Tijuca, caracterizado pela tríade condomínios, vias expressas e shopping centers.
Jornal da UFRJ: Os centros das cidades
vêm perdendo suas funções tradicionais?
Roberto Lobato: Na verdade, esse é
outro elemento da urbanização recente,
sobretudo nas grandes cidades. O centro
perdeu a sua função, dado o processo de
enorme crescimento das cidades e a descentralização de suas atividades. Existem
vários processos em marcha, em estágios
diferentes e problemáticas locais, mas essas parecem ser as características gerais
de todo o processo de urbanização recente. Ao lado desses processos, houve
uma retomada, em graus variados, de
movimentos sociais de toda ordem, desde aqueles que reivindicam água e esgoto
até movimentos de sem-teto.
Jornal da UFRJ: E as políticas públicas
têm incorporado as vozes desses movimentos sociais ou há uma tendência de
planejamento urbano autoritário e centralizado?
Roberto Lobato: Avalio que o planejamento urbano aparece com várias face-
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tas. As políticas públicas são variáveis.
Elas são feitas pelo Estado, mas por trás
delas existem interesses privados extremamente poderosos. Essas políticas,
de qualquer forma, são elaboradas no
âmbito de grandes tensões. O Estado é
uma arena na qual competem vários interesses. Ele não é uma entidade supraorgânica, onipresente e onisciente, que
sabe onde estão os problemas e que age
no sentido de solucioná-los. O planejamento urbano revela todas essas tensões,
tomando várias feições e sentidos. São
feitas, assim, coisas do “arco-da-velha”,
como teleféricos como parte de uma política pública. Mas não se resolvem velhos
e estruturais problemas. E essas políticas
públicas interessam muito à academia,
não apenas porque alimentam as suas
pesquisas, mas porque se constituem em
fonte de renda complementar.
Jornal da UFRJ: O senhor está se referindo à chamada universidade de serviços?
Roberto Lobato: A universidade não é
um corpo homogêneo. Tem tudo o que
se possa imaginar. Tem até intelectual.
Jornal da UFRJ: O senhor diria que
a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos estão servindo de pretexto para o
poder público desalojar comunidades
existentes há mais de 30 anos, como
está acontecendo na Barra da Tijuca?
Roberto Lobato: Isso é verdade.
Grande parte das políticas públicas
que foram implantadas no Rio de Janeiro desde a famosa cirurgia urbana do Pereira Passos implicou deslocamentos no espaço das populações pobres. Isso foi feito para abrir
caminho para que atividades e determinados grupos sociais atuassem
em um espaço socialmente “limpo”.
É possível que esses eventos esportivos também sirvam para isso.
Jornal da UFRJ: O senhor é contra a
realização de tais eventos no Brasil?
Roberto Lobato: Eu, pessoalmente, fui e sou contra a realização da
Copa do Mundo e das Olimpíadas
no Brasil. O país não comporta esses eventos, que foram transformados em grandes negociatas internacionais. Na verdade, o futebol virou
um grande negócio envolvendo
atividades escusas, e as Olimpíadas
também. Coitada da Grécia, que fez
um grande evento e hoje está pagando o ônus, mas não apenas por isso,
claro. E o que sobrou das Olimpíadas de Barcelona? Elefantes brancos. Esses eventos trazem melhorias
para quem? Para as elites, para as
cadeias de hotéis, para empreiteiros,
donos de restaurantes e outros negociantes. Portanto, não vejo esses
eventos com boas perspectivas. De
qualquer modo, espero estar errado.
Jornal da UFRJ: Ultimamente, o se-

Entrevista
nhor também vem desenvolvendo
pesquisas no campo da Geografia Cultural, como o estudo sobre os parques
temáticos contemporâneos. Do que se
trata?
Roberto Lobato: A Geografia Cultural
entrou no meu interesse há 20 anos.
Comecei a ter a percepção, aos poucos, de que a produção do espaço não
era marcada apenas pelo stricto sensu
econômico. Ela também estava impregnada de valores, de simbolismos
e significados que os diferentes grupos sociais atribuem à organização
espacial. Isso motivou o meu interesse
pela Geografia Cultural, que tem suas
origens no final dos anos 1970. Para
se compreender o ser social é preciso
também conhecer os seus significados, porque são eles que dão sentido
à organização espacial. E o estudo do
parque temático tem origem numa
curiosidade minha. As formas simbólicas criadas pelo homem, como templos, estátuas, mausoléus, têm uma
longa história. E, de certa maneira,
muitas delas se esgotaram. Hoje, ninguém dá valor a uma estátua. Essas
formas simbólicas tradicionais não
têm valor de troca, não são mercadorias. Mas agora são criadas formas
simbólicas, que são representações
ligadas a diferentes esferas da vida,
para auferir lucro, como os parques
temáticos, como os shopping centers.
São formas simbólicas do capitalismo
avançado.

Jornal da UFRJ: E qual a sua análise
sobre o ensino e a pesquisa no campo
da Geografia na universidade brasileira?
Roberto Lobato: Avalio que houve
muito progresso nos últimos 30 anos.
Isso é inquestionável, mas o progresso
é questionável. Do ponto de vista do
ensino, da formação de professores,
tenho uma posição pouco compartilhada pelos meus colegas. Defendo
uma separação entre a formação de
professores de nível médio da formação do pesquisador ou de um futuro
técnico de uma empresa. Se o objeto é
o mesmo, a objetivação é diferente. O
professor de Ensino Médio vai transmitir um conhecimento geográfico,
em princípio, para um futuro bancário ou enfermeiro, que precisa se situar no mundo, compreendê-lo. Outra
coisa é a formação do pesquisador,
que implica um nível de aprofundamento teórico, conceitual, metodológico, que não é tão significativo para
o professor do Ensino Médio. E penso
que na formação de professores para
esse segmento não haveria nenhum
mal em reunir de novo História e Geografia
Jornal da UFRJ: E do ponto de vista
da pesquisa?
Roberto Lobato: O progresso foi
enorme, porém não há mal que sempre dure nem bem que nunca acabe.
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A pesquisa, agora, sofre um tormento
patrocinado pelos órgãos de fomento, como o CNPq e a Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes). Primeiramente, acho que os programas de
pós-graduação cresceram além do
imaginável. Existem cerca de 40 cursos de mestrado em Geografia, o que
é um exagero. Mestrado e doutorado
passaram a ser parte do consumo.
Em segundo lugar, através do financiamento feito pelos órgãos de pesquisa, a exemplo do que acontece na
Europa e nos Estados Unidos, há um
incentivo ao produtivismo.
Jornal da UFRJ: Na prática, como
isso acontece?
Roberto Lobato: O que interessa é
o número de artigos publicados no
ano ou, pior, o número de artigos
publicados em periódicos de nível 1.
O que interessa é o número de trabalhos apresentados em congressos
por ano. Tudo isso em detrimento da
qualidade e a favor da criação de um
espírito de produzir cada vez maior
entre os jovens. A ponto de se fazerem trabalhos para cursos e já se
colocar o abstract (resumo) porque
ele vai ser apresentado em um congresso. E também há outras práticas,
como a da “coautoria nata”. O orientador tem cinco ou seis bolsistas,
que fazem um pequeno artigo, do
qual ele é coautor nato, ampliando
seu currículo. É a “maratona Lattes”.
O pesquisador vale mais e seu programa passa a ter maior pontuação.
Quem sabe ele passará a ser classificado, ironicamente, no nível AAA, e
não mais sete, que era a nota máxima
que a Capes atribuía a cada programa. Esse agora é o modelo, oriundo
das agências de classificação da economia global e como já ocorre nos
Estados Unidos. Ora, isso é um absurdo. Metaforicamente, a produção
acadêmica está virando mercadoria,
com valor de uso e valor de troca. De
um lado, estimula e financia a pesquisa; de outro, acaba incentivando
práticas que muitos de nós consideram
levianas, inconsequentes e desonestas.
Isso acontece no Brasil inteiro, em todos os campos do conhecimento.
Jornal da UFRJ: O senhor ainda acredita em uma universidade pública de
qualidade?
Roberto Lobato: Acredito, mas não
em curto prazo. Isto porque há um
conjunto de ações que levam exatamente ao sentido oposto. A qualidade é algo que deve ser construído.
E mais, se o ambiente é medíocre, a
qualidade é aquilo que se destaca da
mediocridade. Portanto, a qualidade
não é uma coisa em si, mas relativa.
Se pensarmos em padrões de outros
contextos, ainda precisamos caminhar muito.
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Yole Teixeira

Depois de tomar o café da manhã, Yole

Teixeira Muriano vai para o computador.
É uma das primeiras atividades de seu

dia. Checa e-mails, lê notícias, acessa as
redes sociais, conversa com amigos e,

quando pode, recorre a seu passatempo
preferido na Internet: os jogos on-line.

Aos 84 anos, Yole conta que a Internet
é uma forma de passar o tempo. “Ela
é uma distração muito grande. Ali,

aprendo sempre alguma coisa, assim

como transmito coisas que aprendi no
decorrer de minha vida”, aponta a exfuncionária da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos (ECT).

Aline Durães

A

aposentada comprou
seu primeiro computador logo após ficar
viúva. No início, sentiu dificuldades para executar mesmo as
funções mais simples do aparelho. Não se deu por vencida.
Contratou um professor e ingressou definitivamente no universo
digital. “Gosto do difícil, daquilo
que me faça raciocinar. Procuro
sempre me atualizar. Isso é importante na minha idade, porque
me permite acompanhar o ritmo
da vida”, afirma Yole.
Em um primeiro momento, a
agilidade do meio digital pode
parecer contrastar com as características próprias da terceira idade. Geralmente, os idosos
possuem problemas de visão e

dificuldades motoras que poderiam impedir o uso da Internet
e de computadores. Casos como
o de Yole, no entanto, são cada
vez mais comuns e provam que a
idade não é um empecilho à inclusão digital.
Além de atualizar os idosos
quanto aos acontecimentos do
mundo, a rede proporciona experiências que exercitam o cérebro,
estimulam a memória e ampliam
o conhecimento, fortalecendo a
autoestima e trazendo benefícios
à saúde. O próprio ambiente digital já reconheceu a importância desses novos usuários. Prova
disso são os inúmeros sites especializados em assuntos da terceira idade. As páginas trazem
dicas de saúde, entretenimento e
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listas dos direitos dos idosos. O
objetivo é propagar os meios de
envelhecimento saudável. Nelas,
eles podem interagir com pessoas e empresas de várias partes do
mundo e ampliar as malhas de
contatos.
O mercado também vem prestando atenção ao assunto. Em
2009, a empresa inglesa Wessex
Computers lançou um computador especial para usuários com
mais de 65 anos. A máquina, chamada SimplicITy, possui interface simplificada, com apenas quatro opções de navegação: acessar
e-mails, utilizar a Internet, acessar arquivos e participar de conversas on-line. O aparelho ainda
vem com vídeos de ajuda instalados, que tornam mais intuitiva
a experiência do usuário. “Há
uma série de formas de relacionamento que devem ser estimuladas. Não somente para conhecer novas pessoas, mas porque
a navegação possibilita ao idoso
ir a lugares inacessíveis, seja por
limitação física ou financeira”,
ressalta Horácio Magalhães, presidente da Sociedade Amigos de
Copacabana.
Apoio contra a depressão
A interação via Internet é eficaz para evitar uma doença muito comum na terceira idade: a
depressão. A solidão, somada ao
descaso de alguns familiares e à
falta do sentimento de pertencimento ao mundo, pode provocar
o aparecimento de traços depressivos nas pessoas acima dos 65
anos.
Jerson Laks, médico psiquiatra, coordenador do Centro de
Doenças de Alzheimer e Outras
Desordens Mentais da Velhice
(CDA) do Instituto de Psiquiatria (Ipub) da UFRJ, comenta que
ser mulher, portar alguma doença incapacitante, morar sozinha
e ter pouca vida social são características que tornam algumas
idosas mais suscetíveis à depressão: “A gente tende a pensar que
os idosos, quando estão quietos,
ficam assim por conta da idade.
Mas, na verdade, eles podem estar doentes e ninguém assim o
percebe”.
De acordo Jerson Laks, a depressão gera uma série de infortúnios e pode levar à morte. “Ela
antecipa a morte e agrava certas
doenças. Aumenta o risco de diabetes, hipertensão e câncer. Um
idoso com doença clínica morrerá mais rápido se tiver, combinada com ela, um quadro de
depressão”, alerta o especialista.
O alcoolismo e os desejos suicidas são sintomas clássicos da
doença na velhice. Para se ter
noção da gravidade do assunto,
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os idosos compõem o grupo com
as mais elevadas taxas de suicídios. Para a faixa acima dos 75
anos, o índice passa de 15 mortes
a cada 100 mil habitantes, sendo
a média brasileira de 4,5.
Embora as tentativas de suicídio sejam maiores entre os jovens, é entre os idosos que o ato
se consuma com maior frequência. “Eles são silenciosos. Não
tentam mais de uma vez, porque,
quando tentam, conseguem”,
afirma Laks.
Para o pesquisador, a Internet
e as redes sociais são ferramentas
cruciais na luta contra a depressão na velhice. Nesse sentido, o
médico destaca ser importante
estimular os idosos a perderem
o medo do computador: “As dificuldades são normais. Existe,
hoje, um afluxo de informações
na área tecnológica que
afoga todo mundo. O
idoso, especialmente, deve ser protegido disso;
devemos

mostrar como ele pode explorar esse universo em prol de
suas necessidades”.
Admirável mundo novo
Sara Nigri, professora da
Escola de Serviço Social
(ESS) da UFRJ, no estudo “O lugar dos velhos
na Internet”, analisou o
comportamento de pessoas acima dos 50 anos
que usaram a Internet e
percebeu que o ambiente virtual pode ser um
espaço importante de
sociabilização
dessa população. Ali, os
idosos conversam,
fazem amizades e,
não raro, conhecem
parceiros amorosos.
A pesquisa de
Sara obteve dados interessantes. Constatou, por
exemplo, que 70% dos participantes dos chats são mulheres. Percebeu também que, nas
conversas, os idosos trocam experiências, confidências e opiniões sobre os principais acontecimentos do mundo. “São comuns
a troca de e-mails e os encontros
reais entre amigos, além de en-
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contros amorosos que saem da
virtualidade para a realidade”,
aponta o estudo.
Os internautas comprovam
que a rede é uma forma de as
pessoas, que por décadas estiveram muito tempo presas apenas
à família e ao trabalho, romperem com a solidão. “Conheci
muita gente boa e recuperei a autoestima”, diz
um dos depoimentos
que constam no estudo. “A rede me ajudou
a querer voltar à vida
em todos os sentidos”,
afirma outro participante da pesquisa.
Gray power
A tendência é que a
utilização de meios digitais aumente cada vez
mais. Isso porque o número de pessoas com
mais de 65 anos vem
crescendo exponencialmente em todo o
mundo. Em meados
de 2008, segundo o
Departamento do
Censo dos Estados Unidos, havia 506 milhões
de pessoas acima
dos 65 anos no
mundo.
Até
2040, estima-se
que esse número chegue a 1,3
bilhão, ou 14% da
população global.
No Brasil, os mais velhos já ultrapassaram as crianças. De acordo com a sinopse do Censo Demográfico, divulgada no ano passado, o país possui 13,8 milhões
de crianças de até quatro anos e
14 milhões de pessoas com mais
de 65. Estudos mostram que,
em 2025, os idosos representarão 19% da população brasileira. Tudo indica que os
geeks de hoje serão os idosos de amanhã. “Temos
hoje uma população de
transição, que foi, aos
poucos, incorporando os meios
eletrônicos
à
sua vida. Mas a
futura terceira
idade estará
totalmente
familiarizada
com a informática”, aponta Marcos Jardim, diretor
do Instituto de Psicologia (IP) da
UFRJ e coordenador do Projeto de
Valorização do Envelhecer (Prove).
À medida que cresce, a terceira idade amplia seu poder político.
Nos Estados Unidos e na Europa, já
se fala no Gray power (Poder grisalho). Lá, os idosos utilizam a Internet para articular mobilizações po-
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líticas. Segundo analistas, em alguns
anos, eles vão substituir os jovens no
cenário mundial e serão os seus valores os determinantes de comportamento, moda, cultura e política.
Para Marcos Jardim, ainda falta,
entretanto, esse viés contestatório à
terceira idade brasileira. “Em alguns
países, o Gray power influencia
eleições, políticas públicas, representação dos políticos. Mas,
aqui no Brasil, os idosos não estão tão acostumados à participação mais intensa. Não existe um
caráter permanente da utilização do meio digital como modo
de mobilização. Eles usam mais
os chats, salas de bate-papo e,
eventualmente, combinam uma
ou outra atividade social”, afirma o professor.
Um longo caminho pela frente
Embora a participação da terceira idade venha crescendo, o
número de idosos excluídos do
mundo digital ainda é grande.
Em pesquisa realizada em 2007,
com 300 pessoas acima dos 60
anos, o Datafolha constatou
que 45% dos entrevistados possuem computador em casa, mas
apenas 19% disseram utilizar o
equipamento regularmente.
Muitos não se sentem motivados a ingressar no mundo
informatizado. Desistem antes
mesmo de tentar. Para completar, ainda são raros os cursos de
alfabetização digital voltados
especificamente para os idosos.
“Depende de a sociedade fazer
com que eles entrem na Internet. Enquanto ao Estado cabe
permitir o acesso livre à informação e à rede, não apenas para
os velhos como também para a
população no geral, é dever da
sociedade adequar o mundo virtual à necessidade dos mais velhos”, pontua Jerson Laks.
Algumas iniciativas, embora
tímidas, já vêm sendo pensadas. Uma delas é o Programa de
Internet Sênior da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(Uerj). No curso, com duração
de 15 dias, os alunos são capacitados para a utilização da rede
mundial de computadores. Os
monitores incentivam os idosos
a visitar sites de relacionamento,
acessar e-mails e ler páginas de
notícias.
Marcos Jardim alerta, porém,
que o mundo virtual não pode
substituir o contato físico e as atividades sociais dos idosos: “Se o
uso da Internet implicar ao idoso
ficar em casa, não vale a pena. A
rede é um meio de comunicação,
mas não é tão amplo quanto o contato físico. Sair, ver pessoas, sentir
cheiros, relembrar passagens históricas. Isso não pode ser substituído pelo universo virtual”.
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Comuna
de Paris:
140 anos de lições para o futuro

Pedro Barreto, Carla Basílio e Gabriela Amadei

O

debate a respeito dos
140 anos da Comuna
de Paris faz parte de
uma série que, desde março passado, acontece em universidades de
todo o país para marcar a data, entre elas, a Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp), a Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo
(PUC/SP), a Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG) e a Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (UFRN). Na UFRJ, o seminário foi organizado pela Associação
dos Docentes (Adufrj-SSindical),
pelo Fórum de Ciência e Cultura
(FCC), pelo Laboratório de Estudos
Marxistas (Lema) do Instituto de
Economia (IE) e outras unidades e
entidades.
A abertura, no dia 14 de setembro, contou com a presença de Clau-

dine Rey, da Association Les Amis
de La Commune de Paris. Claudine
evidenciou aspectos em que a sociedade francesa avançou a partir do
advento da Comuna, movimento
que para ela é “uma lição de democracia”. “A Comuna separou Igreja
e Estado, promoveu ensino laico e
gratuito para todos, reconheceu a
união livre, queimou as guilhotinas
em protesto à pena de morte, reivindicou maiores salários para os
professores. Essas são algumas das
questões que a França atual demorou séculos para realizar com seus
governos capitalistas”, apontou a
professora, jornalista e escritora
francesa.
Influências em Marx,
Lênin e Gramsci
As ideias propagadas pelos communards – como
eram chamados
os que participaram do movimento – influenciaram, sobremaneira, pensadores
e
revolucionários. Durante a
mesa “A Comuna nas obras de
Marx, Lênin e
Gramsci”, realizada no dia 14, José
Paulo Neto, professor da Escola
de Serviço Social
(ESS) da UFRJ,
apontou a importância do movimento na obra de
Karl Marx, para
quem a Comu-

na foi a realização da “Ditadura do
Proletariado”. O docente ressaltou
que Marx reconhecia os elementos
coercitivos presentes em um contexto revolucionário, sem, contudo,
deixar de exaltar aquele movimento.
“Marx se dizia solidário à Comuna, mas
não com seus erros. Em vez de julgá-la,
o pensador estava mais preocupado em
extrair lições a partir daquela experiência”, analisa José Paulo.
A “Ditadura do Proletariado” era,
para Lênin, a condição sine qua non
para a realização do Socialismo, como
explica Ronaldo Coutinho, professor
da Universidade Federal Fluminense
(UFF). “Para Lênin, não pode haver
‘democracia pura’. Essa expressão, para
ele, significa zombar dos trabalhadores”, afirma o docente. No entanto, as
ideias do líder da Revolução Soviética
sofreram um processo de apagamento.
De acordo com Coutinho, o termo “Ditadura do Proletariado” foi ao longo do
tempo propositalmente simplificado e
reduzido em seu real sentido, de forma
a desqualificar o pensamento de Lênin.
“Lênin foi um intelectual sofisticado
que renovou a importância política da
Revolução e do proletariado”, afirma o
professor da UFF.
Carlos Nelson Coutinho, também
da ESS da UFRJ, analisa que, apesar de
pouco ter escrito sobre a Comuna de
Paris, Antonio Gramsci prestou relevantes contribuições à análise do mo-

vimento. “A Comuna de Paris levou
Gramsci a refletir, por exemplo, por que
a guerra de movimento, que triunfou
na Rússia, não funcionou no Ocidente”,
ressalta Carlos Nelson. A resposta está
nas quase 3 mil páginas reunidas nos 32
Cadernos do Cárcere, escritos por Antonio Gramsci, durante o período que
passou na prisão devido a perseguições
do regime fascista na Itália.
Autogestão operária
Marcelo Badaró, professor de História da UFF, participou da mesa “Trabalho, economia e autogestão operária”,
realizada na manhã do dia 15. O docente destacou a relevância do movimento
francês como molde para revoluções
futuras. “A importância histórica não
está nas vitórias ou derrotas, mas sim na
possibilidade de a classe trabalhadora assumir o papel de sujeito revolucionário”,
destaca Badaró.
A autogestão operária, um dos legados da Comuna de Paris, pode ser observada a partir da experiência da Flaskô,
fábrica de embalagens de plástico, situada
no município de Sumaré, em São Paulo.
Em 2003, os operários ocuparam a fábrica e implantaram o sistema de autogestão,
que persiste até hoje como único exemplo
do gênero no Brasil. Pedro Santinho, representante dos trabalhadores da Flaskô,
definiu a Comuna de Paris como “uma
nova forma política criada por uma nova
classe”, mas admitiu dificuldades para

140

Agosto/Setembro/Outubro 2011

Jornal da

UFRJ

História

23

Os 72 dias do primeiro governo proletário da história foram celebrados na
UFRJ. Nos dias 14 e 15 de setembro, o Salão Pedro Calmon, localizado no
que debateram os 140 anos da Comuna de Paris. Para os especialistas, o

movimento revolucionário francês serviu de inspiração para pensadores
influentes como Marx, Lênin e Gramsci, e suas conquistas na área da Educação
podem servir de lição para o mundo contemporâneo.
manter a experiência “dentro de uma lógica capitalista” como a de hoje.

O papel da Educação
Outra herança apontada pelos participantes do seminário diz respeito ao
modelo educacional da Comuna de Paris. Durante a mesa “Educação, emancipação e revolução”, realizada no dia 15,
Roberto Leher, professor da Faculdade
de Educação (FE) da UFRJ, afirma que
o movimento revolucionário francês deu
um exemplo de como a Educação pode
ser regulada pelo povo, e não pelo Estado.
“A Comuna de Paris é o momento fundacional de uma educação pública e de

temas emancipatórios, que nos permite
pensar o que é público”, analisa o docente.
“Marx defende a educação pública, mas
não defende o Estado como educador do
povo, tampouco a Igreja. É o Estado que
precisa ser educado pelo povo. O Estado
é particularista e unilateral. A Comuna
de Paris deu um exemplo de como se faz
uma educação universal”, completa o pesquisador em Educação da UFRJ.
Entre as características das escolas durante o governo da Comuna, está o caráter laico da Educação e sua massificação,
além de um ensino sem violências ou coerções. “Essa educação tem como ponto
fundamental a problemática do trabalho,

superando o trabalho alienado. Ela promove o fim da divisão social do trabalho. Não há mais diferença entre aqueles
que mandam e aqueles que obedecem”,
aponta o docente. Leher cita ainda alguns
exemplos de experiências contemporâneas bem-sucedidas, como as escolas do
Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra (MST), no Brasil, da Universidade dos Povos Indígenas, no Equador, e
das escolas zapatistas, no México.
Jane Almeida, doutoranda da Unicamp, citou Hobsbawm para mostrar a
importância da educação na sociedade
do século XIX. “Houve grande avanço das
escolas primárias, pois era necessário for-

anos

Palácio Universitário da Praia Vermelha, recebeu professores e pesquisadores

mar trabalhadores para as fábricas. Além
disso, houve grande pressão por parte dos
próprios trabalhadores. O resultado foi
um crescimento de 145% no número de
crianças nas escolas”, cita a pesquisadora.
Jane apontou ambiguidades entre
as proposições sobre o que deveria ser
uma educação laica: “Algumas correntes
afirmavam que era preciso resguardar os
valores cristãos. Outras pregavam a laicização completa do ensino nas escolas”.
No entanto, assim como Leher, a
pesquisadora aponta o fim do ensino religioso “como requisito para a
promoção de uma educação universal”.

Reprodução
.Cadáveres de communards

O contexto histórico

da Comuna
Os antecedentes históricos da
Comuna de Paris remetem à Guerra Franco-Prussiana (1870-1871),
que derrubou o então imperador
francês Napoleão III. Com a derrota da França no conflito, instalou-se um governo provisório no
país, liderado por Adolphe Thiers.
Marvin Perry, autor de Civilização
Ocidental, uma história concisa
(Martins Fontes, 1999), aponta
como estopins do movimento revolucionário a “recusa patriótica
em aceitar a derrota”, a “rejeição ao
regime de Napoleão” e o “repúdio
ao governo provisório”.
Os communards eram formados por seguidores do líder anarquista Joseph Proudhon, além de

veteranos republicanos e socialistas
da revolução de 1848. Após a Assembleia Nacional - comandada por
Thiers - determinar a capitulação ante
a Prússia, a população de Paris revoltou-se. Como retaliação, o governo
provisório, instalado em Versalhes,
ordenou um ataque à capital para
reprimir o seu próprio povo. Com
apoio da Guarda Nacional, formada por operários e alguns membros
da pequena burguesia, os revolucionários rechaçaram as tropas legalistas e instalaram a Comuna de Paris,
que perdurou de 26 de março a 28 de
maio de 1871.
Considerada o primeiro governo proletário da história, a Comuna

de Paris teve um caráter claramente
socialista, baseado nos princípios da
Associação Internacional dos Trabalhadores (1864), da qual participara
Karl Marx. Uma de suas primeiras declarações foi a abolição da “escravidão
do salário”, termo de viés comunista
que, grosso modo, representa as condições de exploração do trabalhador
assalariado no modo de produção capitalista.
Outras determinações adotadas
pela Comuna foram a instituição de
eleições sob o regime da democracia
direta, em todos os níveis da administração pública; a universalização da
educação, que passou a ser gratuita,
secular e compulsória; a criação da
Previdência Social; a desapropriação
de terras improdutivas; a redução da
jornada de trabalho e a abolição do
trabalho noturno; o fim da pena de
morte; a separação entre Igreja e Estado; a autogestão das fábricas; entre
outras medidas.
Derrubar a velha ordem era um
dos objetivos dos communards. Para
tanto, foram queimados símbolos e

bandeiras que remetiam ao Império Francês. Foram executadas
cerca de 100 pessoas, entre clérigos, militares e magistrados do regime ligado a Versalhes. A reação
do governo provisório, no entanto,
foi centenas de vezes maior. Com
o apoio da Alemanha, as tropas
de Thiers esmagaram a resistência. Estima-se que os cerca de 15
mil soldados da Guarda Nacional,
a serviço da Comuna de Paris, enfrentaram um contingente superior
a 100 mil homens sob o comando
de Versalhes. Segundo Perry, 20
mil communards foram executados
sem julgamento. Aqueles julgados receberam penas severas, tais
como a capital, prisão perpétua e
deportação para colônias penais.
Somados os abatidos em combate,
calcula-se que o massacre tenha
contabilizado 80 mil revolucionários mortos. As execuções cessaram apenas quando o governo
provisório temeu que os milhares
de cadáveres espalhados causassem
uma epidemia de doenças.
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Gisele Motta

re a l i z a ç ã o d e v á r i a s
o br a s n a Z on a Por tu á r i a
d o e s t a d o e s t á pre v i s t a

p e l a P re f e itu r a d o R i o d e Ja n e i ro.
E l a s t ê m o o bj e t i v o d e pre p a r a r a
c i d a d e p a r a re c e b e r o s m e g a e v e nt o s
p a r a o s qu a i s e l a f oi s e l e c i on a d a
c om o s e d e : C op a d o Mu n d o
d e Fut e b o l , e m 2 0 1 4 , e Jo g o s
O l í mpi c o s , e m 2 0 1 6 .
No entanto, as tentativas de revitalização da Zona Central como um
todo não são de agora. Há iniciativas
como essa desde a década de 1970,
como o Corredor Cultural, projeto
iniciado em 1979 pelo governo municipal, sob administração de Israel
Klabin. O Corredor Cultural visava à
preservação dos locais associados às
ações culturais e recreativas urbanas
no núcleo central da cidade do Rio
de Janeiro.
Outro exemplo é o “Lapa Legal”,
um movimento de revitalização de
todo o entorno da Lapa que promove
o ordenamento urbano e a potencialidade do bairro, incluindo reformas
na infraestrutura do local e outras
melhorias, como mais segurança.
Entretanto, depois que o Rio de
Janeiro foi selecionado para grandes eventos, a quantidade e a abrangência de iniciativas para mudanças
estruturais na cidade aumentaram,
e, pela forma como estão sendo idealizadas, causaram divergências. O
projeto mais grandioso, e mais polêmico, é o “Porto Maravilha”.
A iniciativa prevê 5 milhões de
metros quadrados de obras. A Prefeitura calcula a reurbanização de 70
quilômetros de vias e 650 mil metros
quadrados de calçadas, a implantação de 17 quilômetros de ciclovias,
reconstrução de 700 quilômetros
de redes de infraestrutura urbana
(água, esgoto e drenagem), o plantio
de 15 mil árvores e a construção de
três novas estações de tratamento de
esgoto, entre outras obras que melhorarão a cidade.
Em junho passado, também foram anunciados os quatro vencedores do concurso nacional Porto
Olímpico. O primeiro lugar da seleção, promovida pela Prefeitura e
pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB), foi do arquiteto João Pedro
Backheuser. O projeto foi escolhido
entre cerca de 80 concorrentes, em
um concurso com mais de mil participantes.
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Com o Porto Olímpico fazendo parte das obras de revitalização
da região portuária, está prevista a
construção de diversas instalações
para as Olimpíadas de 2016, como
as Vilas de Árbitros e de Mídia e
um Centro de Convenções. Haverá
também a construção de um hotel
cinco estrelas, setor comercial, área
residencial com prédios e jardins.
Serão 17 quarteirões, sobre os quais
serão construídos 11 mil quartos, em
apartamentos que vão virar imóveis
residenciais e atrair um novo público
fau”, do Centro Acadêmico dos Estumorador para a região.
Além disso, está incluída no pro- dantes da Faculdade de Arquitetura e
jeto de revitalização a implantação Urbanismo (FAU) da UFRJ, enfatizou
de obras com impacto cultural, como que a situação atual da área portuária
o Museu de Arte do Rio de Janeiro é de degradação e pobreza. No deba(MAR), na Praça Mauá, e o Museu te, intitulado “Porto Maravilha, para
do Amanhã, no Píer Mauá, ambos quem?”, Edmundo disse ainda acreem colaboração com a Fundação ditar que quando a Zona Portuária for
Roberto Marinho. Entre essas obras revitalizada os atuais moradores serão
está a discutida derrubada do Ele- expulsos pelo aumento repentino no
vado da Perimetral, avenida que liga padrão econômico, se não forem incluídos de alguma
o bairro do Caju
forma.
à Praça XV, e a
“Há
alguns
anos,
“O projeto tem
construção de dois
o
objetivo
de revitúneis que interlio Rio de Janeiro
talização da área,
garão o Mosteiro
tem crescido para de ‘mercantilização’.
de São Bento e o
O poder público
Armazém Seis.
a Zona Oeste,
transfere o controle
especialmente
para
para empresas que
No centro da
polêmica
a Barra da Tijuca. vão controlar toda
a região”, avalia EdPara
alguns
Isso
implica
um
mundo, que reforestudiosos, essas
duas obras não socusto muito alto.” ça a crítica: “Esses
lucionam os prinFelipe Góes investimentos ignoram as tradições
cipais problemas da
culturais e as pessoregião. Os críticos
do projeto afirmam que a proposta as que moram ali”.
O projeto, porém, estipulou que
deixa a desejar por não conter medidas
que contemplem as comunidades de pelo menos 3% dos recursos da venda
baixo poder aquisitivo que vivem no dos Certificados de Potencial Adiciolocal há muito tempo, além de não sa- nal de Construção (Cepac) serão obrinar as dificuldades geradas pelo trânsi- gatoriamente investidos na valorização
do Patrimônio Material e Imaterial da
to intenso nas ruas do entorno.
Marcelo Edmundo, representante área e em programas de desenvolvida Central de Movimentos Populares mento social para moradores e traba(CMP), que participou do primeiro lhadores.
O objetivo do projeto, segundo
debate do “Ciclo de Palestras do Ca-

Felipe Goés, secretário de Desenvolvimento do Município do Rio de Janeiro,
é fazer do Centro da Cidade um local
para as pessoas trabalharem e morarem. “Há alguns anos, o Rio de Janeiro
tem crescido para a Zona Oeste, especialmente para a Barra da Tijuca. Isso
implica um custo muito alto. A lógica
do projeto de revitalização da Zona
Portuária é reverter essa tendência
e fazer do Centro da cidade um local para as pessoas viverem. O ‘Porto
Maravilha’ dá a possibilidade de unir
ocupação formal ao empreendimento
residencial”, finaliza o professor, que é
especialista em Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Econômico.
Outro convidado do ciclo de palestras, Augusto Ivan de Freitas, professor
da Pontifícia Universidade Católica
(PUC) do Rio de Janeiro e representante da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do
Rio de Janeiro (Cdurp), corrobora essa
ideia. “Em muitas cidades há um afastamento das atividades administrativas do Centro. Mas no Rio isso não
acontece, e o Centro está crescendo
ainda. A grande rival da região central
é a Barra, que ainda enfrenta o problema da acessibilidade. Sendo assim, o
lógico é que a cidade cresça para o lado
da região portuária”, explica.
Em outra palestra do ciclo, intitulada “Cepac - Quem se tornará o
dono do Porto?”, o professor Cristóvão
Duarte, da FAU-UFRJ, critica a proposta da Prefeitura, dando ênfase às
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modificações estruturais que se buscam promover. Ele critica ainda o caráter “rodoviarista” que envolve a área,
referindo-se à derrubada do Elevado
da Perimetral e à construção de uma
nova via paralela à Avenida Rodrigues
Alves, para desafogar o tráfego.
Segundo o professor, não há sentido em trocar um elevado por um túnel. “No Rio temos a interação urbana
com o transporte. Nos Arcos da Lapa,
por exemplo, temos o bondinho, e o
que queremos fazer é apostar em outro tipo de transporte”, afirma Duarte
acerca da ideia de um projeto alternativo criado por uma equipe da qual
ele faz parte, composta por docentes e
pesquisadores da UFRJ que, em parceria com estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo, desenvolveram
um projeto alternativo à demolição. O
plano que a equipe formulou é implantar um monorail, ou monotrilho, para
ligar os aeroportos Santos Dumont e
Galeão, viabilizando a linha 5 do metrô.
Duarte, em entrevista, definiu o
monorail como “um modal sobre trilhos que pode ser considerado mais
flexível do que os sistemas convencionais de grande capacidade, como
o trem e o metrô, já que pode assumir
uma configuração bem mais leve e silenciosa, capaz de executar curvas e
vencer os desníveis existentes na atual
estrutura da Avenida Perimetral”. Para
ele, trata-se de um projeto que engloba
ideias de sustentabilidade, sendo eco-

logicamente correto e economicamente viável.
Cepac
Um dos pontos mais importantes
e controversos do “Porto Maravilha”
é o uso dos Certificados de Potencial
Adicional de Construção (Cepac) para
a realização das obras. Esses certificados estão de acordo com a Lei Municipal Complementar nº 101/2009, que
autoriza o aumento do potencial construtivo na região, ou seja, permite a
construção além dos limites atuais,
com exceção das áreas de preservação,
de patrimônio cultural e arquitetônico, e dos prédios destinados ao serviço público. Para explorar esse novo
potencial construtivo, os interessados
deverão comprar os certificados. Todo
o valor arrecadado com a venda será
obrigatoriamente investido na melhoria da infraestrutura urbana e em serviços na região. O processo visa atrair
o interesse de investidores e conseguir
financiamento para as obras de renovação urbana do “Porto Maravilha”.
O projeto, que está sendo feito em
uma Parceria Público-Privada (PPP)
entre a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do
Rio de Janeiro (Cdurp) e a concessionária Porto Novo S.A., formada pelas
construtoras OAS Ltda. e Norberto
Odebrecht Brasil S.A., foi firmado na
modalidade Concessão Administrativa, na qual o Consórcio Porto Novo
fica responsável pela área durante o

período de 15 anos, sendo obrigado
à prestação de serviço e conservação do local.
Cristóvão Duarte, no entanto,
critica a parceria, afirmando que
“com os Cepac a responsabilidade
sobre o Porto deixa de ser competência dos técnicos do município
e ele passa a ser pensado de forma
fechada”. Para o professor, há um segredo em volta dos projetos para a
área, inclusive Duarte cita a falta de
“um responsável” pelo projeto como
algo a se levar em conta, e completa
opinando que falta a “mobilização
por parte da população”.
Segundo ele, a revitalização do
Porto está sendo feita de forma errônea, com pressa, em virtude dos
eventos que a cidade sediará. “Todos os indícios apontam para um
colapso olímpico. Sairemos desse
evento com uma grande dívida social”, disse o professor.
Para Felipe Góes, secretário de
Desenvolvimento, a parceria do
poder público com instituições
privadas é acertada: “A lógica tem
sido a de que toda questão pública
deve ser responsabilidade do poder
público. Com a Operação Urbana
Consorciada, a iniciativa privada
tem vez. Esse modelo é de sucesso
e já aconteceu em outros pontos
do país, como em São Paulo, por
exemplo”.
Mauro Kleiman, coordenador
do Laboratório de Redes Urbanas
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do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (Ippur)
da UFRJ, vê um grande absurdo na
já mencionada derrubada do Viaduto da Perimetral, mas tem como
positiva a presença da iniciativa
privada, mesmo admitindo ressalvas perante o comprometimento
das empresas. “Eu avalio positivamente a participação da iniciativa privada na revitalização, pois a
Prefeitura não tem os recursos suficientes para se envolver com um
plano de envergadura tão grande. A
preocupação está no fato de a participação privada, anunciadamente, entrar com recursos em obras
públicas, mas, na hora, apenas o
Estado financiar. No capitalismo
nenhuma empresa privada quer
entrar com seu dinheiro, ela espera
que o Estado entre e ela absorva os
lucros dos investimentos que o poder público fez”, critica.
Já Augusto Ivan de Freitas, também participante do Ciclo do Cafau, não vê como problema a concessão de 15 anos a uma empresa
privada. Para ele, a fiscalização da
prestação de serviço e conservação
da área, sendo feita por um órgão
do governo, não deixa a região “na
mão” das empresas privadas. “Quem
controla essas empresas é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano.
Esse órgão está no cerne da Prefeitura e, além disso, o projeto foi votado”,
esclarece.
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Tuberculose
ainda vitima milhares

Martins de Castro

A tuberculose mata milhares
de pessoas todos os anos.
A doença persiste em
países subdesenvolvidos
em decorrência do alto
grau de pobreza gerado
pela má qualidade de vida e
distribuição de renda, além
das péssimas condições de
higiene e saneamento
básico.

Vanessa Sol

C

onhecida como o “mal do
século XIX”, a tuberculose continua atingindo
milhares de pessoas em pleno século XXI. Ela ainda persiste nos países
menos desenvolvidos, em função do
elevado grau de miséria e pobreza,
da desigual distribuição de renda, da
má qualidade de vida e da ausência
de políticas de prevenção. Atualmente, é a maior causa de morte por doença infecciosa em adultos em todo o
mundo. No Brasil, aproximadamente
85 mil casos já foram notificados ao
Ministério da Saúde (MS). Por ano,
são registrados cerca de 4 mil óbitos
no país. Por isso, a tuberculose é encarada como um problema de saúde
pública.
Para Claudio Costa Neto, professor emérito do Instituto de Química
(IQ) da UFRJ, a proliferação da tuberculose está diretamente ligada
à pobreza. Diante do cenário alarmante, Costa Neto, empenhado na
busca de um novo fármaco para o
combate à doença, escreveu o livro
Tuberculose e Miséria (Nova Razão
Cultural, 2011). A obra mostra que
a doença está relacionada ao baixo
nível de desenvolvimento econômi-

co de uma região e
relata a experiência do
trabalho social realizado
em Vila Rosário, distrito de
Duque de Caxias (RJ), pelo
programa Sociedade QTROP
(Química Fina para o Combate de
Doenças Tropicais), desenvolvido
por Costa Neto. No livro é possível
acompanhar o registro da doença
feito na região, além da avaliação e
dos resultados do projeto na comunidade.
Tuberculose e Miséria está dividido em três partes. A primeira expõe
a trajetória do projeto, sua criação e
desenvolvimento. A segunda conta
a trajetória do projeto de 2002 até os
dias atuais. Já a terceira parte traz as
expectativas para o futuro, o que se
pretende fazer e o que os integrantes do projeto acreditam que deve ser
feito para combater o mal.
O pesquisador explica que o trabalho teve início com a câmara de
Química Fina, ramo da Química Industrial para o desenvolvimento de
fármacos, cuja ideia era desenvolver
novos fármacos para o tratamento da
tuberculose. “Nós pensamos no que
podia ser importante para o país e no

que a indústria química podia contribuir. Fizemos um seminário para
debater a ideia e acabou prevalecendo a da Química Fina para o combate
de doenças tropicais, que são as que
não interessam ao primeiro mundo”,
destaca Costa Neto.
O considerável número de doenças tropicais foi o primeiro passo
para o programa Sociedade QTROP
e fez os integrantes do grupo começarem a pensar com qual doença
trabalhariam. Diante de um levantamento estratégico, observaram que a
tuberculose, apesar de não ser considerada efetivamente uma doença
tropical típica, atingia milhares de
pessoas. De acordo com Costa Neto,

os integrantes do grupo achavam
importante desenvolver novos fármacos para a cura, por várias razões.
Uma delas é a demora do tratamento; outra são os efeitos colaterais que
a medicação provoca. “Queríamos
desenvolver novas drogas que mini-
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mizassem esses efeitos”, relembra o
professor.
Com o desenvolvimento do programa da QTROP, a Fundação Ataulpho de Paiva – Liga Brasileira contra a Tuberculose se juntou a eles.
A partir daí, surgiu a necessidade de
ter uma área de atuação para o projeto, e a Vila Rosário foi escolhida.
De acordo com dados pesquisados
pelo programa, que posteriormente
passou a se chamar Instituto Vila Rosário, a maior densidade de tuberculose
no Brasil está concentrada no Estado
do Rio de Janeiro. E a maior incidência
recai sobre a Baixada Fluminense. “O
nosso grupo nunca teve nenhuma vinculação religiosa ou política. A nossa visão era simplesmente beneficiar a sociedade local. Em função dessa incidência,
começamos o trabalho com as agentes
e, rapidamente, vimos que o que levava à disseminação da tuberculose era o
que chamamos de ‘cadeia da miséria’”,
declara Costa Neto.
O professor explica que a “cadeia da
miséria”, conceito desenvolvido por ele,
apresenta cinco elos: doença, fome, renda, educação e cultura. Ele destaca ainda que esses elos geram um movimento
cíclico de pobreza. “A doença ocorre por
causa da fome. Tem gente que tem fome
e que não tem o que comer. Com isso,
fica desnutrida. A fome ocorre porque
não há renda para comprar alimentos, e
não há renda porque não há a educação
necessária para obter essa renda, e não
há educação porque não se valoriza a
cultura do saber”, dispara.
Erradicação versus cura
O cenário alarmante de disseminação da doença na região de Vila
Rosário fez o grupo mudar
o foco de atuação. Em vez
de aprofundar a pesquisa
de novos fármacos para
o tratamento, o objetivo
mudou para o combate da proliferação. O grupo resolveu criar a Organização Não Governamental (ONG)
Sociedade QTROP, com o objetivo de
atuar na região combatendo a “cadeia
da miséria”. Há dois anos, a ONG passou a ser chamada de Instituto Vila Rosário, porque a primeira denominação
afugentava os moradores. A mudança
de nome foi motivada também para dar
visibilidade ao trabalho social desenvolvido na região, cujo objetivo é atenuar a
“cadeia da miséria”.
De acordo com Costa Neto, houve a
diminuição dos casos da doença com o
desenvolvimento do trabalho. Contudo,
ele destaca que a queda no número não
foi tão expressiva, o que acabou preocupando a equipe. Para o pesquisador
o ponto alto da discussão sobre tuberculose é a cura versus a erradicação da
doença. Em sua opinião, não basta apenas curar o doente. É preciso eliminar a
doença combatendo os pontos que levam à “cadeia da miséria”; caso contrário, ela continuará se propagando. “Para
erradicá-la é preciso atacar essa cadeia,

Saúde

arrancando as suas causas pela raiz, que
são a fome, desnutrição, falta de renda,
entre outras”, enfatiza o professor.
É numa forma de atacar os elos que
levam à situação de miséria, segundo
o pesquisador, que
vem
trabalhando o programa através
das visitas aos
domicílios de
agentes treinados na busca
por novos casos de doença,
da formação
de novos agentes para esse
trabalho e do
gerenciamento
dessas visitas.
“Se você quer
acabar com a
tub erc ulos e,
tem que tratar
a população na
qual está o foco e combater o que leva a
ela”, ressalta Costa Neto.
Perspectivas para o futuro
Em relação ao futuro, o professor
afirma que a ideia é atuar holisticamente nos cinco elos da “cadeia da miséria”.
“Se não enfrentarmos o problema da
miséria, sempre haverá infectados com
o bacilo da tuberculose.” Na obra Tuberculose e Miséria, Costa Neto propõe
duas alternativas dentro das possibilidades de atuação do projeto. A primeira
é aumentar o conhecimento das agentes de saúde, lideranças na comunidade,
porque são elas que fazem o trabalho de
identificação dos casos e aconselham o
encaminhamento do doente para o posto de saúde em busca de tratamento. A
ideia é que as agentes passem aos moradores noções de higiene, de cidadania,
de nutrição, ou seja, trabalhem com a
educação informal de maneira paralela, holística e complementar ao conhecimento que a população já possui. A
segunda é realizar ações que revelem
a importância das plantas, seja na
elaboração de jardins, estimulandoa como atividade econômica, seja no
cultivo de hortas caseiras no telhado,
seja no plantio de ervas medicinais.
“Nossa visão é ir mais longe. O objetivo é criar um grande mercado. O
mercado é um lugar no qual se vende e se compra. Isso daria volume
de trabalho à região, que se tornaria
referência no comércio de plantas”,
destaca o pesquisador.
A gestão através de software
Costa Neto desenvolveu, ainda,
um software chamado Gestão, que
controla o processo de acompanhamento dos doentes, desde o momento em que a agente de saúde faz
a visita ao morador de Vila Rosário,
identifica-o como potencial infectado e o monitora quando está em tratamento.

Sempre às quartas-feiras, o professor se reúne com as agentes e, com
a ajuda do software, faz o levantamento
dos casos e dos domicílios que precisam
ser visitados novamente. “O software é
importante porque é
o repositório de
toda a informação coletada pelas
agentes. Com ele
vamos gerenciando todo o atendimento feito à
região. Por meio
dele conseguimos
ter as informações
por endereço, grupo familiar, nome
e faixa etária”, diz o
pesquisador.
No cadastro
feito pelas oito
agentes que trabalham no projeto,
há ainda informações acerca da
escolaridade, idade, atividade profissional, entre outras. Com tais informações,
segundo Costa Neto, é possível fazer
um mapeamento da situação da região.
Ele destaca que nem sempre é possível
acompanhar alguns doentes, pois, em
alguns casos, eles se recusam a fazer o
tratamento.
Até hoje o programa já realizou
mais de 5 mil visitas. Atualmente, estão
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mapeadas pelo projeto 554 pessoas em
contato com a tuberculose. Dessas, 287
são “sintomáticos respiratórios”, 174 estão tratadas ou em tratamento, 21 estão
em retratamento, 132 foram curadas
com alta, e houve 14 abonos e recusas a
fazer o tratamento, 34 óbitos e 96 comunicantes (pessoas do grupo familiar em
contato com um paciente diagnosticado
com tuberculose). Além disso, é possível
armazenar, no software, o histórico de
cada visita realizada. “Nós temos todos
os relatos de todas as visitas realizadas a
cada paciente com tuberculose ou ‘sintomático respiratório’”, ressalta o pesquisador.
Costa Neto destaca ainda que o nível de escolaridade da comunidade visitada pelo programa é muito baixo: “O
número de pessoas com baixo nível de
escolaridade é enorme. É por isso que
precisamos atacar os elos da ‘cadeia da
miséria’ para minimizá-la. Mas é um
processo social lento”. Para isso, o projeto
tem um grupo de Educação para Jovens e
Adultos (EJA). A região, porém, é grande,
o que às vezes implica problemas de locomoção para percorrer grandes distâncias
a pé, por falta de transporte público ou
até mesmo de recursos financeiros para
pagar esse transporte. “O ponto importante do programa é que ele é um instrumento poderoso para sanar esse
problema social, porque através das
informações é possível buscar soluções”,
esclarece o professor.

Costa Neto: “Se não enfrentarmos o problema da miséria, sempre haverá infectados com o
bacilo da tuberculose.”
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O mundo
ecologicamente

sustentável...
Em 2050, se tudo der certo

As fontes renováveis poderão suprir 77% da demanda mundial por energia em
2050. Esse foi o cenário hipotético divulgado pelo Painel Intergovernamental sobre
Mudanças Climáticas (IPCC) da Organização das Nações Unidas (ONU), em seu Relatório
Especial sobre Energias Renováveis, em maio, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes
Unidos. Na verdade, é tão somente um dentre centenas de cenários possíveis, e o mais
otimista deles.

Bruno Franco

O

que os estudos reunidos pelo IPCC indicam é a tendência
mundial da substituição do uso
de combustíveis fósseis por fontes
renováveis de energia, de menor
impacto ambiental. A opção pela
energia “limpa” reflete a percepção
quase consensual (exceção feita a
“ecocéticos”, como o jornalista James Delingpole, autor do blog Climategate, mantido pelo jornal Daily Telegraph) da necessidade de se
conter o aquecimento global e seu
corolário, as mudanças climáticas.
O painel reuniu cerca de 160
cenários plausíveis para a confor-

mação da matriz energética mundial, com estimativas que variam
de 77% do suprimento global de
energia feito por fontes renováveis
a somente 15%. Em 2008, a produção total de energias renováveis no
mundo era de 64 dos 492 exajoules
gerados por ano (EJ/ano), respondendo por 12,9% do total da energia consumida no planeta.
Entre 2008 e 2009, mais de 45%
da energia acrescida à matriz energética mundial veio de fontes renováveis. Tal fato, segundo o relatório, foi consequência de políticas
governamentais de incentivo em
alguns países, da queda de custos
de diversas tecnologias e de elevações de preços dos combustíveis
fósseis.

Na avaliação de Segen Farid Estefen, diretor de Tecnologia e Inovação do Instituto Alberto Luiz
Coimbra de Pós-graduação e Pesquisa de Engenharia (Coppe), da
UFRJ, esse cenário se enquadra
em uma perspectiva de que haverá
pouca energia nuclear se agregando à matriz energética, acompanhada de uma ação dos governos
dos principais países no sentido de
limitar as emissões. “Será como se
houvesse um acordo internacional
de real limitação das emissões para
que o aquecimento global não exceda a dois graus Celsius até o final
do século”, explica o professor.
Para ele, o vazamento radioativo
na usina de Fukushima, no Japão,
vai afetar os investimentos em ge-

ração de energia nuclear. “Os projetos serão, de certa forma, adiados até que se avalie melhor esse
incidente”, afirma o professor, para
quem o relatório do IPCC indica
claramente que os cenários dependem muito da ação de incentivos e
subsídios. “Se não houver disposição do governo, haverá um crescimento natural, mas não chegará
aos 80% de participação de fontes
renováveis. Se deixar pela demanda
do mercado, serão apenas hidro e
termelétricas”, avalia Segen.
De acordo com Roberto Schaeffer, professor do Programa de Planejamento Energético da Coppe, os
cenários esboçados pelo IPCC visualizam o sistema como um todo,
e o capítulo 10, que trata do potencial de mitigação e custos – do
qual foi um dos autores –, analisa
as energias renováveis em conjunto, e não isoladamente. “O verdadeiro mundo é o que terá um pouco
de cada coisa. O capítulo 10 olha o

Pesquisa de vanguarda na Coppe
Doutorando em Engenharia Oceânica do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-graduação e Pesquisa de Engenharia
(Coppe), Rafael Ferreira estudou, em intercâmbio, na Universidade de Miami (EUA), uma técnica de processamento batizada de Radar de Abertura Sintética (SAR), para avaliação de locais adequados ao aproveitamento da energia das correntes. A
técnica, pioneira, pode facilitar e baratear a prospecção de áreas no litoral brasileiro com grande potencial energético. “Com
o domínio dessa técnica, será possível, em um futuro próximo, monitorar as correntes de extensas áreas oceânicas”, acredita
o pesquisador.
De acordo com ele, o Brasil já vem assumindo posição de vanguarda no setor devido à experiência em extração de petróleo em águas profundas. “Acredito que esta sinergia com a indústria offshore possa levar à redução dos custos relacionados aos
dispositivos conversores de energia oceânica e sua instalação no mar”, explica Rafael Ferreira.
Outro fator importante, destacado pelo pesquisador, é a escolha do local em que o conversor será instalado, daí a importância do mapeamento prévio do litoral para avaliação de ondas, marés e correntes. Para Rafael, as regiões Norte e Nordeste
apresentam maior potencial em virtude das variações de maré.
Segundo o doutorando, o único satélite que reúne os requisitos para detecção de correntes é o alemão TerraSAR-X. No
entanto, Rafael explica que “sensores SAR embarcados em aviões também podem produzir tais imagens. Nesse caso, o Sistema de Vigilância da Amazônia (Sivam) conta com um avião dotado de sensores SAR capazes de gerar imagens úteis para o
monitoramento não apenas de terra, mas também de corpos d’água”.
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que seria um portfólio, um miniótimo de todas as fontes renováveis
ao mesmo tempo”, comenta o professor.
A viabilidade econômica é o gargalo a ser enfrentado para que as
fontes renováveis sejam inseridas
na matriz energética mundial de
forma a serem majoritárias no futuro. Segundo Schaeffer, sobretudo
a energia eólica terá uma participação maior na matriz nas próximas
décadas, em função da redução de
custos e da ampliação da escala de
produção.
Isso dependerá, no entanto, do
grau de engajamento dos governos na adoção de uma matriz menos poluente. Roberto Schaeffer
acredita que o momento atual, que
combina o alto preço do petróleo
cru, a pressão pela desmobilização
das usinas nucleares e a intensificação dos debates internacionais
acerca das mudanças climáticas, é
favorável à mudança de perfil da
matriz energética mundial. “São as
políticas públicas que vão favorecer
tanto a adoção de medidas de eficiência energética quanto a redução
dos custos de geração de energia a
partir de fontes renováveis, o que as
tornará mais atrativas para o mercado”, revela o pesquisador, considerando provável que, em 2050, as
fontes renováveis passem a suprir
algo entre 30 e 50% da demanda
mundial de energia.
Uma das matrizes mais limpas
do mundo
Ao contrário da maior parte
dos países, o Brasil conta com uma
grande vantagem comparativa para
adequar-se ao cenário recentemente construído, no qual importantes
segmentos da sociedade civil pressionam por políticas públicas que
mitiguem o impacto ambiental da
geração de recursos e da produção
de bens de consumo. De acordo
com Suzana Kahn, professora do
Programa de Engenharia de Trans-

portes (PET) da Coppe e vice-presidente do IPCC, tal vantagem é a
forte participação de fontes renováveis na matriz energética brasileira. “Temos uma das matrizes
mais limpas do mundo. Não apenas
na biomassa, somos um dos maiores produtores de etanol, junto com
os Estados Unidos, mas também
temos uma parcela grande de geração elétrica de base hídrica”, avalia
a professora.
Suzana alerta, apesar disso, que
o potencial de hidroeletricidade
está em sua maior parte na Região
Amazônica, na qual os impactos
ambientais podem ser grandes. Por
isso, o país precisaria migrar para
novas fontes de energia, sobretudo
renováveis, para não recorrer às
fontes tradicionais, de maior impacto ecológico.
O governo federal, desde o
mandato do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, tem centrado
esforços na produção (e exportação) de energia gerada a partir de
biomassa, a qual, segundo Suzana,
vai além do etanol, já consolidado
no mercado. “Estamos avaliando a
possibilidade de usar diesel a partir
da cana-de-açúcar. Já foi testado e
está, ainda, em escala-piloto. Falta
apenas aumentar a escala. É uma
possibilidade muito interessante,
pois o Brasil faz muito uso de diesel, devido à sua frota rodoviária”,
informa Suzana, que também destaca o potencial de geração elétrica
a partir do bagaço de cana ou de
resíduos florestais.
No entendimento de Suzana,
não seria necessário investir em
outros cultivos para a obtenção de
biomassa, pois o Brasil tem vocação natural para a cana-de-açúcar.
“É a questão de criar biorrefinarias,
pois há o uso energético, a geração de biomateriais que se podem
fazer a partir da cana-de-açúcar.
Da mesma forma que há petroquímicas, pode haver alcoolquímicas.
Pode-se usar o material celulósico
da cana para várias finalidades.
Além disso, é preferível usar melhor as áreas agrícolas degradadas e aumentar a eficiência no
cultivo e na produção do que
aumentar a fronteira
agrícola”, pondera
a pesquisadora.
Tr a n s p o r t e
público no
combate
à
poluição
Se
boa
parte
das
emissões de
carbono provém da geração de energia
elétrica,
outro
quinhão considerável é gera-

do pelos
meios
de
transporte,
que não foram
contemplados no
último relatório do
IPCC, mas serão tema
de um capítulo do próximo. Para Suzana Kahn, esse
é um setor mais complexo, pois
ao mesmo tempo que as indústrias
são estáticas, os transportes são
móveis, e muitos são os interesses
envolvidos. “Quando se introduz
um combustível novo, o veículo vai
circular; portanto, deve haver condições de abastecimento em todo o
território do país. Como foi feito
no Brasil, com o álcool”, exemplifica a pesquisadora da Coppe.
Em sua avaliação, a maior contribuição que o setor de transportes
pode dar à redução de emissões é o
investimento em opções de transporte público, o que pode ser pensado com o concomitante esforço
do governo para desestimular a
opção pelo transporte individual,
como é feito em Londres, com o
pedágio para entrada de carros em
áreas do centro da cidade.
Suzana ressalta, porém, que
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tais medidas são muito impopulares. “Mesmo que depois as pessoas
passem a concordar com elas, no
começo são muito controversas e
nenhum político vai querer formular tal proposta. Ao mesmo tempo
não se deve estabelecer proibições
desse tipo sem oferecer alternativa.
Aumentar a qualidade do serviço
público, o que também não basta
por si só, depende da restrição do
transporte individual, porque mesmo com transporte público de alta
qualidade as pessoas vão preferir
o transporte individual”, analisa a
docente.
Possibilidade de pioneirismo
De todas as fontes de energia estudadas pelo IPCC, a que está em

Roberto Schaeffer acredita que o momento atual é favorável à mudança de perfil da
matriz energética mundial.
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estágio menos avançado é a energia dos oceanos, responsável por
menos de 0,1% da energia gerada
no mundo. Segundo Segen Estefen,
a geração de energia a partir dos
oceanos somente é operada em escala comercial na França, que possui uma usina maremotriz (movida
pelas marés). Conforme explica o
professor, esse tipo de usina aproveita a variação da maré para gerar
energia e, geralmente, usa reservatórios.
Além das usinas maremotrizes,
pode-se obter energia a partir das
correntes marinhas, do gradiente
térmico (diferença de temperatura
entre a superfície e o fundo do mar,
quando é maior que 20 graus Celsius) e do gradiente de salinidade
(quando as águas de um rio encontram as do mar, há um aumento de
temperatura e aquela energia pode
ser transformada em energia elétrica). Todas essas possibilidades de
geração de energia a partir dos oceanos existem no Brasil. “Há muita
maré perto da região Norte do Brasil. A partir do Maranhão, há correntes também. A variação térmica
pega o Nordeste brasileiro. Então,
do ponto de vista dos oceanos, a
parte Norte/Nordeste é capaz de
gerar muita energia”, avalia Estefen.
A energia dos oceanos está ainda em fase de pesquisa e desenvolvimento, perto de ser operacionalizada no mercado, sendo um setor
no qual nenhum país ou empresa
possui liderança consolidada. “O
Brasil, dessa forma, ainda pode
ter um papel importante com isso
em função das atividades que temos aqui com petróleo e gás. Por
exemplo, testes que fazemos sobre
energia das ondas é o que estamos
desenvolvendo na Coppe, de forma avançada (dispositivos para, a
partir das ondas, gerar eletricidade), no Laboratório de Tecnologia
Oceânica (LabOceano)”, defende o
professor.
A costa brasileira possui em
torno de oito mil quilômetros de
extensão, e Estefen acredita que o
potencial energético a ser explorado é muito grande. “Apenas com o
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aproveitamento de ondas e marés, a
gente tem um potencial maior que
o da usina hidrelétrica de Itaipu
(14 megawatts), fora as demais fontes (salinidade, correntes, variação
de temperatura)”, compara o pesquisador.

“Temos uma das matrizes
mais limpas do mundo.
Não apenas na biomassa,
somos um dos maiores
produtores de etanol,
junto com os Estados
Unidos, mas também
temos uma parcela
grande de geração
elétrica de base hídrica”
Suzana Kahn
O obstáculo inicial ao aproveitamento da energia dos oceanos é
o alto custo, pois ainda não é uma
tecnologia explorada em escala
comercial. Para Segen Estefen, a
tendência é de que o setor siga o
comportamento do mercado de
energia eólica, que, ao ampliar sua
escala, reduziu seus custos. “Hoje,
a estimativa geral é de que ela seja
da ordem de três a quatro vezes
maior que o custo da hidrelétrica.
Não é tão grande assim, pois a so-

lar, por exemplo, em determinadas
condições, é muito mais cara. Para
levarmos ao mercado, temos que
garantir que haja competitividade
em termos de custo. Alguns países (Escócia, Inglaterra, Portugal)
normalmente garantem a compra
da energia gerada por preços mais
altos para compensar o estágio inicial de pioneirismo. Se o governo
garantir isso no início, atrai indústrias, e é isso que estamos tentando
fazer no Brasil”, explica o professor.
Busca de equilíbrio na
constituição do painel
Como o painel é composto por
cientistas de diversos países e o relatório é uma construção coletiva
resultante da análise de trabalhos
publicados por muitos autores de
diferentes procedências, o trabalho
não fica imune à pressão política de
governos de nações – que podem
ser muito dependentes da importação de energia ou, ao contrário,
grandes exportadoras de determinada fonte energética – para que
seus interesses predominem nas
recomendações da ONU, que, por
sua vez, podem compor uma tendência mundial de investimentos.
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De acordo com Suzana Kahn, o
IPCC busca o equilíbrio na escolha
dos autores que comporão o relatório, mais em função de países desenvolvidos e em desenvolvimento
do que de especialidades. “No capítulo de biomassa havia dois brasileiros, eu e Roberto Moreira. É
normal porque é um tema de muito
interesse no Brasil. O critério é mais
em função da representatividade
dos países e regiões do planeta. Naturalmente, cada um puxará para
seus interesses”, admite a professora.
Na parte da autoria, há uma primeira versão, chamada draft, que
é distribuída a especialistas e também aos governos, que fazem seus
comentários. “Nesse processo de
revisão, há críticas quanto ao viés.
Produtores de petróleo não veem
a bioenergia com bons olhos; já os
produtores de bioenergia querem
que suas qualidades sejam ressaltadas. Cabe ao grupo de revisores
buscar manter o relatório o mais
isento possível, mas o grupo sofre
pressão. O importante é que não se
pode colocar nada que não tenha
uma referência na literatura internacional. Então, não são publicadas opiniões”, explica Suzana.

Segen Estefen: “Se não houver disposição do governo, haverá um crescimento natural, mas
não chegará aos 80% de participação de fontes renováveis.”
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para bater um bolão

Único no Brasil credenciado para o controle de doping, o Laboratório de Controle de
Dopagem (Labdop) da UFRJ já se prepara para a Copa do Mundo em 2014 e para
os Jogos Olímpicos em 2016.
Rafaela Pereira

O Laboratório de Controle de
Dopagem (Labdop) foi criado em
1989, quando a Copa América se
realizou no Brasil. No mesmo período, o Ministério da Agricultura
procurou o laboratório para que
fosse feito o controle da carne brasileira, porque a exportação para
a Europa havia sido bloqueada.
“Apesar de nunca termos feito isso,
achamos que seria viável enfrentar
esse desafio”, relembra Francisco
Radler de Aquino Neto, professor do Instituto de Química (IQ)
e chefe do Laboratório de Apoio
ao Desenvolvimento Tecnológico
(Ladetec) do IQ da UFRJ, do qual o
Labdop faz parte.
Contudo, apesar do êxito na realização dos exames para a Copa
América, o Comitê Olímpico Internacional (COI) somente credenciou o laboratório em 2002.
“Demoramos muito, mas pouco a
pouco fomos conseguindo preencher todas as exigências do COI.
Antes era a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que fazia
o controle, que era um pouco
mais limitado e sem a abrangência exigida pelo COI”, explica o
pesquisador.
Assim, o laboratório foi se capacitando e realizando os testes
de controle de dopagem. Porém,
em 2004, quando a Agência Mundial de Antidopagem (WADA,
em inglês) assumiu a acreditação
dos laboratórios, o Labdop precisou dar um salto de competência,
sem mesmo contar com recursos.
“Foi um susto, quase fechamos.
Mas fomos relativamente salvos
pelo Pan-Americano de 2007. Na
questão de sustentabilidade ficamos quebrados e sem conseguir
conscientizar os setores esportivos de que essa atividade era de
fato deficitária”, revela Radler.
Em 2009, a Secretaria Executiva de Alto Rendimento do Ministério dos Esportes se reuniu
com o reitor, professor Aloisio
Teixeira, e, na pauta, estava a solicitação de uma avaliação, feita
pela universidade, do custo do
laboratório. E quem ficou com

Francisco Radler: “Precisamos de um investimento de R$ 1,3 milhão no Labdop.

essa tarefa foi o Instituto de PósGraduação e Pesquisa em Administração (Coppead). “Agora não
é mais o professor Radler quem
diz, mas sim a Coppead que, com
toda a sua competência, diz ser
necessário um investimento na
ordem de 1 milhão e 300 mil reais. E até hoje foi a universidade
que assumiu todo o déficit e ficou
com o desafio da análise de controle e dopagem, o que aumentaria a visibilidade para a universidade”, comenta o professor do IQ.
A partir desse estudo, houve uma mudança de atitude por
parte do governo e o Ministério dos Esportes entendeu que
o laboratório, de fato, é mantido
pela UFRJ, mas que essa não é
sua competência direta. “De imediato eles já se dispõem a investir
para implementarmos pontos que a
Agência Mundial de Antidopagem
pedirá mais à frente. Tem uma série
de novas triagens, equipamentos e
conhecimentos que teremos de
apropriar para as Olimpíadas. E
o Ministério dos Esportes já quer
investir nesse sentido”, adianta
Radler.

Polo de Química
Atualmente o Instituto de Química ocupa uma área de 16 mil
metros quadrados no Bloco A do
Centro de Tecnologia (CT) da
UFRJ. Com a expansão do Ladetec
e, consequentemente do Labdop, se
faz necessária a melhoria de suas

“Demoramos
muito, mas pouco
a pouco fomos
conseguindo
preencher todas
as exigências do
COI.”
Francisco Radler

instalações. Para isso, o Escritório
Técnico da Universidade (ETU)
vem elaborando um projeto para
construir o Polo de Química em
área próxima ao novo prédio do
Centro de Pesquisa e Desenvolvi-

mento Leopoldo Américo Miguez
de Mello (Cenpes) da Petrobras,
passando a ocupar cerca de 60 mil
metros quadrados de construção.
De acordo com Alexandre Martins, diretor de projetos do ETU,
todas as unidades do IQ, além de
setores relacionados à Química, serão transferidas aos poucos para o
novo prédio. Porém, apenas as do
Ladetec têm prazo para ficar prontas: final de 2013. “Imaginamos a
construção de edifícios em blocos,
com todos os requisitos de funcionalidade e segurança, para abrigar
essas atividades. Estamos correndo
contra o tempo”, revela o chefe do
Ladetec.
Para Márcio Escobar, engenheiro e diretor do ETU, esse é o
grande desafio para o escritório.
“Como em todas as obras para esses eventos, como o Maracanã, por
exemplo, estamos com o prazo bem
justo. Traçamos algumas estratégias para tentar vencê-los e atender
as expectativas do Ministério dos
Esportes. Vai ser um marco para o
ETU, pelo desafio de se construir o
Labdop e mantê-lo aqui na universidade”, aposta o engenheiro.
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Nelson Pereira dos Santos:

Por trás das câmeras

N

Gisele Motta e Coryntho Baldez

ascido no Brás, bairro da cidade de
São Paulo, em 22 de outubro de 1928,
Nelson Pereira dos Santos, na década

de 1930, já se iniciava como “cinespectador”, indo
todos os domingos ao cinema com a família. Na
juventude, decidiu ir para trás das câmeras e
passou a dirigir filmes que se tornaram autênticos
clássicos, como Vidas Secas (1963) e Memórias
do Cárcere (1984). Hoje, é considerado um dos
maiores cineastas brasileiros e precursor do
festejado Cinema Novo.

Depois de seu primeiro curta-metragem de 16 mm, Juventude (1949), feito
para um congresso da Juventude Comunista, em Berlim, na década de 1950,
Nelson começou a trabalhar na indústria
cinematográfica como assistente até ter a
ideia para seu primeiro longa-metragem:
Rio, 40 Graus (1955). Influenciado pelo
Neorrealismo italiano, pensou em fazer
o filme em formato que se aproximasse
do documentário e retratasse a realidade
social e econômica da década de 1940.
Para Ivana Bentes, professora e diretora da Escola de Comunicação (ECO)
da UFRJ, Rio, 40 Graus é um marco do
Cinema Novo. “É um filme que colocou
os morros cariocas em cena. Ao lado
de Rio Zona Norte (1957), fez um novo
mapa da Zona Norte e do que eram os
‘quilombos’ urbanos, como ele definia as
favelas, nos anos 1950, com seus personagens e problemas”, explica a especialista em Audiovisual e Cinema.
Nova estética
O movimento do Cinema Novo,
por outro lado, segundo Ivana, explode
num país majoritariamente rural e traz
para as telas, como novidade radical, a
imagem do sertão como lugar de atraso
e sofrimento. “Filmes como Vidas Secas,
de Nelson Pereira dos Santos, e Deus e o
Diabo na Terra do Sol (1964), de Glauber
Rocha, inventaram uma ‘escrita’ do sertão. Era uma estética baseada na imagem
seca e limpa, trabalhada na montagem,
no corte seco, no interior da imagem e

do quadro, na luz estourada, na fotografia contrastada, no uso da câmera na
mão”, explica a professora.
A estética do Cinema Novo, de acordo com Ivana, tinha como objetivo evitar a folclorização da miséria e colocava
uma questão fundamental: como criar
uma ética e uma estética para essas imagens de dor. Questão decisiva e ainda
atual.
Segundo a diretora da ECO, Nelson
Pereira dos Santos, ao lado de outros
cineastas, como Glauber Rocha e Ruy
Guerra, inventa a imagem e o imaginário em torno desse Brasil rural, atualizando e recriando visualmente clássicos
da literatura. “Era um Brasil invisível no
cinema brasileiro até então. Trata-se de
uma inovação no tema e na forma”, sublinha a pesquisadora.
O incentivo dos cineclubes
Nelson Pereira dos Santos foi longe
para quem não pensava em trabalhar
com cinema. Primeiro, quis escrever.
Depois pensou em teatro, pintura e,
finalmente, cinema. Isso aconteceu
ao término da II Guerra Mundial, em
meados dos anos 1940, quando os cineclubes voltaram a funcionar e ter mais
liberdade – durante o Estado Novo,
tinham que ser registrados na Polícia
Política. Como estudante da Faculdade
de Direito da Universidade de São Paulo (USP), Nelson começa a frequentar
cineclubes e passa, então, a encarar o cinema como possibilidade profissional.

Hoje, a sua extensa filmografia é
reconhecida no Brasil e no exterior. E
continua a seduzir novas gerações de
cinéfilos e cineastas. “Eu vejo a influência de Nelson Pereira em filmes como
Central do Brasil (1998), de Walter Salles Júnior, e em muitos outros. Trata-se
de um cinema moderno e, em certa
medida, bem mais radical esteticamente que certo cinema contemporâneo.
Mas temos que relativizar e entender as
mudanças”, afirma Ivana.
O legado da obra
Ao comentar a atualidade da obra
de Nelson, a professora lembra que, em
Rio Zona Norte, o diretor mostra como
o sambista – antes de ter a sua arte legitimada pelos cantores e artistas de rádio
– era estigmatizado como vagabundo
ou malandro. “Exatamente como vemos acontecer hoje com o funk, com
a implantação das Unidades de Polícia
Pacificadora (UPPs), provocando toda
uma discussão em torno da criminalização da pobreza. São questões absolutamente atuais, que precisam ser
problematizadas nesse novo contexto”,
destaca Ivana.
Por outro lado, de acordo com a
pesquisadora, os anos 1950 foram decisivos na construção de uma imagem
“mitológica” do Rio de Janeiro como
capital cultural do país. Era a época dos
anos dourados do Copacabana Palace,
do turismo internacional, das boates e
dos cronistas sociais. O filme de Nel-

son Pereira segue outra direção. “Ele
se estrutura em torno dessa dicotomia
entre a glamourosa cultura de massa
nascente e o Rio excluído do jet set. Rio
Zona Norte é um filme escuro, contrastado, que tem uma estrutura circular.
Começa como acaba, tendo como eixo
a linha dos subúrbios e morros, a linha
do trem, que leva, traz, segrega e integra. É uma questão bastante atual, com
o Rio às vésperas de dois megaeventos,
a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. O que mudou?”, indaga
Ivana.
Cineasta premiado
Nelson Pereira dos Santos fez mais
de 20 filmes. Em 1984, ganhou o prêmio da crítica especializada no Festival de Cannes, na França, pelo longametragem Memórias do Cárcere. Até
hoje, continua sendo um dos cineastas brasileiros mais premiados. Em
2004, recebeu o Troféu Barroco na
Mostra de Tiradentes e, em 2006, foi
eleito para ocupar a cadeira número
sete da Academia Brasileira de Letras
(ABL) – mesmo ano do lançamento
de seu último filme de ficção: Brasília
18%.
Para os apreciadores de sua arte,
uma boa novidade está a caminho:
acervo inédito acerca da vida e da
obra de Nelson Pereira do Santos
deve se transformar em documentário,
ainda como parte da comemoração pelo
50º aniversário de Rio, 40 Graus.

