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A forte presença islâmica na África Ocidental, 
anterior mesmo às revoluções muçulmanas do 
século 18, e o papel dos intelectuais no debate 
sobre a independência das colônias francesas, já 
no século 20, são temas das duas primeiras teses 
em História da África desenvolvidas no Programa 
de Pós-graduação em História da UFMG.

Páginas 4 e 5

ÁFRICA:  
DUAS HISTÓRIAS

Grupo da UFMG estuda variações de 
humor em pessoas que participam de 
expedições na Antártica
Página 3

Saleiro de marfim da região da 
Senegâmbia (século 15 ao 17) mostra 
cenas relacionadas ao Islã
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REVOLUÇÃO EDUCACIONAL
Marcos Fabrício Lopes da Silva*

* Professor das Faculdades JK e Ascensão, no 
Distrito Federal. Jornalista, poeta e doutor em 
Estudos Literários pela UFMG. Graduando em 
Letras pela UnB 

Aos 15 anos, um jovem interno do 
Colégio Anchieta, em Nova Friburgo               
(RJ), publicou seu primeiro texto. 

‘Vida Nova’ – que saiu no dia 14 de abril de 
1918 no jornal Aurora Collegial – falava da 
expectativa da chegada à nova escola, “com 
a alma povoada de esperanças mirífi cas e so-
nhos maravilhosos”. Sonhos esses que termi-
nariam em 1919, quando Carlos Drummond 
de Andrade foi expulso por “insubordinação 
mental”, após discutir com um professor. O 
acontecimento comprova que existe uma 
tendência escolar arcaica no sentido de 
formar “conformistas incompetentes” e 
desencorajar “rebeldes competentes”. Tal 
opção ideológica vai ao encontro da frase 
de Giuseppe di Lampedusa, em O Leopardo 
(1959), que inspira há séculos as lideranças 
políticas conservadoras: é preciso mudar 
para continuar tudo na mesma. 

Não basta manter a velha tradição dos 
pequenos ajustes, como fi zemos no século 
19, reduzindo o sofrimento dos escravos, 
mas sem fazer a abolição. Avançamos sem 
mudar. Como se tivéssemos horror às mu-
danças de rumo, às revoluções. Chegamos 
ao século 21 cercados por dois muros: o 
da desigualdade e o do atraso. A história 
mostrou que a economia não constrói, por si 
só, uma sociedade igualitária e desenvolvida. 
Porém, já passou a hora de uma revolução 
social que subverta a estrutura econômica. 
Podemos derrubar os dois muros que cercam 
o Brasil com uma revolução na educação. 

A educação de base é o único caminho 
para derrubar o muro da desigualdade, 
dando oportunidades iguais a todos, desde 
a infância; é o único caminho para derrubar 
o muro do atraso, permitindo a construção 
do capital do conhecimento. Se o Brasil 
fi zer esse esforço, teremos dado o salto 
que nos tem sido negado. Teremos feito 
uma revolução doce. Com lápis, não fuzis; 
escolas no lugar de trincheiras; distribuindo 
conhecimento, em vez de concentrar capi-
tal; fazendo das crianças as portadoras do 
futuro. A revolução educacional é possível 
– e urgente. Porque começamos a esbarrar 
em outro muro: o da cultura política aco-

de origens sociais desiguais e diferentes. 
Embora esses sejam objetivos declarados 
do sistema escolar, a sociologia da educação 
demonstra que as escolas, em vez de fun-
cionarem como instituições de mobilidade 
social, acabam reproduzindo desigualdades. 
Lamentavelmente, a pedagogia do “pulso 
fi rme” ainda prevalece sobre a pedagogia 
do “jogo de cintura” como orientação dis-
ciplinar. A infraestrutura e a arquitetura da 
escola devem ser orientadas para que ela 
seja um “espaço encantado” com a missão 
de formar seres humanos capazes de cons-
truir um mundo realmente civilizado, sem 
injustiça social.

As condições de sucesso escolar para 
alunos em situação de vulnerabilidade 
podem ser melhoradas, e muito, se houver 
uma política pública que assegure a atra-
ção e retenção de bons professores e lhes 
dê material de apoio adequado. Ajudaria 
muito se investíssemos na remuneração do 
professor, alocando-o em uma única escola, 
com tempo para ali, colaborativamente, 
preparar suas aulas e aprender com os 
colegas. Também ajudaria se tornássemos 
a formação inicial do professor mais ade-
quada aos desafi os da sala de aula e não 
enfatizássemos apenas os fundamentos da 
educação. Mas se, além disso, pudermos 
reduzir o impacto das condicionantes so-
cioeconômicas no desempenho escolar do 
aluno, por meio de um investimento forte 
e focado em educação infantil de qualidade 
e cuidados na primeira infância, teremos 
grande chance de combinar qualidade com 
equidade, como sustenta o Objetivo do De-
senvolvimento Sustentável, recém-aprovado 
pela ONU, para a educação (ODS-4), a ser 
atingido até 2030: “Assegurar a educação 
inclusiva, equitativa e de qualidade e pro-
mover oportunidades de aprendizagem ao 
longo da vida para todos”.

modada, que vê o futuro como pequenos 
avanços. É essa acomodação que une os 
grandes partidos no mesmo projeto, com 
pequenas diferenças, e que torna tão difícil 
escolher em quem votar.

Educação não é produto descartável, 
massa de tomate, pasta de dente e muito 
menos automóvel. Educação, conforme 
preconiza a Constituição, é um direito. Quem 
não entender isso não pode ser chamado de 
educador. No máximo, pode ser um merce-
nário. A onda privatizante que tomou conta 
do país fez crer que tudo o que é estatal é 
lixo. Numa lógica tortuosa, concluiu-se que 
tudo o que é privado é bom. Ser um estabe-
lecimento privado, acima de outros questio-
namentos sobre qualidade e ética, tornou-se 
sinônimo de ser moderno e próspero. A 
realidade está mostrando quão enganosa e 
arriscada é essa lógica. As escolas públicas 
podem não ser um primor de qualidade, mas 
isso não quer dizer necessariamente que as 
instituições privadas sejam diferentes. Às 
possíveis falhas educacionais do setor pri-
vado da educação, que podem ou não ser 
intencionais, acrescenta-se o mercantilismo 
em estado bruto de algumas escolas. 

Não é possível imaginar que a educação 
seja negociável por mais que os donos de 
estabelecimentos digam que têm direito ao 
lucro em seus negócios. Um país que admite 
essa ideia perde todas as suas referências de 
cidadania e respeito humano. É uma ilusão 
achar que práticas mercantilistas serão abo-
lidas para sempre por força de lei, embora 
a lei tenha o poder de coibir os abusos. Só 
mesmo a defesa séria do ensino público 
gratuito pode acabar com os mercenários 
do ramo. Acostumamos a acreditar que o 
ensino público é lixo e acabamos descobrin-
do que não há alternativa viável fora dele.

No sistema republicano, a escola pública 
é projetada para ser a instituição que tem o 
papel de integrar as pessoas de origens e 
crenças diversas na sociedade por meio da 
transmissão da mesma matriz de valores a 
todos. Também se imagina que a escola, por 
meio das habilidades ensinadas, seja capaz 
de equalizar as chances futuras de pessoas 
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Atividade do treinamento no mar da Ilha de Marambaia: do humor aversivo à percepção de autossuficiência

Todos os anos, pesquisadores e militares brasileiros são 
enviados para o ambiente mais hostil da Terra: a Antártica, 
continente com características extremas de temperaturas 

negativas, força dos ventos, incidência de raios UVA e alteração do 
ciclo claro-escuro – luz durante todo o verão e escuridão no inverno. 
Confinados em alojamentos ou acampamentos, os expedicionários 
dessa região ainda precisam lidar com o isolamento, a monotonia 
e a saudade de casa. 

“Nesse ambiente, alguns indivíduos passam a apresentar hu-
mor aversivo, com aumento da tensão interpessoal e dos conflitos. 
Outros experimentam sensações positivas, como maior percepção 
de autossuficiência e capacidade de lidar com o estresse”, com-
para a professora Rosa Maria Esteves Arantes, do Laboratório de 
Neuro-imunopatologia (Nipe), do Departamento de Patologia do 
ICB. Desde 2013, ela coordena o projeto Sobrevivendo no limite: a 
medicina polar e a antropologia da saúde na Antártica, desenvolvido 
no âmbito do Programa Antártico Brasileiro (Proantar). 

Com o objetivo de compreender variáveis relacionadas à psicolo-
gia e à biologia humana, o grupo liderado pela professora estudou 
a variação de humor de pesquisadores e militares participantes do 
Treinamento Pré-antártico (TPA), promovido anualmente pela Mari-
nha do Brasil na Ilha de Marambaia, no Rio de Janeiro. 

Questionário
O TPA é constituído de práticas que simulam o estresse vivencia-

do nas expedições, como a pressão de tempo para a realização de 
tarefas, a convivência intensa em grupos restritos e o esforço físico 
extenuante. “Com base nas respostas a um questionário aplicado antes 
e ao fim de uma semana de treinamento, foi possível predizer algu-
mas alterações de humor dos expedicionários em campo antártico”, 
explica Rosa Arantes. O questionário utilizado na pesquisa é a Escala 
de Humor de Brunel (Brums), que contém 24 perguntas agrupadas 
em seis dimensões: tensão, fadiga, raiva, depressão, confusão e vigor.

Segundo apurou a professora, a maioria dos expedicionários 
acusou o mesmo grau de tensão tanto no primeiro quanto no últi-
mo dia do TPA. “Isso indicaria a prevalência de um estado de alerta 
constante devido à demanda da situação”, observa Rosa Arantes. 

TENSÃO PRÉ-ANTÁRTICA
Grupo da UFMG estuda variações de humor em militares e pesquisadores que participam de treinamento 
preparatório para expedições no continente gelado

Matheus Espíndola

Militares e pesquisadores apresentam níveis diferentes de respostas 
ao treinamento. De acordo com a professora, no início do TPA 
os militares se revelam menos confusos em relação aos pesqui-
sadores. Ao término do treinamento, os militares demonstraram 
menos raiva e mais vigor. “A maior confusão ou desorientação 
por parte da equipe de pesquisadores se deve provavelmente à 
vivência de uma situação nova, já que, para os militares, esse tipo 
de treinamento é uma situação relativamente familiar. Pela mesma 
razão, os militares tinham menos raiva e mais vigor ao longo da 
atividade”, interpreta a professora.

Para Rosa Arantes, a compreensão das respostas de humor 
no TPA e sua confrontação com os resultados do mesmo teste 
na Antártica representam mais um instrumento investigativo que 
facilitará a busca de soluções para minimizar os riscos do ambien-
te sobre a saúde física e mental dos participantes do Proantar. 
Com base nos resultados de fadiga e tensão, o grupo concluiu, 
por exemplo, que o treinamento físico pode ser uma estratégia 
importante para melhorar os estados de humor. “O aumento da 
força e da capacidade aeróbica pode fazer com que uma mesma 
demanda física exija menos esforço do indivíduo. Assim, os indi-
cadores de fadiga frente a uma situação fisicamente estressante 
serão minimizados”, projeta a professora.

A próxima rodada do treinamento na Ilha de Marambaia será 
realizada de 8 a 14 de julho (primeira fase) e de 4 a 12 de agosto 
(segunda fase).

Projeto: Sobrevivendo no limite: a medicina polar e a antropologia 
da saúde na Antártica

Coordenação: Rosa Maria Esteves Arantes, do Laboratório de 
Neuroimunopatologia, do ICB

Financiamento: CNPq/Proantar (edital 64/2013) 

Colaboração: Michele Macedo de Moraes (doutora em 
Ciências do Esporte/Laboratório de Fisiologia do Exercício, da 
Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional), 
Alexandre Sérvulo Ribeiro Hudson (doutorando/Lafise) e Ygor 
Tinoco Martins (Lafise)
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ãoQuando desenvolvia seus estudos de 
mestrado, com foco no movimento 
Négritude, dos anos 1920 e 30 – de 

valorização da identidade cultural africana, 
criado por estudantes das colônias que es-
tudavam na França –, Raissa Brescia dos Reis 
tomou conhecimento da revista Présence 
africaine, que seria lançada em 1947, em 
Paris, e circula ainda hoje. No doutorado 
que está prestes a concluir, no Programa de 
Pós-graduação em História, ela empreendeu 
pesquisa sobre a influência da publicação no 
processo de independência dos países da 
África Ocidental Francesa – como Senegal, 
Mali, Costa do Marfim e Benin –, na década 
de 60, e nas discussões que opunham o pan-
-africanismo aos projetos nacionais, entre 
outros aspectos.

A uma abordagem da Présence africaine 
que trata seus integrantes como vanguar-
da revolucionária, heróis indiscutíveis da 
independência, predominante na histo-
riografia francesa, Raissa preferiu focar na 
complexidade de seu objeto de estudo. “A 
independência não era o único horizonte 
daqueles intelectuais, que tampouco eram 
colaboracionistas. A revista estava inserida 
em uma série de debates. Havia a defesa 
da independência e a de outros caminhos, 
como uma autonomia que mantivesse víncu-
los fortes com a França”, diz a pesquisadora.

A revista foi criada por intelectuais de 
países oeste-africanos de expressão fran-
cesa, com o apoio de nomes da metrópole 
como André Gide, Albert Camus e Jean Paul 
Sartre. O objetivo, segundo Raissa Brescia, 
era valorizar a participação das populações 
negras na construção da modernidade e, no 
pós-segunda guerra, questionar o tradicional 
lugar de civilizadora do mundo ocupado 
pela Europa. 

História intelectual
Para ter acesso à coleção completa de 

Présence africaine, que não está disponível 
no Brasil, a doutoranda passou um ano na 
França, em 2016 – ela pesquisa sob cotutela 
da UFMG e da Université Bordeaux Mon-
taigne, orientada pela professora Vanicléia 
Santos, da Fafich, e pelo professor Michel 
Cahen. Frequentou sobretudo a Biblioteca 
Nacional da França e o Institut Mémoires de 
l’Édition Contemporaine.

Presença AFRICANA
Doutoranda da História investiga papel dos intelectuais no debate sobre a independência de colônias 
francesas e o pan-africanismo 

Itamar Rigueira Jr.

“Além dos exemplares da revista, fui 
atrás de documentos que me possibili-
taram ampliar os estudos para a história 
intelectual, que preza redes de sociabi-
lidade, regras e relações no campo de 
poder, aspectos culturais e organização 
da sociedade”, conta Raissa Brescia. 
“E me concentrei em arquivos que me 
mostraram, por exemplo, os bastidores 
da construção editorial na Présence, os 
processos de escolha dos artigos para pu-
blicação. Esse material ajudou a revelar as 
formas de lidar com a ideia de intelectual 
negro de expressão francesa.”

Entre outras descobertas, a pesquisa-
dora constatou que o grupo que orbitava 
a revista não se enquadrava na clássica 
definição de Pierre Bourdieu, que teorizou 
sobre as relações dos intelectuais com as 
estruturas de poder. Para Bourdieu, diz 
Raissa, os intelectuais integram a elite, 
mas numa posição de “dominado entre 
os dominantes”, o que lhes abre espaço 
para criticar a classe dominante. Essa defi-
nição tem base na separação dos mundos 
político, cultural e religioso.

“Para os africanos, essa separação 
não era clara na década de 50. A elite 
intelectual transformou-se na elite polí-
tica dos novos países. O senegalês Alioune 
Diop, criador e diretor da revista, chegou 
a participar do governo francês. Leópold 
Sedar Senghor foi deputado no Senegal, 
integrou a Assembleia Constituinte de 1946, 
na metrópole, e foi o primeiro presidente de 
seu país – permaneceria 20 anos no poder”, 
exemplifica Raissa Brescia. Ela acrescenta que 
alguns dos intelectuais-políticos defendiam 
uma via africana do socialismo, modelo de 
governo que respondesse às necessidades 
peculiares do continente. “Para isso, era 
preciso, segundo eles, maleabilizar a demo-
cracia”, interpreta.

Nacional versus pan-africano
No esforço de construção das novas 

 nações, na medida em que passou a lidar 
com intelectuais-politicos, a revista deu 
origem à Sociedade Africana de Cultura 
(SAC). A publicação se via em meio a dispu-
tas como da liderança do pan-africanismo, 
que punha em lados diferentes países como 
Argélia, ex-colônia francesa, e Gana, de 

colonização inglesa.

“Muitas campanhas foram apoiadas na 
ideia de unidade africana, e esse ideal não 
se realizou. Ainda assim, o pan-africanismo 
não deixou de organizar o pensamento 
político no oeste africano e de atuar como 
força mobilizadora de movimentos sociais, 
como o estudantil”, diz a pesquisadora. 
“A revista chegou a elaborar uma cartilha 
para o pós-independência, equilibrando 
os interesses locais e regionais e a ideia de 
unidade africana.”

Segundo Raissa Brescia, Présence 
 africaine atuou sobretudo na articulação 
intelectual, mas esteve sempre próxima de 
outros registros, como a política instituciona-
lizada. A publicação representou a dimensão 
do diálogo no interior do pan-africanismo. 
“Présence cumpria a missão de ‘imaginar’ o 
continente, criar formas, atores e cenários. 
Foi um ponto de encontro e conflitos, um 
espaço muito emblemático para a compre-
ensão da riqueza do debate intelectual e 
político”, conclui a pesquisadora.

Capa do número inaugural de Présence africaine:  
cartilha para o pós-independência 
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Rua na Ilha de Gorée, Senegal, que foi entreposto do tráfico atlântico de 
pessoas escravizadas
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Tese: História atlântica da islamização na África Ocidental – 
Senegâmbia (séculos XVI e XVII) 
Autor: Thiago Henrique Mota Silva 
Orientadores: Vanicléia Santos (UFMG) e José Horta 
(Universidade de Lisboa) 
Defesa em março de 2018, no Programa de Pós-graduação em 
História

Sobre a presença do Islã na África Ocidental, ao longo dos 
últimos séculos, predominam as correntes historiográficas 
inglesa e francesa. Fontes em língua portuguesa têm sido 

pouco exploradas, embora haja material farto e relevante nos ar-
quivos de Portugal, sobretudo da primeira metade do século 17. 
Documentos dessa época revelam, por exemplo, que as revoluções 
que levaram os muçulmanos ao poder no século 18, na região do 
Senegal, Gâmbia e Guiné-Bissau, foram potencializadas por forte 
movimento de pregação islâmica desde os anos 1500.

Esse caminho de pesquisa foi explorado, com alto grau de 
ineditismo, por Thiago Henrique Mota Silva, que defendeu tese em 
março, na pós-graduação em História. “O processo de educação 
islâmica forneceu matéria social e legitimidade para as chamadas 
jihads do século 18. A população já conhecia bem o Islã e apoiou 
a tomada do poder. Estar sob leis muçulmanas era importante para 
os fiéis”, comenta o pesquisador, que foi orientado por Vanicléia 
Santos, da Fafich, e por José Horta, da Universidade de Lisboa.

De acordo com Thiago Mota, o principal elemento de articulação 
do Islã na Senegâmbia (assim ficou conhecido o sistema comercial 
delimitado pelos rios Senegal e Gâmbia, que se estendia até o 
norte da Serra Leoa), naquele período, eram as escolas corânicas. 
Segundo cronistas, as pessoas eram alfabetizadas em árabe com 
base na leitura do Alcorão, o livro sagrado islâmico. “Processos da 
Inquisição de Lisboa, contra grupos escravizados convertidos ao 
catolicismo, por sua vez, confirmam também que essas pessoas 
mantinham rituais como jejum e orações. Ou seja, as informações 
obtidas dos tribunais europeus batem com as fontes descritivas da 
África”, diz o pesquisador.

A propósito dos rituais religiosos, ao contrário do que afirmam 
as fontes tradicionais, Thiago Mota encontrou evidências de que se 
praticavam na região os Cinco Pilares do Islã: a profissão de fé, que 
reconhece a unidade de Deus e Maomé como seu profeta, orações 
em direção a Meca cinco vezes ao dia, o cumprimento do jejum 
no mês do Ramadã, a concessão de esmolas como instrumento de 
coesão social e a peregrinação a Meca ao menos uma vez na vida. 

“Muitas vezes, o Islã africano é tratado como particular e regio-
nal. Mas grande parte dos pregadores estava em constante movi-
mentação e em contato com o que acontecia no mundo islâmico. O 
Islã africano era tão regional quanto qualquer experiência religiosa. 
Traços culturais são sempre incorporados à fé de determinado povo”, 
diz o pesquisador. Thiago explica que o Islã surgiu na Península 
Arábica no século 7, expandindo-se já no século seguinte para o 
norte da África e para a área do Oceano Índico. Nos séculos 10 e 
11, a religião atingiu o oeste da África, levada pelas caravanas de 
mercadores de produtos como ouro, sal, marfim e escravos.

Cartagena e Berlim
Thiago Mota analisou trabalhos publicados no Brasil, obras 

portuguesas, inglesas e francesas e documentos dos processos 
movidos pela Inquisição contra povos como Wolof, Mandinga e 
Fula, guardados na Torre do Tombo, em Lisboa. Além disso, aces-
sou documentos do Arquivo Histórico Ultramarino e da Biblioteca 
Nacional de Portugal, ambos também na capital portuguesa. No 
Institut Fondamental d’Afrique Noire (Senegal) e no National Cen-
tre for Arts and Culture (Gâmbia), ele encontrou fontes de história 

oral, coletadas ao longo do século 20, que são consistentes com 
o material escrito.

O pesquisador trabalhou ainda sobre documentos procedentes 
de Cartagena de Índias, na Colômbia, que foi por muito tempo o 
principal porto para a região do Caribe. Por lá, chegavam da Sene-
gâmbia grupos escravizados, e as fontes contêm testemunhos de 
que essas pessoas praticavam a religião islâmica, desde a África. 
Outro caminho da pesquisa levou Thiago Mota a peças de arte em 
marfim: no Museu Etnográfico de Berlim, ele encontrou saleiros com 
cenas esculpidas que mostram pessoas segurando livros e o aluá, 
prancheta de madeira na qual as crianças aprendiam a escrever, 
reproduzindo trechos do Alcorão.

Os séculos 16 e 17, no Senegal e na Gâmbia, não foram marca-
dos por conflitos violentos motivados pelas diferenças de religião. 
“Os grupos locais, os muçulmanos e os jesuítas disputavam o poder 
simbólico sobre a eficiência de rituais. Por exemplo, no caso das 
bênçãos destinadas à proteção dos rebanhos sedentos contra os 
crocodilos, nas margens dos rios, os ritos eram basicamente os mes-
mos, mas o poder era atribuído ora a uma, ora a outra divindade”, 
diz Thiago Mota, que teve seu percurso de estudos do doutorado 
financiado pela Fapemig.

Ele acrescenta que outra prova da força da presença do Islã na 
Senegâmbia já nos anos 1500 e 1600 é a história das missões de 
jesuítas e franciscanos na região. “Os relatos disponíveis dão conta 
de que o principal impedimento para a expansão do catolicismo foi 
justamente o Islã. Os povos locais já conheciam algo da narrativa 
comum ao cristianismo e ao Islã, com base nas lições do Alcorão, 
mas não estavam dispostos a mudar sua fé. Os missionários foram 
obrigados a migrar para o sul.”

ISLÃ na África Ocidental
Pesquisa da Fafich, sob cotutela da Universidade de Lisboa, encontra documentos que revelam islamização 
na Senegâmbia anterior ao século 18

Itamar Rigueira Jr.
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Kushmerick: trabalho com microscopia de fluorescência

Um novo método que aumenta a vida útil de amostras e 
potencializa experimentos que utilizam a técnica de epiflu-
orescência com células vivas foi objeto de artigo publicado 

no início deste mês na revista Proceedings of the National Academy 
of Science of the United States of America (PNAS). Um dos autores 
do trabalho, o professor Christopher Kushmerick, do Departamento 
de Fisiologia e Biofísica do ICB, participou da pesquisa em período 
sabático na Universidade de Washington (EUA), instituição à qual 
estão vinculados os demais autores.

A técnica consiste em fornecer um coquetel de substâncias às 
células em observação, o que reduz em dez vezes a probabilidade 
de fotobranqueamento, ou destruição fotoquímica da amostra. O 
tratamento diminui a concentração de oxigênio sem comprome-
ter funções celulares vitais. “Isso vai viabilizar experimentos antes 
limitados pelo processo de fotobranqueamento, que cresce na 
presença de oxigênio”, afirma Kushmerick, coordenador do Centro 
de Aquisição e Processamento de Imagens (Capi) da UFMG.

Segundo ele, na análise por epifluorescência – arranjo em mi-
croscópio que separa a luz incidente nas moléculas observadas e 
a luz que elas emitem –, a destruição fotoquímica é uma questão 
probabilística: a população de moléculas fluorescentes que com-
põem a amostra “começa com 100% e cai para zero, fatalmente”. 
O trabalho descreve método para tornar esse processo mais lento, 
aumentando a meia vida da amostra.

Embora se saiba que a redução do nível de oxigênio aumenta a 
vida útil da fluorescência, na análise de tecidos vivos “não se pode 
simplesmente retirar o oxigênio, que é necessário para a respiração 
celular”, diz Kushmerick. Ele explica que, na microscopia de células 
fixadas (mortas), a perda de material pela forte luz de excitação é 
frequentemente mitigada com a diminuição da tensão de oxigênio, 
mas tal abordagem não funciona para a microscopia de células vivas.

Coquetel
Como alternativa, os pesquisadores desenvolveram um coque-

tel de intermediários metabólicos que possibilita que a produção 
de trifosfato de adenosina (ATP) seja mantida quando o nível de 
oxigênio está baixo. “Nossa abordagem remove essa barreira à 
microscopia de células vivas, abrindo caminho para muitos novos 
experimentos, e aumenta em dez vezes o tempo em que se pode 
analisar a amostra”, resume o professor da UFMG.

O grupo também examinou aspectos da viabilidade celular, 
como síntese de lipídeos de membrana e endocitose de receptores, 
e demonstrou que eles são preservados com a nova técnica. No 
artigo, a equipe de pesquisadores também destaca a importância 
da microscopia de fluorescência, cujos “tipos cada vez mais sofis-
ticados revolucionaram, nos últimos anos, a pesquisa biomédica”.

Mais VIDA para amostras
Técnica desenvolvida com colaboração de professor do ICB 
otimiza pesquisa com fluorescência em células

Ana Rita Araújo

Artigo: Minimizing ATP depletion by oxygen scavengers for single--
molecule fluorescence imaging in live cells

Autores: Seung-Ryoung Jung, Yi Deng, Christopher Kushmerick, 
Charles Asbury, Bertil Hille e Duk-Su Koh

Publicado no dia 4 de junho, na revista Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the United States of America (PNAS). 

Disponível em https://bit.ly/2JzAMaG

Jovens pesquisadores, do ensino médio 
à pós-graduação, com propostas ino-
vadoras para conservação da natureza 

e transformação social, podem se inscrever, 
até 31 de julho, para concorrer à 29ª edição 
do Prêmio Jovem Cientista, promovido pelo 
Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq). São 11 
linhas de pesquisa para estudantes de gra-
duação, mestrado e doutorado e outras seis 
para alunos do ensino médio. As inscrições 
devem ser feitas no site http://www.jovem-
cientista.cnpq.br. Para a categoria estudantes 
do ensino médio, o CNPq disponibiliza seis 
webaulas, uma para cada linha de pesquisa, 
com vídeos, textos, atividades e perguntas 
para aguçar a curiosidade. E uma webaula 

CONSERVAR para TRANSFORMAR
Jovem Cientista vai premiar trabalhos inovadores no campo da preservação da natureza

com o Guia do Jovem Cientista, que contém 
recomendações para definição do problema 
a ser pesquisado, dicas sobre metodologia 
de pesquisa e orientações para a redação.

Novidade
No último dia 19, a UFMG recebeu a 

visita da diretora de Engenharias, Ciências 
Humanas, Exatas e Sociais, Adriana Maria 
Tonini, e da assessora da Diretoria de Coope-
ração Institucional do CNPq, Lisandra Helena 
Barros Santos. Elas participaram de uma 
reunião com o pró-reitor de Pesquisa, Mário 
Campos, na qual anunciaram uma novidade 
para a edição deste ano: em parceria com 
a Embaixada do Reino Unido, os primeiros 
colocados nas categorias mestre e doutor e 

ensino superior ganharão, além do prêmio 
em dinheiro, uma viagem para visitar uni-
versidades e centros de pesquisa britânicos.

Segundo Lisandra, a UFMG é uma das 
oito instituições de ensino superior que mais 
recebem bolsas de Iniciação Científica e de 
Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico 
e Inovação (Pibiti) do CNPq – 624 e 37, 
respectivamente, nos períodos 2016-2017 
e 2017-2018.

A expectativa dos organizadores é de 
que seja registrado na edição 2018 o maior 
número de trabalhos inscritos. A premiação 
conta com a parceria da Fundação Roberto 
Marinho e com o patrocínio da Fundação 
Grupo Boticário e do Banco do Brasil. 

[Matéria publicada no Portal UFMG, em 19/06/2018]
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bolsas de extensão
A Pró-reitoria de Extensão divulgou edi-

tal de fomento de bolsas de extensão para 
programas e projetos. Até 4 de setembro, 
servidores docentes e técnico-administrativos 
poderão submeter propostas e pleitear bol-
sas para estudantes da graduação nas mo-
dalidades PBEXT e PBEXT Ações Afirmativas.

A chamada visa estimular a participação 
de estudantes, estimular o espírito crítico e 
contribuir para a formação acadêmica e a 
atuação profissional, pautadas na cidadania 
e na função social da educação superior. As 
bolsas aprovadas terão vigência de março 
de 2019 a fevereiro de 2020. O edital do 
PBEXT pode ser consultado no site da Proex 
(https://bit.ly/2K3XW5KV).

set em exposição
Idealizada e realizada pelo Curso de Museologia da UFMG e pelo Museu da Imagem 

e do Som (MIS) de Belo Horizonte, a exposição Minas entre cenas pode ser visitada até 
8 de julho, no MIS Cine Santa Tereza. Com ambiência que remete a um set de filmagem, 
a mostra convida o visitante a experimentar perspectivas de diferentes profissionais en-
volvidos com o ofício. A concepção é de 13 alunos do 6º período.

Os objetos em exposição – câmeras, projetores, fotografias, películas e figurinos – 
revelam a cultura cinematográfica em Minas, no início do século 20. O material pertence 
ao arquivo do cineasta Igino Bonfioli, doado à Escola de Belas Artes da UFMG, e ao acervo 
tridimensional do MIS. Vasta pesquisa foi também realizada em outros arquivos especia-
lizados. A narrativa aborda polos cinematográficos criados em torno dos precursores do 
cinema mineiro, como Aristides Junqueira (Belo Horizonte), os irmãos Carlos e Américo 
Masotti (Guaranésia) e Humberto Mauro (Cataguases).

A visitação é de terça a sexta-feira, das 10h às 21h, e aos sábados, domingos e feriados, 
das 16h às 21h. O MIS Cine Santa Tereza fica na Rua Estrela do Sul, 89, Santa Tereza.

saint-hilaire
Textos e imagens do livro Viagem ao 

distrito dos diamantes compõem exposição 
montada no Instituto Casa da Glória, em Dia-
mantina. A mostra homenageia os 200 anos 
da passagem do naturalista francês Auguste 
de Saint-Hilaire pela região. O botânico inte-
grou os primeiros grupos de cientistas euro-
peus que realizaram pesquisas e explorações 
no Brasil Colônia, no início do século 19. Ele 
coletou no território brasileiro mais de 30 mil 
amostras – 24 mil de espécimes de plantas e 
6 mil de animais.

A exposição foi organizada em parceria 
com o Instituto de Geociências (IGC), com a 
Diretoria de Relações Internacionais e com a 
Embaixada da França. A exposição pode ser 
visitada diariamente, das 8h às 18h, até 1º 
de setembro. A Casa da Glória fica na Rua 
da Glória, 298, Centro.

animais nos campi
A situação dos animais domesticados e silvestres nos campi da UFMG será analisada por 

comissão instituída, neste mês, pela Reitoria. O grupo está encarregado de realizar estudos, 
como o levantamento do número de espécies e de animais que vivem em cada unidade, e de 
apresentar proposta de política de combate a maus-tratos e abandono registrados nos campi. 

De acordo com a Portaria 115/2018, a comissão terá 60 dias para apresentar a proposta. 
Integram o grupo o professor Luis Carlos Villalta, do Departamento de História (presidente), as 
professoras Vania Regina Gouveia, da Escola de Enfermagem, Danielle Ferreira de Magalhães 
Soares, da Escola de Veterinária, Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva, da Faculdade de 
Letras, e a bióloga Fernanda Louro de Sousa, do Departamento de Gestão e Ambiental (DGA).

aproxime-se em montes claros
Astronomia na escola e reflexões sobre cotidiano e saúde mental farão parte da pro-

gramação gratuita de minicursos e mesa-redonda (http://bit.ly/2tnfG5i) da próxima edição 
do Aproxime-se, programa de extensão do Centro de Apoio à Educação a Distância (Caed-
-UFMG), que será realizada em Montes Claros, no sábado, 30 de junho.

O evento, no auditório do Instituto de Ciências Agrárias da UFMG, das 8h30 às 13h, será 
aberto à população, e os participantes receberão certificado. As inscrições estarão abertas 
até o dia do evento por meio de formulário online (https://bit.ly/2M784vn).

O Aproxime-se difunde o conhecimento acadêmico e propõe atividades educativas e 
culturais às comunidades onde a Universidade está presente.

competiçao de robôs
Estudantes de graduação e dos ensinos 

médio e técnico, de qualquer instituição, 
podem participar da quinta edição da 
Competição de Robôs Autônomos (Cora), 
que será realizada de 22 a 24 de agosto, na 
Escola de Engenharia.

Os robôs são construídos, muitas ve-
zes, com partes de brinquedos infantis e 
materiais recicláveis. Os protótipos devem 
percorrer uma pista com curvas e pequenos 
obstáculos. O objetivo do evento, promovido 
pelo Programa de Educação Tutorial da En-
genharia Elétrica (PETEE), é dar oportunidade 
de aplicar conceitos adquiridos em sala de 
aula e de desenvolver criatividade e capaci-
dade para lidar com problemas.

As inscrições poderão ser feitas até 3 de 
agosto. Mais informações estão disponíveis 
em www.cora.cpdee.ufmg.br.

Cenário do vídeo Bonfioli, o fazedor de fitas (2000), produzido na Escola de Belas Artes, sobre 
um dos pioneiros do cinema brasileiro
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Retrato de Francisco de Paula Brito e caricatura de um “petalógico 
boquirroto” que ilustra o cabeçalho de O corretor de petas

Livro: Corpo sem cabeça: o tipógrafo-editor e a Petalógica 
Autor: Bruno Guimarães Martins 
Editora UFMG  
Área: História 
Coleção: Origem 
Preço: R$54

Durante o Brasil Império, o termo ‘peta’ era muito usado 
para se referir à mancha causada pela podridão em uma 
fruta – assim como à mentira, lorota, engano ou algo 

equivalente. Essa segunda acepção inspirou o nome da Sociedade 
Petalógica, grupo que, na segunda metade do século 19, reunia-
-se informalmente na livraria de Francisco de Paula Brito, no bairro 
Catete, no Rio de Janeiro.

Composto de integrantes da elite intelectual e política da épo-
ca, incluindo o Visconde do Rio Branco e o então jovem escritor 
 Machado de Assis, mas também por indivíduos anônimos e popu-
lares, o grupo, em suas sessões, criava diretrizes para semear um 
debate público cético e jocoso, com vistas a “contrariar os menti-
rosos, mentindo-lhes” – como apregoava o mote da agremiação.

O legado de Paula Brito, considerado o primeiro editor brasilei-
ro, além de mentor do ambiente cômico e literário da Sociedade 
Petalógica, é retratado no livro Corpo sem cabeça: o tipógrafo-
-editor e a Petalógica, de autoria do professor Bruno Martins, do 
Departamento de Comunicação Social da Fafich. A obra foi lançada 
neste mês pela Editora UFMG.

Porque discute relações entre comunicação, literatura e histó-
ria, o livro interessa, segundo o autor, àqueles que integram e se 
aproximam dessas comunidades científicas e das humanidades. “É 
atrativo também ao público leitor geral, já que consiste em um en-
saio de historiografia literária. Ao explicitar o paradoxo, ao enunciar 
a ‘mentira verdadeira’, ao buscar a verdade da mentira, como faz a 
ficção, a Sociedade Petalógica colocava em relevo a própria lingua-
gem e sua capacidade de representação”, observa Bruno Martins.

O livro é desdobramento da pesquisa de doutorado em Estudos 
Literários na PUC-Rio, concluído em 2013. No Rio de Janeiro, Bruno 
Martins recorreu ao acervo do Real Gabinete Português de Leitura, 
em busca de periódicos e documentos antigos. Entre os acervos por 
ele acessados eletronicamente estão a Hemeroteca Digital da Biblio-
teca Nacional e a Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, da USP.

Sua obra reúne transcrições de reuniões da Sociedade Petaló-
gica e apresenta acervo iconográfico de impressos e imagens da 
época. “Corpo sem cabeça aborda a interseção entre o sistema 

oral, então fortemente consolidado, e as possibilidades de uma 
nova dinâmica gráfica que, alavancada pelo avanço da tipografia, 
demarcam o lugar e a particularidade do literário na instalação e 
no desenvolvimento da imprensa no Brasil”, descreve o professor 
do Departamento de Comunicação.

Editor do jovem Machado
“Machado de Assis afirmou que Francisco de Paula Brito fora 

‘o primeiro editor digno do nome que houve entre nós’”, afirma o 
autor do livro. Na avaliação de Martins, as práticas do editor pioneiro 
“viabilizaram o que chamamos hoje de literatura brasileira”. “Foi 
Paula Brito quem pela primeira vez publicou em volume os textos do 
então aspirante a escritor Machado de Assis. Em meu livro, observo 
as condições de emergência de um sistema literário brasileiro a partir 
da fascinante trajetória dessa personagem histórica”, acrescenta. 

Como salienta o professor, a petalogia, na forma de uma “ciência 
da linguagem”, disseminou um ceticismo generalizado a respeito de 
tudo o que se ouvia ou se lia. Tal ceticismo, para Bruno Martins, faz 
falta nos dias de hoje, diante de um universo midiático povoado de 
celebridades, fake news e “dos mais variados e cínicos arautos da 
justiça, da moral, da religião, dos bons costumes”. “Se aceitarmos 
a ideia de que todos somos mais ou menos petalógicos, talvez seja 
possível, por exemplo, saltar sobre os abismos que a atual polari-
zação política nos apresenta. Imaginação e autocrítica são duas 
lições da Petalógica para o mundo contemporâneo”, avalia o autor.

Contrariando os 
MENTIROSOS, 
mentindo-lhes
Livro resgata meandros da ‘Sociedade Petalógica’, 
que no século 19 espalhava notícias falsas no Rio 
de Janeiro a fim de criar atmosfera de ceticismo

Matheus Espíndola
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