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ÁRVORES NÃO BASTAM
Dois professores do ICB estão entre os 46 cientistas que refutam a tese de que o reflorestamento 
mitigará o processo de mudanças climáticas em curso. O grupo escreveu um comentário crítico 
sobre artigo publicado na revista Science segundo o qual o plantio de 900 milhões de hectares seria 
capaz de sequestrar 205 gigatoneladas de carbono (GtC) da atmosfera. “O artigo registra vários erros 
metodológicos, a começar pelo fato de que seus autores consideram como floresta qualquer área que 
tenha mais de 10% do terreno preenchido por árvores”, analisa Fernando Augusto de Oliveira e Silveira.

Páginas 4 e 5

Mata de eucalipto 
plantada no Norte 
de Minas

A
m

an
da

 L
el

is
 |

 U
FM

G



4.11.2019 Boletim UFMG2

Opinião

Paisagens por ENTRE RIOS E
SERRAS do Curral Del Rey

Minas Gerais se destaca pelas múlti-
plas paisagens entre rios e serras. 
Entende-se por Serra do Curral o 

alinhamento geológico e geomorfológico 
entre o Rio Paraopeba e o Rio das Velhas. 
Trata-se de uma região que se encontra em 
processo de tombamento. Enfim, uma boa 
notícia em tempos de vivências sombrias 
e desoladoras. O Iepha está promovendo 
estudos interdisciplinares para o novo tom-
bamento do patrimônio histórico da antiga 
Serra das Congonhas. Um passado está pres-
tes a ser recuperado. Voltemos no tempo e 
imaginemos uma serra que, além de marco 
significativo da paisagem local, era berço de 
inúmeras nascentes com águas abundantes 
usadas em processos diversificados – da agri-
cultura e pecuária aos cuidados domésticos 
e atividades comerciais.

Estamos em meados do século 19 e vá-
rios córregos cristalinos descem da serra em 
direção ao Ribeirão Grande: Acaba Mundo, 
Barreiro, Bonsucesso, Cardoso, Cercadinho, 
Leitão, Mangabeiras, Navio, Piteiras e Serra, 
entre outros. Tempos em que o Ribeirão 
Arrudas contribuía com suas límpidas águas 
para a formação do Rio Guaicuí, poste-
riormente denominado de Rio das Velhas. 
Tributários hidrográficos que abundavam 
no território da futura capital mineira, 
mas o progresso trouxe a canalização e a 
poluição de vários cursos d’água naturais. 
E assim, com o crescimento das cidades, 
rios, ribeirões e córregos foram apagados e 
exterminados da história da urbe. É comum 
trafegarmos em uma avenida movimentada 
sem imaginar que debaixo dela há um cór-
rego morto, poluído e sepultado.

Vale ressaltar que essa serra, símbolo da 
capital e ícone paisagístico de referência para 
a Grande BH, é tombado nos níveis federal 
(1960) e municipal (1990), mas isso não 
assegurou a preservação desse cartão-postal 
ímpar. Na década de 1960, Carlos Drum-
mond de Andrade já manifestava seu desa-
grado com a postura descuidada em relação 
à Serra do Curral Del Rey, principalmente 
no que tange  aos antecedentes de degra-
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dação de seus ecossistemas e geossistemas 
pela expansão urbana desordenada e pela 
contínua mineração. A atividade minerária 
descaracterizou recortes com uma velocida-
de impressionante. Enfim, comemoremos o 
tombamento e que ele marque efetivamente 
a preservação desse marco singular tão belo 
e aprazível.

A Serra das Congonhas era uma antiga 
referência para o Curral Del Rey. Em 1701, 
Silva Ortiz fundou a Fazenda do Cercado, 
e, posteriormente, um arraial dedicado à 
Senhora da Boa Viagem foi erguido nas 
imediações, vinculado à Comarca de Sabará. 
O IBGE registra que, “em 1711, Ortiz obtém 
carta de sesmaria das terras com os limites 
fixados pelas serras do Curral, Jaborema, 
Jatobá, José Vieira, Pangaré, Taquaril, Navio, 
Rola Moça e Mutuca”. O povoado do Curral 
Del Rey foi crescendo, transformando-se em 
referência nos caminhos entre os sertões do 
São Francisco e da Bahia e os arraiais minera-
dores. Por entre rios e serras, paisagens bucó-
licas eram significativas e ficavam registradas 
na história e na memória de transeuntes. O 
povoado era contemplado como pouso das 
comitivas de boiadas e tropas que passavam 
por ali, pausando para o restabelecimento e 
regeneração das energias vitais. 

Córregos, ribeirões e pastagens verde-
jantes eram um alento para quem percorria 
longos trajetos a pé. Em 12 de abril de 1890, 
Nossa Senhora da Boa Viagem do Curral 
del Rey passa a chamar-se distrito de Belo 
Horizonte. Porém, o lugar foi escolhido para 
a construção da nova capital mineira, e, em 
1897, Ouro Preto deixa efetivamente de se-
diar o executivo estadual, que foi transferido 
para a Cidade de Minas, uma urbe planejada 
para 200 mil habitantes. Com o crescimento 
da cidade nos anos 1970, a Serra do Curral 
começou a apresentar descaracterizações 
significativas. Várias unidades de conser-
vação se somaram aos tombamentos, mas 
o cenário serrano sucumbiu à degradação 
e à devastação de suas paisagens. Assim, 
no tempo presente, saber que a serra será 
tombada em nível estadual é renovar as es-

peranças de que ela se efetive como parque 
estadual ecológico apropriado por toda a 
população metropolitana. 

Destaca-se que esse tombamento ampliará 
as áreas iniciais dos anteriores, contemplando 
áreas do Taquaril, Curral, Água Quente, José 
Vieira, Mutuca, Jatobá e Rola Moça, abran-
gendo áreas dos municípios de Sabará, Belo 
Horizonte, Ibirité, Nova Lima e Brumadinho. 
A sociedade precisa conhecer esse importante 
avanço, e a serra deve, de fato, ser salvaguar-
dada de todos os infortúnios que a perseguem 
ao longo das últimas décadas. Uma Serra do 
Curral integralmente preservada é o sonho 
dos mineiros, e Drummond certamente se 
alegraria ao saber dessa notícia.

No entanto, os tombamentos federal, es-
tadual e municipal só garantirão a preserva-
ção das paisagens culturais e do patrimônio 
geológico e ecológico da Serra do Curral se 
forem efetivados em conjunto com a im-
plantação de unidades de conservação que 
resguardem a biodiversidade e a geodiver-
sidade e promovam a apropriação popular 
dos recortes especiais serranos. A ampliação 
do Parque da Serra do Rola Moça e a implan-
tação do Parque Presidente Wenceslau Braz, 
criado em 1977, são projetos que precisam 
ser rediscutidos, tendo em vista a formação 
de um grande parque urbano metropolitano. 
Quem sabe nascerá um parque chamado 
Carlos Drummond de Andrade, que seja a 
marca do futuro e demonstre o avanço da 
sociedade mineira na preservação de seu 
patrimônio histórico e ecológico. 
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ao longo caminho que existe entre a ciência básica e os produtos 
que chegam à sociedade, como os softwares instalados em celu-
lares e computadores. Pela mesma razão, em seu entendimento, 
a premiação de um trabalho sobre matemática teórica – em meio 
a disciplinas das ciências exatas, como as engenharias e a ciência 
da computação – pode ser considerada “uma surpresa”.

“Há muitas pessoas que trabalham no processo de entregar um 
sistema de segurança para a sociedade, e eu diria que os matemá-
ticos são os primeiros dessa cadeia. Lidamos com coisas totalmente 
abstratas, que posteriormente são estudadas, ainda na instância 
teórica, pelos cientistas da computação, que avaliam os teoremas 
e sua colocação de maneira mais próxima do mundo real e criam 
os algoritmos. Por fim, os engenheiros incorporam tudo isso em 
um sistema, que é o produto final”, descreve Lucas da Silva Reis.

A criptografia estuda a construção de algoritmos matemáticos 
que codifica dados enviados pelo usuário em algum meio 
digital de comunicação, a fim de que essas informações só 

possam ser lidas pelo seu destinatário. É utilizada, por exemplo, com 
o intuito de evitar roubos de dados ou de senhas em navegadores 
de internet, sistemas de cartões de crédito, aplicativos de bancos 
ou de mensagens.

“Embaralhando seu conteúdo, a criptografia reforça a segurança 
de uma mensagem ou um arquivo contra invasores”, explica o mate-
mático Lucas da Silva Reis, recém-empossado no cargo de professor 
adjunto no Departamento de Matemática do Instituto de Ciências 
Exatas da UFMG. “Dessa forma, a decodificação de uma mensagem 
criptografada requer também uma chave específica, que pode ser 
formada por um conjunto de polinômios – expressões algébricas 
compostas de números (coeficientes) e letras (partes literais). So-
mente o remetente e seu destinatário detêm essa chave”, completa.

Segundo Lucas Reis, a instalação desse “embaralhamento” 
pode ser executada por meio dos “polinômios de permutação”. 
Durante seu doutorado em Matemática, ele estudou a existência 
e a construção de polinômios mais adequados para esse processo. 
Sua pesquisa, Contemporary topics in finite fields: existence, cha-
racterization, construction and enumeration problems, venceu, no 
último mês de outubro, o Grande Prêmio de Teses da UFMG, no 
grupo das Ciências Exatas e da Terra e Engenharias. 

Defendido em julho de 2018, o trabalho foi orientado por Fabio 
Enrique Brochero Martinez, docente do Programa de Pós-graduação 
em Matemática, e coorientado por Daniel Panario, professor da 
Carleton University, de Ottawa (Canadá), onde o autor cursou parte 
de seu doutorado na modalidade sanduíche.  

Propriedades especiais
O matemático relata que, durante sua investigação, buscou 

descortinar polinômios com certas propriedades especiais, passí-
veis de aplicação em criptografia. “Tentei solucionar as seguintes 
questões: eles existem? Se existem, quantos são? Como são? Como 
construí-los?”, revela. 

Os polinômios com poucos coeficientes diferentes de zero são 
exemplos daqueles considerados vantajosos, segundo o autor, por 
serem “de rápida implementação”. Outros alvos do estudo foram 
os “polinômios que induzem involuções”, assim elucidados por 
Lucas Reis: “Para decodificar a mensagem, usamos um polinômio 
que deve fazer exatamente o processo inverso ao da codificação, 
obtendo, dessa maneira, a mensagem original. Na implementação 
em um dispositivo com pouca capacidade de armazenamento de 
memória, é desejável que o polinômio para codificar e decodificar 
seja o mesmo”.

De acordo com o pesquisador, embora o objeto de sua pesquisa 
seja recorrente na literatura, “a ciência está sempre em busca de 
novas abordagens, tentando fornecer caminhos alternativos para so-
lucionar esse tipo de problema e melhorar os sistemas”. Ele sublinha 
que, na maioria dos capítulos de sua tese, deixou questionamentos 
em aberto, que poderão ter desdobramentos em trabalhos futuros. 
O estudo sobre a criptografia, por sinal, foi também objeto de seu 
projeto de pós-doutorado, que teve início no ano passado. 

Lucas Reis enfatiza que os temas estudados na matemática 
 teórica costumam passar despercebidos pelo grande público devido 

A ÁLGEBRA da segurança
Vencedor do Grande Prêmio de Teses, matemático investiga a existência e a concepção 
de polinômios adequados para implementação de sistemas de criptografia

Matheus Espíndola

Lucas Reis: estudo de polinômios que “embaralham” mensagens

Tese: Contemporary topics in finite fields: existence, 
characterization, construction and enumeration problems

Autor: Lucas da Silva Reis

Orientador: Fabio Enrique Brochero Martinez 

Cooorientador: Daniel Panario

Defendida em 12 de julho de 2018, no Departamento de 
Matemática do ICEx
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Em julho, um grupo de cientistas inter-
nacionais publicou, na revista Scien-
ce, estudo (https://bit.ly/2WyXeVu) 

em que defende o florestamento e reflores-
tamento de 900 milhões de hectares, sob o 
argumento de que essa medida seria capaz 
de promover o sequestro de 205 gigatone-
ladas de carbono (GtC) e mitigar o processo 
de mudança climática que atinge o planeta. 
Imediatamente, o estudo repercutiu em 
vários jornais ao redor do mundo. Afinal, se 
correta a tese, isso significaria que o simples 
plantio maciço e indiscriminado de árvores 
compensaria cerca de um terço de todo o 
carbono já emitido pelo homem ao longo de 
sua história (660 GtC), notadamente a partir 
do século 18, com a Revolução Industrial. 

A euforia, no entanto, durou pouco: no 
mês passado, um grupo transnacional de 46 
cientistas – entre os quais, Fernando Augusto 
de Oliveira e Silveira e Geraldo Wilson Fer-
nandes, professores do Instituto de Ciências 
Biológicas (ICB) da UFMG, além de outros 
seis pesquisadores que atuam em outras 
instituições do Brasil – publicou, na mesma 
revista, um duro comentário técnico (https://
bit.ly/2WvZwED) sobre o artigo original, no 
qual defende que a estimativa de sequestro 
de carbono apresentada pela pesquisa estava 
fortemente superestimada. Mais do que isso, 
os comentaristas demonstraram que, se o 
plantio de árvores fosse realizado na perspec-
tiva indistinta proposta pelo artigo original, 
ele poderia, em certos casos, colaborar não 
para reduzir o aquecimento global, mas para 
acelerá-lo, além de comprometer biomas.

Entre os equívocos do artigo original [leia 
box], os pesquisadores que assinam o co-
mentário demonstraram que erroneamente 
considerava-se como positivo florestamento 
de campos, savanas e matorrais, ecossis-
temas cuja manutenção de biodiversidade 
pressupõe justamente a pouca cobertura 
de árvores, assim como julgava-se positivo 
o florestamento de regiões em que o dossel 
que seria formado pela copa das árvores 
reduziria o albedo terrestre – razão entre a 
quantidade de luz refletida e recebida pela 
superfície da Terra –, como as áreas de altas 
latitudes. Esse tipo de florestamento, expli-
cam os pesquisadores, em vez de mitigar o 
aquecimento global, colaboraria, na verda-
de, para agravá-lo. “As árvores são menos 
refletivas que a neve, que o solo descoberto 
ou que os campos, portanto absorvem mais 

Nem tudo é ÁRVORE
Coletivo de cientistas, do qual fazem parte professores do ICB, 
refuta tese de que reflorestamento maciço é solução eficaz 
contra o aquecimento global

Ewerton Martins Ribeiro

energia solar, que é finalmente emitida como 
calor. Assim, em altas latitudes e elevações, 
o efeito de aquecimento causado pelas ár-
vores é maior que o efeito de resfriamento 
que elas causam via sequestro de carbono”, 
escrevem os pesquisadores em seu comentá-
rio. “Da mesma forma, árvores plantadas em 
r egiões semiáridas e de baixa latitude podem 
produzir aquecimento por décadas, antes 
que os benefícios do sequestro de carbono 
comecem a surgir”, dizem.

“A verdade é que o artigo contém vários 
erros metodológicos, a começar por partir 
de um conceito errado de floresta”, explica 
Fernando Augusto. “Seus autores conside-
ram como floresta qualquer área que tenha 

Dados superestimados
O comentário técnico assinado pelos 

pesquisadores da UFMG indica, ainda, 
que o artigo da Science superestimou 
em quase cem gigatoneladas os ganhos 
de carbono orgânico no solo (SOC) que 
o aumento da cobertura arbórea geral 
causaria, na medida em que assumiu, 
equivocadamente, que áreas sem árvo-
res necessariamente não contêm SOC, 
quando, na verdade, em áreas como 
as das savanas tropicais úmidas, por 
exemplo, 86% de todo o carbono está 
no solo. 

“Nossas correções para o SOC, que 
visam evitar as consequências não inten-
cionais do plantio mal direcionado de 
árvores (ou seja, aquecimento e perda 
de biodiversidade), reduzem a estima-
tiva de potencial sequestro de carbono 
de Bastin et al. [autores do artigo ori-
ginal] por um fator de 5, limitando-se 
à quantidade ainda substancial de 42 
GtC”, ponderam os pesquisadores. 
“Embora a restauração ecológica, 
se cuidadosamente implementada, 
possa ter um papel na mitigação da 
mudança climática, ela não substitui a 
necessidade de se interromper a maior 
parte das emissões de combustíveis 
fósseis, para que possamos cumprir as 
metas do Acordo de Paris”, alertam. 
“Essa ação deve ser acompanhada de 
políticas que priorizem a conservação 
de ecossistemas intactos da biodiversi-
dade, independentemente de conterem 
muitas árvores”, insistem.
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Fernando Silveira: colonialismo científico

mais de 10% do terreno preenchido por 
árvores: isso é falta de conhecimento ecoló-
gico, que revela um colonialismo científico 
muito torpe. Estamos falando de pessoas 
que, em sua maioria, não têm formação de 
ecologia de campo, mas, sim, no campo 
da engenharia florestal ou da modelagem 
matemática. Eles só trabalham com mode-
los matemáticos; ignoram como a natureza 
funciona efetivamente, a complexidade de 
seus ecossistemas. Falam em plantar árvores 
em lugares em que o clima não consegue 
suportar, em que a terra não consegue su-
portar. Para essas pessoas, tudo é árvore”, 
desabafa o professor.

Os interesses do capital
Geraldo Wilson Fernandes também ficou 

perplexo com a proposta de se florestar bio-
mas como a savana e o cerrado. “O cerrado, 
por exemplo, é uma floresta de cabeça para 
baixo, um bioma importantíssimo para a 
produção de água, para a biodiversidade. 
Enchê-lo de árvores, como propõe o artigo, 
pode influenciar dramaticamente a produ-
ção de água, tornando ainda pior a crise 
ambiental que o mundo está vivendo. Trata-
se, pois, de estratégias que não têm base 
científico-ecológica alguma; elas propõem, 
no fim das contas, transformar biomas com-
plexos em grandes roças de eucaliptos, que 
não têm relação nenhuma com a fauna e a 
flora local e levam o solo ao caos. Portanto, 
é preciso entender qual a motivação de se 
propor algo desse tipo. São medidas que 

atendem não às necessidades do meio am-
biente, mas ao interesse de empresas ligadas 
ao ramo da silvicultura”, alerta.

Em artigo de 2016, intitulado Florestação 
de savanas: um iminente desastre ecológico 
(Afforestation of savannas: an impending 
ecological disaster, no original), Fernandes já 
alertava para o erro de se florestar ecossiste-
mas abertos, como cerrados e campos, cuja 
condição natural não prevê a dominância 
por árvores. No estudo, o professor alerta 
que a florestação de áreas desse tipo tem 
crescido rapidamente ao redor do mundo, 
principalmente no Brasil, na Colômbia, na 
Nigéria, no Congo e na China, com o plan-
tio de monoculturas exóticas de eucalipto 
e pinus. Segundo Geraldo Fernandes, esse 
tipo de ação é fruto de uma interpretação 
deturpada dos conceitos de florestação e 
reflorestação que, não raro, “ocultam e 
favorecem interesses econômicos de curto 
prazo de alguns, em detrimento das metas 
globais de conservação”.

Geraldo Fernandes destaca a importância 
de recuperar biomas desse tipo apenas com 
“a implementação de plantas nativas” e 
“nas condições ecológicas apropriadas para 
a restauração do próprio ecossistema”. “É 
necessária uma ação urgente das instituições 
de pesquisa, das agências governamentais 
e das organizações internacionais para 
impedir o iminente desastre ecológico que 
a arborização com árvores exóticas – ou 
mesmo  geograficamente nativas, porém 

não próprias do bioma – está trazendo 
para as savanas do mundo.” O professor 
lembra que, mesmo para o reflorestamento 
de áreas efetivamente florestais, é preciso 
desenvolver estudos sobre a especificidade 
das floras locais. “As empresas interessadas 
na silvicultura não vão fazer esses estudos. 
As áreas florestais precisam, sim, ser reflo-
restadas, mas com espécies nativas. O risco, 
nesse caso, é o plantio de espécies exóticas 
que podem causar prejuízos enormes ao 
ecossistema local, eliminando espécies na-
tivas. Foi o que aconteceu no Quênia, há 
algumas décadas”, ele lembra.

Segundo Fernando Augusto, dada a 
obtusidade do que propõe, o artigo publi-
cado na Science recebeu outras seis críticas, 
além daquela que ele e Geraldo Fernandes 
ajudaram a formular. “A verdade é que existe 
uma agenda política – que não é só política, 
mas também econômica – de fomentar o 
plantio de árvores. Existe uma indústria por 
trás desse tipo de discurso acadêmico, uma 
indústria que está financiando esses projetos 
de florestamento. Há muita gente ganhando 
dinheiro com o plantio de árvores”, alerta 
Fernando Silveira. 

A pesquisa publicada pela Science foi 
financiada pela DOB Ecology, fundação am-
biental holandesa, pelo Plant-for-the-Planet, 
grupo de fomento ao plantio de árvores, e 
pelo ministério alemão para a cooperação 
econômica e o desenvolvimento. Sua coleta 
de dados, em particular, foi parcialmente 
subsidiada pela iniciativa internacional para 
o clima do ministério alemão para o meio 
ambiente, conservação da natureza, cons-
trução e segurança nuclear.

Fernandes: interpretação deturpada 
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De 11 a 13 de novembro, a Fafich re-
cebe a segunda edição do Seminário 
História Oral: um lugar de interse-

ções, promovido pelo Núcleo de História 
Oral (NHO) do Laboratório de História do 
Tempo Presente (LHTP), em parceria com 
o Programa de Pós-graduação em História 
da UFMG. A programação do evento prevê 
mesas-redondas sobre diversos temas e reu-
nirá debatedores de diferentes instituições e 
campos do conhecimento. Também inclui a 
realização de uma entrevista pública. A ini-
ciativa comemora os 30 anos do Núcleo de 
História Oral, completados em 2019. 

Segundo a professora Miriam Hermeto, 
diretora do Núcleo há cinco anos e uma das 
organizadoras do seminário, tanto no evento 
quanto nas atividades de pesquisa, a ideia 
é fomentar a interdisciplinaridade das dis-
cussões, característica também presente na 
proposta do livro Alteridades em tempos de 
(in)certeza: escutas sensíveis (Editora Letra 
e Voz), que será lançado no encerramento 
do evento.

“O que une o trabalho feito no NHO é a 
metodologia de história oral, que compre-
endemos como uma ferramenta da área de 
Ciências Humanas, que abriga pesquisas com 
temas muito diferentes entre si, mas que 
dialogam por meio desse método”, pontua 
Miriam Hermeto. 

A mesa de abertura terá caráter celebra-
tório, com a presença de três das fundadoras 
do NHO: as professoras Lucília de Almeida 

Seminário comemora 30 anos de atividade do Núcleo de História Oral da UFMG

Neves Delgado, Lígia Maria Leite Pereira e 
Regina Helena Alves da Silva.

Trajetória interdisciplinar
O NHO é resultado de um projeto cole-

tivo de pesquisa, iniciado em 1989 e poste-
riormente chamado de Programa de História 
Oral. Em seus primórdios, era vinculado ao 
Centro de Estudos Mineiros da Fafich, forma-
do por pesquisadores de diversas unidades 
acadêmicas da UFMG. 

Ao longo das três últimas décadas, o 
NHO vem pesquisando e documentando 
a complexidade e a diversidade da vida 
política, econômica, social e cultural de 
Minas Gerais e do Brasil. Seu amplo acervo 
disponibiliza ao público centenas de horas 
de entrevistas – nos formatos temático e de 
histórias de vida – relacionadas a partidos 
políticos e sindicatos, história das cidades, 
imigrações, história das elites urbanas, mo-
vimentos sociais, história das universidades, 
artes e ofícios.  

A série documental mais recente do NHO 
foi produzida em 2018, no âmbito do proje-
to coletivo E 68, hein? Memórias públicas de 
um ano inesquecível. O objetivo foi promover 
reflexão sobre a pluralidade ímpar do ano em 
que vários acontecimentos moldaram pro-
fundas transformações em todo o mundo. 
Foram realizadas oito entrevistas públicas 
mensais, com personagens que viveram 
essas histórias, ocupando diferentes lugares 
sociais e/ou políticos em Belo Horizonte. 

Renata Valentim

ESCUTAS SENSÍVEIS

Gabriel Amato e Miriam Hermeto: história oral como método

As entrevistas estão sendo tratadas e, em 
breve, estarão disponíveis para consulta de 
pesquisadores.

Pelo NHO passaram pesquisadores 
importantes da historiografia, sociologia e 
ciência política mineira, como os professores 
Michel Marie Le Ven, do Departamento de 
Ciência Política, Lígia Maria Leite Pereira, do 
Departamento de Sociologia e Antropolo-
gia, e Otávio Dulci, também da Sociologia, 
falecido no ano passado.

Os três membros da comissão organiza-
dora do evento – a própria Miriam Hermeto, 
Gabriel Amato, doutorando do Programa 
de Pós-graduação em História e docente do 
Instituto Federal do Sul de Minas, e Rodrigo 
Patto Sá Motta, professor do Departamento 
de História e coordenador do Laboratório 
de História do Tempo Presente – são pes-
quisadores do NHO desde o início de suas 
trajetórias acadêmicas.

Relação com as diferenças
A publicação Alteridades em tempos 

de (in)certeza: escutas sensíveis, que será 
lançada no encerramento do seminário, 
reúne 11 trabalhos e é desdobramento de 
evento homônimo sediado na UFMG, em 
2017, no âmbito da Regional Sudeste da 
Associação Brasileira de História Oral, à épo-
ca sob a direção de Miriam Hermeto, que é 
coorganizadora da obra junto com Gabriel 
Amato e Carolina Dellamore.

Gabriel Amato explica que dois traços 
comuns na coletânea de artigos são a me-
todologia de história oral e a discussão da 
relação com as diferenças. “A intenção foi 
suscitar reflexão sobre a crise contempo-
rânea, seja de valores, instituições ou pers-
pectivas epistemológicas. O nosso campo 
– a história oral – depende do diálogo, do 
encontro com o outro e da percepção de que 
o outro é sempre outro, seja ele semelhante 
ou não”, destaca Amato.  

As inscrições (https://bit.ly/331EYX5) 
para o 2º Seminário História Oral: um lugar 
de interseções podem ser realizadas até 8 de 
novembro e custam entre R$ 20 e R$ 30. A 
programação pode ser acessada em https://
bit.ly/2otZ8dd. O livro está sendo vendido 
por R$ 34 no site da editora: https://bit.
ly/2q6cnkG.
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Acontece

prêmio jovem jornalista
Com a reportagem Nossa vida no teu seio: o recomeço de imigrantes venezuelanos em 

Belo Horizonte, o estudante Gabriel Faleiro, do oitavo período do curso de Jornalismo da 
UFMG, foi um dos vencedores do 11º Prêmio Jovem Jornalista Fernando Pacheco Jordão, 
organizado pelo Instituto Vladimir Herzog (IVH). A cerimônia de premiação foi realizada 
em São Paulo, no último dia 24.

A reportagem, que foi produzida durante dois meses, é fruto de uma das três pautas 
escolhidas pelo IVH entre as 92 propostas inscritas por 146 estudantes de Jornalismo de 21 
estados e do Distrito Federal. A pauta foi desenvolvida no âmbito do projeto Rádio Terceiro 
Andar, sob a orientação da professora Sônia Pessoa, do Departamento de Comunicação 
Social da UFMG. O concurso teve como tema A face humana dos movimentos imigratórios 
e de refúgio e seus reflexos na sociedade brasileira.

Gabriel Faleiro acompanhou a rotina de dois venezuelanos recém-chegados a Belo 
Horizonte – o engenheiro Juan Carlos Durval Rodriguez e o chefe de cozinha José Ángel – 
durante cerca de um mês. Ele também ouviu fontes como a professora Gisela Zapata, do 
Departamento de Demografia da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, que analisou 
o fluxo migratório de venezuelanos para o Brasil.

caminho pelas sombras
Assinada pelos artistas residentes em Belo Horizonte Daniel Pizani, Felipe Florêncio, Júlia 

Melo e Manassés Muniz, a exposição Um caminho pelas sombras pode ser visitada até 8 
de dezembro, no Centro Cultural UFMG. A mostra reúne trabalhos em desenho, gravura e 
modelagem e tem entrada gratuita.

Formado na Escola de Belas-artes da UFMG e com exposições realizadas dentro e fora 
do circuito belo-horizontino, o grupo apresenta à comunidade um conjunto de trabalhos 
que exploram elementos contraditórios como a deformidade, a loucura, o escárnio, o delírio 
e o encantamento.

paz e violência
Está aberta a chamada de 2019 para o 

Programa de Cátedras Calas-IEAT, promovido 
pelo Centro Maria Sibylla Merian de Estudos 
Avançados Latino-americanos (Calas) e pelo 
Instituto de Estudos Avançados Transdis-
ciplinares (IEAT) da UFMG. Pesquisadores-
doutores com formação em Humanidades e 
Ciências Sociais podem se candidatar até o 
dia 2 de dezembro. Os projetos devem estar 
vinculados ao tema paz e violência. O obje-
tivo é promover a pesquisa sobre processos 
de paz, soluções de conflitos e transição, e 
também sobre visões, imaginários e figura-
ções de paz e violência na América Latina.

Será ofertada uma bolsa mensal de 3 mil 
euros para uma estada de até três meses 
na UFMG. Além disso, a Cátedra cobrirá os 
gastos da passagem aérea de ida e volta e 
de uma viagem à sede principal do Calas, 
em Guadalajara, México. 

O candidato deverá apresentar anuência 
de um pesquisador da UFMG como contato 
e como anfitrião, que o apoiará na coorde-
nação de suas atividades na Universidade. 
É desejável bom domínio de português e 
espanhol. A chamada deve ser acessada 
neste link: http://bit.do/ffjC2.

sbpc na ufmg 
O campus Pampulha passa a abrigar 

a sede da Secretaria Regional em Minas 
Gerais da Sociedade Brasileira para o Pro-
gresso da Ciência (SBPC). A entidade ocupa 
uma sala nas dependências da Diretoria de 
Cooperação Institucional (Copi) da UFMG, 
no quarto andar do prédio da Reitoria. Há 
muitos anos, a SBPC, que esteve instalada no 
Departamento de Química, não tinha uma 
sede no estado.

A reitora Sandra Goulart comentou que 
é uma honra para a universidade acolher a 
SBPC. “A Universidade e a entidade têm uma 
bela história em comum, e a aproximação 
física vai potencializar nossas ações”, disse.

O secretário regional da Sociedade em 
Minas Gerais, Luciano Mendes de Faria 
Filho, professor da Faculdade de Educação 
da UFMG, destacou o benefício operacional 
da sede para a secretaria, que fica apta a 
constituir arquivo, receber pessoas e corres-
pondências e dispor de pessoal de apoio e 
equipamentos.

A Secretaria Regional da SBPC está ins-
talada na sala 4.024 do edifício da Reitoria 
e pode ser contatada pelo telefone (31) 
3409-4384.
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transmutação
O espetáculo teatral Mutabor: transmutações em tempos de crise, sob direção do 

professor Roberson Nunes, do Núcleo de Arte do Centro Pedagógico (CP) da UFMG, 
fará sua estreia na Funarte no dia 7 de novembro.

O processo de montagem começou em março de 2018, como projeto de extensão 
(Grupo Quadrúpede), com participação de doutorandos da Escola de Música. Os ensaios 
e o processo de criação foram realizados no Teatro Universitário.

O objetivo inicial do grupo Quadrúpede foi estabelecer um elo concreto entre artistas 
e acadêmicos das áreas de teatro, música, dança, vídeo e literatura, para a criação de 
performances que são apresentadas na Universidade e em espaços alternativos de Belo 
Horizonte e de outras cidades.

Cena do espetáculo Mutabor: elo entre artistas de várias áreas



4.11.2019 Boletim UFMG88

EX
PE

D
IE

N
T

E Reitora: Sandra Regina Goulart Almeida – Vice-reitor: Alessandro Fernandes Moreira – Diretora de Divulgação e Comunicação Social: Fábia Lima – Editor: 
Flávio de Almeida (Reg. Prof. 5.076/MG) – Projeto Gráfico: Marcelo Lustosa – Diagramação: Guilherme Martins – Revisão: Cecília de Lima e Josiane Pádua – 
Impressão: Imprensa Universitária –  Circulação semanal – Endereço: Diretoria de Divulgação e Comunicação Social, campus Pampulha, Av. Antônio Carlos, 
6.627, CEP 31270-901, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil – Telefone: (31) 3409-4184 – Internet: http://www.ufmg.br e boletim@cedecom.ufmg.br. É permitida 
a reprodução de textos, desde que seja citada a fonte.

Eles eram muitos cavalos, de Luiz Ru-
ffato, e Ó, de Nuno Ramos, são obras 
difíceis de enquadrar nos gêneros 

tradicionais. Elas lidam de formas diferentes 
com o papel da arte – engajada, no caso 
do romance de Ruffato, e metafórica, na 
coletânea de Nuno. A chave comum, para 
Gleidston Alis, que acaba de defender tese 
de doutorado na Faculdade de Letras, é a 
ideia de dispersão, que é central na cultura 
contemporânea e também, por caminhos 
distintos, nos volumes analisados.

“Abordo duas obras de alta qualidade, 
marcadas pela falta de linearidade e pela 
pluralidade de discursos, por vezes, anta-
gônicos”, diz Gleidston, que optou por dois 
operadores conceituais genéricos: a técnica 
do mosaico (Ruffato) e a lógica do hiperlink 
(Nuno).

Os 67 capítulos de Eles eram muitos 
cavalos não se comunicam de modo muito 
evidente. Rufatto enfileira fragmentos de 
histórias, cada qual com seu herói, para 
dar protagonismo a proletários e classes 
marginalizadas. Num dia inteiro em São 
Paulo, da madrugada até o fim da noite, os 
acontecimentos se sucedem em montagem 
intencional. “Há um fio que costura tudo e 
que justifica a denominação de romance. É 
um romance de representação de uma classe 
ou de uma cidade”, afirma o pesquisador.

De acordo com Gleidston Alis, o mineiro 
de Cataguases Luiz Ruffato, 58 anos, produz 
um mosaico de cacos, de “personagens-
rejeitos” que circulam no espaço urbano. Eles 
partilham uma cidade e uma condição social, 
mas não interagem, apenas se olham. “Cada 
fragmento nos convida a imaginar coisas e 
pessoas: quem são, de onde vieram e para 
onde vão. A referência histórica é a própria 
contemporaneidade. O romance-mosaico de 
Ruffato tem data: ele se passa em 9 de maio 
de 2000, dia de um jogo do Corinthians, com 
uma dada taxa de desemprego”, conta o au-

ARAUTOS da DISPERSÃO
Pesquisa de doutorado foca em livros de Luiz Ruffato e Nuno Ramos 
para abordar relações entre formas e temas no contexto pós-moderno

Itamar Rigueira Jr.
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Tese: Mosaicos, hiperlinks e outras 
dispersões: considerações sobre Eles eram 
muitos cavalos, de Luiz Ruffato, e Ó, de 
Nuno Ramos

Autor: Gleidston Alis

Orientadora: Maria Zilda Ferreira Cury

Defesa: 21 de outubro de 2019, no 
Programa de Pós-graduação em Estudos 
Literários

tor da tese, composta de ensaios críticos mais 
ou menos independentes e diversos entre si. 

Gleidston lembra que há ironia na ideia 
de um romance proletário, na medida em 
que o gênero nasceu com o mundo moder-
no, quando ascendeu a burguesia, e o indiví-
duo ganhou espaço. “Esse romance também 
representa ruptura, e agora quem exige 
protagonismo são os excluídos históricos.”

Percursos imprevisíveis
O artista plástico, músico e escritor pau-

listano Nuno Ramos, 59, juntou em Ó textos 
curtos que não têm sequer um pedaço de 
história, são especulações filosóficas que não 
se concluem. Segundo Gleidston Alis, uma 
palavra pode provocar mudança radical de 
assunto. “Essa dicção remete à dinâmica do 
hiperlink digital. Nuno emenda os temas 
como se pula de um site para outro na inter-
net. É um tipo de produção de sentido que 
exige muito do leitor, que segue percursos 
imprevisíveis, e o que se tira, no final das 
contas, é residual e depende do repertório 
de quem lê”, explica Gleidston.

Com base nos contos ou ensaios ficcio-
nais de Nuno Ramos, Gleidston Alis propõe 
um debate sobre a relação humana com a 
alteridade animal e a questão da utilidade 
da arte e da escrita. Segundo ele, esse é 
um ponto fulcral: “a arte não serve para 
nada, serve para expandir o pensamento, 
experimentar o impensável. É transgressão, 
insubmissão.” Da obra de Ruffato, o pes-
quisador selecionou fragmentos que tratam 
de problemas vinculados à imigração e às 
relações familiares. Nos quatro capítulos da 
tese, nos quais Gleidston Alis aborda aspec-
tos contextuais e formais, ele lança mão de 
referências da sociologia clássica, do discurso 
identitário contemporâneo e de questões 
linguísticas, tipográficas e visuais.

Nos comentários finais, Gleidston Alis 
declara sua “felicidade” com a escolha de 

Nuno Ramos (alto) e Luiz Ruffato: lógicas do 
hiperlink e do mosaico
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seus objetos de estudo, por tudo que “os 
textos têm de incomum, de irregular, de 
inconformidade” e pela chance de digredir 
“a respeito do que essas escritas têm a dizer 
por meio de dicotomias, dilemas, diálogos”. 
Ele escreve, ainda, que “a experiência estética 
não é reconhecedora, reafirmadora, mas 
questionamento do antes aceito”.


