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MINAS EM CRISE
O tradicional Seminário de Economia Mineira, 
sediado em Diamantina, discute, de 19 a 23 
de agosto, a crise da mineração no estado 
e a necessidade de buscar alternativas tanto 
para garantir uma exploração mais sustentável 
quanto para diminuir a dependência econômica 
da produção mineral.

Página 5

Instituto Casa da Glória, edifício da 
UFMG em Diamantina, onde são 
realizadas as atividades do Seminário
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Opinião

O BESTA e o SABIDO

Considerando a vastidão territorial, a multiplicidade étnica 
e cultural, a desigualdade e a deficiência crônica em áreas 
básicas para o progresso humano, governar o Brasil é tarefa 

para quem, antes de tudo, enxergue essas questões como estímulo 
e, de forma empática, saiba liderar a nação em busca de soluções 
para tantas mazelas. Um governante, pois, para dar conta da res-
ponsabilidade de influenciar a vida de milhões de pessoas, deve 
estar munido de uma série de atributos que o qualifiquem para 
esse desafio. Em Do institutions matter? (As instituições importam?, 
em tradução livre), publicado em 1993, R. Kent Weaver e Bert A. 
Rockman enumeraram as dez capacidades que seriam indispensáveis 
a todos os governantes, seja qual for o sistema político-eleitoral 
de um país. 

A primeira é a capacidade de definir prioridades diante da mi-
ríade de interesses coletivos em jogo, muitos deles contraditórios. 
Uma vez definidas as prioridades, é fundamental que um governante 
saiba empregar os recursos humanos e financeiros para atingir seus 
objetivos eficazmente, o que se constitui na segunda capacidade. A 
terceira é a de inovar quando os modelos, até então experimentados, 
mostram-se ineficazes para o alcance dos objetivos propostos. A 
quarta capacidade é a de construir um “todo coerente” por meio 
da coordenação de projetos conflitantes. A quinta capacidade indis-
pensável a um governante é a de impor perdas a grupos poderosos. 
Não raro, os interesses desses grupos se contrapõem ao interesse 
nacional. A um governante cabe fazer a justa distinção.  A sexta 
capacidade que os eleitores devem identificar em seus escolhidos é 
a de saber representar “interesses difusos e desorganizados” ao lado 
de “interesses concentrados e mais bem organizados”. Definido um 
programa de governo, cabe ao governante cuidar de sua execução, 
avaliando eventuais mudanças que possam se interpor no caminho. 
Esse é o sétimo atributo básico enumerado pelos autores. A oitava 
capacidade diz respeito ao compromisso que os governantes devem 
assumir com a estabilidade política, de modo a criar as condições 
para que as ações do poder público possam surtir os efeitos delas 
esperados. O mesmo vale – aqui já entrando na nona capacidade – 
para os compromissos assumidos no plano internacional, área em 
que devem estar separados claramente os interesses de governo e 
de Estado. Por fim, um governante deve ser o primeiro a se mostrar 
aberto à conciliação das divisões políticas, a fim de garantir que 
a sociedade “não degenere numa guerra civil”. Ou seja, é papel 
de um governante pacificar a sociedade e não estimular rupturas.

No Brasil, governar, com raras exceções, significa exercer a 
titularidade no domínio do dinheiro público para fins privados 
e corporativos. Desse modo, a corrupção rompe um estado de 
coisas que se encontrava, até então, correto. Corromper é, dessa 
forma, desnaturalizar, desviar uma coisa do fim para o qual etica-
mente tende. No aspecto individual, supõe-se o caráter humano 
sendo adulterado. No aspecto social, supõe-se uma sociedade com 
normas claras, gerais e operantes, com as leis homogeneamente 
compreendidas e aceitas e com o ato corruptor vindo a degradar 
o estado das coisas. 

Marcos Fabrício Lopes da Silva*

Boicotando a dignidade e o senso crítico, a corrupção é a tirania 
da esperteza realizando-se em atalhos desprezíveis. Isso explica a 
razão da falta de investimentos nas áreas de educação e cultura, 
historicamente marginalizadas pelos “donos do poder”.

Por que governar, nessas circunstâncias, está longe de ser uma 
arte primada pela ciência política? Em um “tratado de filosofia 
política” que faria inveja a Maquiavel (1469-1527), os repentistas 
Caju (1963-2001) e Castanha explicam muito bem como funciona 
esse jogo sujo: “Quem é que vive mais / O ladrão besta ou o sabi-
do?  /O besta morre logo / e o sabido é garantido / Quem é que 
vive mais / O ladrão besta ou o sabido? / O besta morre logo / e o 
sabido é garantido / Diz o ladrão sabido / Só anda bem arrumado / 
O seu relógio é de ouro / O seu carro é importado / Passa no meio 
da polícia / Ainda é cumprimentado /Se você vê o ladrão besta / 
Vive igual um bacurau / Não pode ouvir um alarme / Pensa que é o 
auau / Sai com a peste da carreira / Que é pra não morrer no pau” 
(O ladrão besta e o ladrão sabido, 1993).

É notório que o poder econômico tem grande importância na 
organização social, mas a soberania é do povo, não do segmento 
rico da sociedade, cujos interesses conflitam com os interesses 
gerais. A democracia se fundamenta na igualdade de direitos, de 
oportunidades, de atuação, de bem-estar social, de acesso à cultura, 
à educação, à saúde, à moradia, ao lazer. A democracia genuína é 
a realização de seres dignamente humanos, comprometidos com 
o bem-estar de todos, da partilha e não da competição. 

Lamentavelmente, a geopolítica mundial foi mais influenciada 
pelos dissabores da guerra do que pelos sabores da diplomacia. Não 
existe a arte da guerra. Guerra é a falta de arte. Em todos os tempos, 
o desapreço à cultura é o sinal mais evidente do obscurantismo dos 
governantes. O poder censura, o saber liberta. Liberta com arte. 
“A arte seria uma simples álgebra de sentimentos e pensamentos 
se não fosse assim, e não teria ela, pelo poder de comover, que é 
um meio de persuasão, o destino de revelar umas almas às outras, 
de ligá-las, mostrando-lhes mutuamente as razões de suas dores 
e alegrias, que os simples fatos desarticulados da vida, vistos pelo 
comum, não têm o poder de fazer, mas que ela faz, diz e convence, 
contribuindo para a regra da nossa conduta e esclarecimento do 
nosso destino”, ressaltou Lima Barreto (1881-1922), na crônica 
lapidar Uma fita acadêmica (A.B.C., de 2/8/1919). Dialogando 
com a poética de Caetano Veloso, podemos atestar que os “podres 
poderes” são responsáveis diretamente pela pior das corrupções: a 
alienação diante da “dor e da delícia de ser o que somos”, o que 
nos impede de alcançar ainda o patamar da “felicidadania”. 

* Professor da Faculdade JK, no Distrito Federal. Jornalista. Doutor 
e mestre em Estudos Literários pela UFMG
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indicar o nome completo do autor, telefone ou correio eletrônico de contato. A publicação de réplicas ou tréplicas ficará a critério da redação. São de 
responsabilidade exclusiva de seus autores as opiniões expressas nos textos. Na falta destes, o BOLETIM encomenda textos ou reproduz artigos que 
possam estimular o debate sobre a universidade e a educação brasileira. 
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Outro ponto é a estrutura orgânica, 
ou estrutura de governança, centralizada 
na Fundação Renova, que integra órgãos 
governamentais e de meio ambiente, por 
meio do Comitê Interfederativo (CIF), para 
reparação dos danos causados pelo rompi-
mento de Fundão.

Marcos Calazans também cita a destitui-
ção, em dezembro de 2016, de um grupo de 
promotores do Ministério Público de Minas 
Gerais que havia ajuizado ação civil pública 
exigindo a retirada da lama de rejeito de 
Fundão no perímetro de Mariana. “Esses 
mesmos promotores que, durante 12 anos, 
trabalharam em defesa do meio ambiente em 
Minas Gerais, também recomendaram que os 

órgãos públicos não aceitassem a 
volta das atividades da Samarco, 
sem antes investigar melhor 
as condições de operação da 
empresa”, acrescenta ele, que 
identifica tentativas de resistên-
cia, especialmente por parte dos 
próprios atingidos. “No entanto, 
o sistema semicolonial também 
coopta os órgãos públicos”, 
ressalva Calazans.

O quarto aspecto, chamado 
por Calazans de cientificidade 
do crime, está relacionado 
às causas do rompimento da 
barragem de Fundão. Com 
base na análise de diferentes 
laudos e relatórios técnicos, 
Calazans concluiu que a causa 

principal e determinante do rompimento foi 
a velocidade de alteamento da barragem. 
“A literatura científica sobre segurança de 
barragens, bastante conhecida pela Samarco 
e suas acionistas, recomenda um alteamento 
anual desse tipo de barragem entre 4,6 e 
9,1 metros. No entanto, essa premissa foi 
sistematicamente violada pelas empresas, 
que chegaram a elevar a barragem em 20 
metros, apenas em 2011, e em 14,6 metros, 
2014”, afirma o pesquisador.

tífico utilizados pelas mineradoras passaram 
a ser instrumento para controlar as opiniões 
e estabelecer parâmetros de maneira que os 
atingidos não conseguiam entender e, mui-
tas vezes, impor seus interesses no processo 
de reparação dos danos. A cientificidade 
do conflito foi usada como instrumento de 
manipulação e dominação, caracterizando-
se como ciência semicolonial”, acrescenta.

Base conceitual
O pesquisador destaca quatro aspectos 

que caracterizam o semicolonialismo nesse 
conflito e utiliza os próprios documentos e 
situações ocorridas no decorrer do ano de 
2016 para consubstanciar sua análise. O 

primeiro é o marco conceitual, que, segundo 
Calazans, configura-se pela série de concei-
tos introduzidos no Brasil, anteriormente ao 
rompimento da barragem, por meio de pro-
jetos financiados pelo Banco Mundial e por 
agências estrangeiras de capital financeiro. 
“Trata-se de ideias como governança, resiliên-
cia, mediação de conflitos e desenvolvimento 
sustentável que, após o rompimento, foram 
fundamentais para estruturar certa concepção 
e a própria atividade científica do conflito”.

O segundo é a epistemologia sistêmica 
semicolonial, expressa na concepção e na 
metodologia do Pensamento Sistêmico e 
Planejamento de Cenários, incorporado 
pela Samarco, que apresenta dentre outras 
coisas, uma ideia de complexidade das 
causas para o rompimento da barragem, 
impossibilitando a determinação de uma 
causa precisa. “As empresas usaram esse 
discurso para se desresponsabilizar pelo 
rompimento”, afirma Calazans.  

MANIPULAÇÃO pela CIÊNCIA
Tese mostra que discurso técnico empregado por empresas e órgãos envolvidos nas reparações dos danos 
causados pelo rompimento da barragem de Fundão funciona como instrumento de controle dos atingidos

A “ciência semicolonial”, que permeia 
os conflitos resultantes do rompi-
mento da barragem de Fundão, em 

Mariana, em 2015, e, mais recentemente, 
em Brumadinho, caracteriza os laudos, rela-
tórios, pareceres e o próprio discurso dirigido 
aos atingidos. Em vez de esclarecer ações 
e providências, eles acabam funcionando 
como “instrumentos de manipulação e 
controle por parte dos agentes responsáveis 
pelas partes envolvidas”.

A análise é feita pelo pesquisador Marcos 
Moraes Calazans, autor de tese defendida 
neste ano, na Universidade de Alicante, 
na Espanha, em regime de cotutela com a 
Faculdade de Educação. De acordo com ele,  
o debate sobre as causas do 
rompimento da barragem 
de Fundão e sobre o próprio 
processo de reparação dos 
danos e indenização dos 
atingidos tem suscitado  ex-
plicações técno-científicas. 
Durante mais de um ano, 
Calazans, que é professor 
do Departamento de Física 
da Universidade Federal de 
Ouro Preto, analisou relató-
rios, laudos técnicos e pare-
ceres elaborados tanto pelas 
empresas Samarco, Vale e 
BHP quanto por órgãos pú-
blicos e diversas instituições, 
como o Instituto Brasileiro 
de Meio Ambiente (Ibama) 
e o Ministério Público. Ele também acompa-
nhou reuniões com os atingidos e liderou um 
projeto de extensão, no município de Barra 
Longa, onde colheu depoimentos e opiniões 
da população sobre o que entendia sobre o 
processo de mineração e o discurso científico 
apresentado pelas empresas.

“A atividade científica que permeia esse 
conflito está fortemente marcada pelas 
determinações econômicas da mineração, 
também característica da própria economia 
brasileira, tão dependente da produção de 
commodities e, que, por sua própria natu-
reza, é uma típica atividade semicolonial”, 
afirma.  A expressão semicolonialismo é 
definida pelo marxista peruano, José Carlos 
Mariategui, para caracterizar as pressões e 
coerções do capital financeiro e dos mo-
nopólios internacionais sobre as relações 
sociais, políticas e econômicas dos países da 
América Latina.

“Percebi que as práticas e o discurso cien-

Teresa Sanches

Tese: Ciência semicolonial: uma análise 
da cientificidade do conflito gerado pelo 
crime semicolonial da Samarco/Vale/BHP

Defesa: fevereiro de 2019

Orientadores: Antônio Julio de 
Menezes Neto (UFMG) e José Antônio 
Segrelles Serrano (Universidade de 
Alicante)

Rua em Barra Langa, cidade afetada pelo rompimento da barragem de Fundão 

Antônio Cruz | Agência Brasil | Fotos Públicas
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SEREIAS do estuário
Em artigo de professores da UFMG, população de peixes-bois híbridos é apontada como 
referência para a preservação do ambiente marinho formado pela pluma do rio Amazonas

Matheus Espíndola

As regiões onde a água doce dos rios 
se mistura à salgada dos oceanos 
são definidas pela literatura científica 

como “estuários”. Atualmente ameaçada 
pela exploração de petróleo e de outros mi-
nerais, a porção do Oceano Atlântico que se 
estende da foz do Rio Amazonas até a costa 
das Guianas foi identificada como o habitat 
de animais híbridos que mesclam caracterís-
ticas funcionais e morfológicas do peixe-boi 
marinho (Trichechus manatus) e do peixe-boi 
amazônico (Trichechus inunguis), frutos do 
cruzamento entre essas duas espécies. 

“Eles têm adaptações genéticas para viver 
em ambientes estuarinos, ecossistemas cuja 
preservação costuma ser negligenciada”, 
observa o professor Fabrício Rodrigues dos 
Santos, sobre os animais que foram com-
parados às mitológicas sereias no diário de 
bordo de Cristóvão Colombo, quando o 
navegador chegou à América no século 15. 
Por conta disso, essa ordem de mamíferos 
herbívoros, da qual faz parte o peixe-boi, é 
chamada de Sirenia.

Docente do Departamento de Genética, 
Ecologia e Evolução do ICB, Fabrício Santos 
coordenou equipe de pesquisadores da 
UFMG, da Alemanha e da Guiana Francesa 
(França). Eles investigaram características 
genéticas de peixes-bois encontrados ao 
longo de extensa zona híbrida sob influ-
ência da pluma do rio Amazonas (coluna 
de água doce que flui dentro do oceano). 
“Até então, havia poucos dados sobre essa 

população, que existe há muito tempo e 
é formada praticamente só por híbridos. 
Isso reforça a necessidade de proteger esse 
ambiente peculiar”, explica o pesquisador, 
que, desde 2016, é assessor do Plano de 
Ação Nacional (PAN) para a conservação do 
peixe-boi marinho, vinculado ao Ministério 
do Meio Ambiente. 

O estudo resultou no artigo Manatee 
genomics supports a special conservation 
area along the Guianas coastline under 
the influence of the Amazon River plume, 
publicado no periódico Estuarine, Coastal 
and Shelf Science, revista multidisciplinar 
dedicada à análise de fenômenos aquáticos 
dos estuários, zonas costeiras e mares de 
plataforma continental. “No trabalho, pro-
pusemos a preservação dessa área como um 
produto único da natureza, onde também 
transitam outras espécies adaptadas ao 
estuário – algumas, inclusive, endêmicas”, 
justifica.

Pela primeira vez, foi registrada a presen-
ça de um peixe-boi amazônico em um rio da 
Guiana Francesa – fora, portanto, da Bacia 
Amazônica. Essa área costeira compreende 
o Amapá e a foz do Rio Amazonas (Brasil), 
Guiana Francesa, Suriname e Guiana, onde 
se encontram os peixes-bois híbridos.

Extinção
Fabrício Santos esclarece que os peixes-

bois amazônico e marinho são facilmente 
distinguíveis. No primeiro caso, o animal é 
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Filhote de peixe-boi amazônico: adaptações genéticas favorecem vida em ambientes estuarinos

preto, com o ventre branco. Sem unhas ou 
pelos no corpo, tem modificações na denti-
ção que possibilitam se alimentar de plantas 
aquáticas. O peixe-boi marinho, por sua vez, 
é homogeneamente cinzento ou marrom, 
tem unhas e pelos e são adaptados ao 
ambiente marinho. Alimenta-se de gramas 
marinhas e plantas de estuários.

Os peixes-bois marinhos nativos do Bra-
sil, de acordo com os estudos do grupo da 
UFMG, são bem diferentes dos que habitam 
o Hemisfério Norte, tanto na morfologia 
quanto no DNA. “A zona híbrida também 
separa as populações de peixe-boi marinho 
do Brasil das demais, o que é importante, 
portanto, para a preservação dos animais 
que ocorrem em nosso litoral”, argumenta. 
Segundo Fabrício Santos, estima-se que ain-
da restem, no máximo, cerca de mil peixes-
bois marinhos na costa brasileira. “O último 
registro no Espírito Santo ocorreu na década 
de 1960, e a espécie também já foi extinta 
na Bahia e no Sergipe”, informa. 

De acordo com o professor, esses e 
outros dados serão discutidos nas próximas 
reuniões do PAN, a fim de se fomentar es-
tratégias de preservação. “A exploração de 
petróleo nas imediações da foz do rio Ama-
zonas pode gerar consequências negativas 
para esse ecossistema. Por isso, é importante 
estudar o local e suas espécies”, alerta. 

Seleção natural
Para o pesquisador, investigações futuras 

deverão buscar sinais de seleção natural em 
todo o genoma das espécies puras e dos 
híbridos, o que pode fornecer pistas sobre as 
adaptações genéticas que podem favorecer a 
existência dos híbridos nessa zona costeira. 
“Se o ecossistema formado pela pluma do 
rio Amazonas realmente influencia a distri-
buição populacional de muitas espécies, um 
programa regional de conservação deve ser 
elaborado, com ênfase na preservação desse 
ambiente aquático único”, afirma.

Artigo: Manatee genomics supports 
a special conservation area along the 
Guianas coastline under the influence of 
the Amazon River plume

Autores: Camilla Lima, Camila 
Mazzoni, Fabrício Rodrigues dos Santos 
e Benoit de Thoisy, da UFMG, e Sibelle 
Vilaça, da Trent University (Canadá) 

Disponível em: http://bit.do/e4ovQ
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tempos regressivos. Os dois primeiros dias serão dedicados a mi-
nicursos, dois deles dirigidos particularmente à comunidade local: 
um sobre saúde (ministrado em parceria com a Organização Pan-
americana de Saúde) e outro sobre economia popular e solidária. 

O professor João Antonio de Paula destaca que o seminário 
se caracteriza, historicamente, por lançar um “olhar para frente”, 
mantendo um diálogo aberto com as comunidades nacional e in-
ternacional, e “possibilita atualizar e aferir nossa produção teórica”. 
É também um espaço de formação de alunos. “Muitos pesquisa-
dores e professores importantes passaram por Diamantina, onde 
se submeteram a críticas de pessoas experientes e consolidaram 
o sentido de pertencimento e compromisso com a universidade 
pública”, diz João Antonio.

O Seminário de Diamantina, tradicionalmente bianual, volta 
a ser realizado depois de três anos, uma vez que, em 2018, não 
foi possível reunir recursos suficientes. A saída foi reduzir custos, 
e o evento é financiado pelo Cedeplar, pelo BDMG, pelo Banco  
Interamericano de Desenvolvimento (BID), pela Fapemig e pelo Ins-
titute for New Economic Thinking (Inet), do megainvestidor George 
Soros. “Realizar o seminário é um ato de resistência contra os cortes 
de verbas e a ofensiva lançada contra as universidades públicas”, 
afirma João Antonio de Paula. 

População e ambiente
Diamantina também receberá, nesta semana, o 5º Seminário 

nacional população, espaço e ambiente, que vai focalizar os dilemas 
da sustentabilidade e do desenvolvimento. Vinculado à Associação 
Brasileira de Estudos Populacionais (Abep), o encontro  abordará, 
segundo os organizadores, as “transformações produtivas e na 
dinâmica urbana, cujos impactos no ambiente ainda não foram 
mensurados de forma concreta,  assim como as mudanças geradas 
pelo acirramento dos efeitos das mudanças climáticas, pelas utili-
zação da  terra de forma múltipla e pela ascensão de um discurso 
sobre sustentabilidade cujos sentidos ainda não foram equacionados 
pelo poder público nem pelo mercado”.

A programação do evento está disponível em https://diamantina.
cedeplar.ufmg.br/2019/  
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A exploração de minérios se confunde com a história de Minas 
Gerais. Gera riqueza e empregos, mas tem deixado sequelas. 
É necessário encontrar soluções não apenas para tornar a 

atividade menos predatória, mas também para reduzir a dependência 
de municípios e do próprio estado. O tema da mineração norteia parte 
significativa das discussões do Seminário de Diamantina, que terá 
sua 18ª edição na semana de 19 a 23 de agosto, na cidade histórica.

Promovido desde 1982 pelo Centro de Desenvolvimento e Pla-
nejamento Regional (Cedeplar), da UFMG, o evento se constitui de 
debates e apresentações sobre outras questões mineiras, brasileiras 
e globais, sempre sob a perspectiva de áreas de estudo como a eco-
nomia, a demografia, a história, as políticas públicas e as relações 
econômicas internacionais.

“Vamos falar da crise da mineração, de como lidar com ela dos 
pontos de vista social, econômico, ambiental. Vamos abordar os 
impactos e as alternativas possíveis”, diz Frederico Gonzaga Jayme, 
professor da Faculdade de Ciências Econômicas (Face) e diretor do 
Cedeplar. “É preciso redesenhar a indústria minerária com uma visão 
de desenvolvimento econômico sustentável.”

Neste ano, o evento é marcado pelos desastres de Brumadinho 
e Mariana. “Essas tragédias tornaram ainda mais urgente discutir 
alternativas tecnológicas. É preciso explorar o minério, mas têm 
faltado cuidados fundamentais e tecnologias mais seguras”, afirma 
o professor João Antonio de Paula, coordenador do Seminário.

Colapso iminente
As tragédias recentes serão abordadas pelo professor Bernardo 

Campolina Diniz, que vai apresentar trabalho realizado no Cedeplar 
de valoração das perdas da população de Mariana. Os dados já vêm 
sendo usados em negociações sobre compensações entre os atingi-
dos e a mineradora Samarco. “As perdas econômicas, sociais e de 
saúde são muito expressivas para os deslocados, que perderam suas 
casas, fontes de renda e espaços de convivência”, afirma o professor.

Diniz chama a atenção também para o fato de que Minas Gerais 
não se preparou para o declínio da mineração, que deixará de ser 
o carro-chefe da economia. “É iminente o colapso econômico e 
social de alguns municípios, sem falar no passivo ambiental”, diz. 
Ele questiona também se as empresas estarão dispostas a enfrentar 
os altos investimentos em tecnologia para tornar a ati-
vidade mais sustentável, na medida em que o minério 
empobreceu em Minas, e a exploração no Pará é mais 
rentável.

O professor Ricardo Ruiz vai levar a Diamantina nú-
meros que dão a dimensão do alto grau de dependência 
de dez regiões minerárias no estado. “Sem contar, por 
exemplo, com a sorte de Nova Lima, que encontrou um 
caminho ao atrair a expansão urbana de alta renda de 
Belo Horizonte, a maior parte dos municípios precisa se 
esforçar para encontrar alternativas em escala. Minas Ge-
rais perdeu a capacidade de diversificar”, comenta Ruiz.

Saúde e economia popular
Os debates e apresentações do Seminário de  

Diamantina terão início no dia 21, com a presença da 
reitora Sandra Regina Goulart Almeida, que vai abordar 
em conferência o tema Os desafios da universidade em 

Em busca de ALTERNATIVAS
Agenda do Seminário de Diamantina se concentra na crise da mineração; debates são pautados pela 
economia, demografia, história e relações econômicas internacionais

Itamar Rigueira Jr.

Vista da histórica Diamantina, sede permanente do Seminário de Economia Mineira
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Matheus Espíndola

Escolas que oferecem oportunidades 
de formação continuada aos profes-
sores e programas de reforço escolar 

aos estudantes de menor desempenho são 
aquelas em que o aprendizado é melhor. O 
desempenho estudantil, de maneira geral, 
também é favorecido quando há participa-
ção da família na vida escolar – esse envol-
vimento é capaz, inclusive, de compensar 
possíveis desvantagens que tiveram origem 
no baixo nível socioeconômico ou na pouca 
escolaridade dos pais. 

Essas são algumas das conclusões da 
dissertação O processo importa: relações 
entre processos escolares eficazes e o de-
sempenho de alunos de escolas públicas em 
Minas Gerais, de autoria da economista Ana 
Luíza Farage Silva. Defendida há dois anos, 
no Centro de Desenvolvimento e Planeja-
mento Regional (Cedeplar), da Faculdade de 
Ciências Econômicas (Face), o trabalho foi 
recentemente contemplado com R$ 10 mil 
pelo primeiro lugar conquistado na categoria 
Dissertação de mestrado, do Prêmio BNB de 
Economia Regional, promovido pelo Banco 
do Nordeste.

“A origem socioeconômica é um dos 
principais determinantes do desempenho 
escolar, mas é possível que a escola atue 
para diminuir as desigualdades, gerando 
oportunidades e estabelecendo ações es-

CONTEXTO e RESULTADO
Relação entre a eficácia dos processos escolares e desempenho estudantil é tema de 
dissertação premiada de economista com formação no Cedeplar

Promoção de oportunidades para desenvolvimento de professores é determinante para o sucesso escolar

pecíficas para o aprendizado dos alunos de 
menor desempenho”, comenta Ana Luíza, 
sobre algumas das questões que nortearam 
sua pesquisa.

Com base na literatura sobre eficácia 
escolar, a dissertação investiga e compara 
o contexto e as tipologias de processos 
escolares aos quais os alunos de diferentes 
coortes de Minas Gerais estiveram expostos 
em 2007 e 2015. “Busquei discriminar quais 
processos têm mais potencial para contra-
balancear a influência negativa das variáveis 
socioeconômicas”, explica a autora, que se 
ancorou em dados de 2007 e de 2015 da 
Prova Brasil [avaliação censitária das escolas 
públicas das redes municipais, estaduais e 
federal, cujo objetivo é medir a qualidade 
do ensino]. 

O papel da família
Ana Luíza identificou o envolvimento 

da família na vida escolar e a promoção de 
oportunidades de desenvolvimento do pro-
fessor entre os processos mais benéficos para 
os alunos. “O enfoque intenso no aprendiza-
do é representado pela consistência do dever 
de casa. Isso inclui a frequência da realização 
da tarefa pelo estudante e da correção da 
atividade pelo professor”, acrescenta. 

Quanto ao contexto das escolas públicas 
mineiras, a pesquisadora apurou que, apesar 

da existência de problemas relativos à falta 
de professores, depredação e violência, as 
instituições têm aumentado as oportunida-
des de capacitação dos docentes e apostado 
em programas de monitoramento, a fim de 
reforçar a aprendizagem e reduzir a repro-
vação, movimento que foi acompanhado 
pelo aumento da expectativa dos docentes 
em relação à probabilidade de conclusão do 
ensino médio pelos estudantes.

“Alunos que repetem o ano têm evolução 
menor em comparação com estudantes que 
passam, mesmo com nota insuficiente”, 
informa a pesquisadora, fundamentada na 
literatura sobre o tema. Segundo Ana Luíza, 
é preciso encontrar soluções baseadas no 
reforço escolar, em vez da reprovação, para 
lidar com a defasagem de aprendizado. “A 
penalização com mais um ano de exposição 
às mesmas condições de ensino não garante 
melhoria no desempenho”, completa.

A economista enfatiza que, depois de 
identificadas as boas práticas, é preciso en-
contrar maneiras eficazes de incorporá-las 
ao cotidiano das escolas e configurar uma 
rede de compartilhamento de experiências, 
o que favorece um ciclo virtuoso de melhoria 
das políticas em educação. “É fundamental 
promover mudanças estruturais nas escolas, 
a fim de que as desigualdades percam força 
determinística. A qualidade da educação 

pode ser melhorada por meio do 
aprimoramento dos processos e 
interações cotidianas, e não apenas 
investindo na alocação de recursos fí-
sicos”, afirma. No seu entendimento, 
a premissa de que filhos de famílias 
mais ricas e escolarizadas têm de-
sempenho superior também reforça a 
necessidade de políticas que reduzam 
a pobreza e a desigualdade. 

Os resultados do estudo, segundo 
Ana Luíza, podem fomentar outras 
reflexões sobre os processos escola-
res relacionados ao ensino integral 
e expandir a investigação. “A inter-
pretação das mudanças ocorridas ao 
longo do tempo, à luz das políticas 
educacionais adotadas, ajuda a iden-
tificar projetos esgotados e vislumbrar 
iniciativas promissoras”, observa.
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Acontece

yogaterapia
A Faculdade de Medicina recebe, no dia 4 de setembro, a partir das 11h, um seminário 

de Yogaterapia.  O evento contará com a presença do professor Sat Bir Sigh Khalsa, da 
Universidade de Havard, um dos maiores estudiosos do mundo na área. Ele falará sobre 
Yogaterapia e estilo de vida. Aberto ao público, o seminário é realizado conjuntamente 
pelo Programa Terapias Complementares, da Faculdade de Medicina, pelo Projeto Kundalini 
Yoga: Estilo de Vida e Saúde Mental, da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional, e pela Associação de Amigos do Kungalini Yoga (Abaky). 

parceria pela cultura
No último dia 12, a UFMG e a Prefeitura de Belo Horizonte assinaram acordo de coo-

peração que formaliza ampla parceria entre a Universidade e a administração pública da 
cidade na área de cultura. Um dos focos é a criação de mecanismos para que o conheci-
mento produzido no âmbito da UFMG possa ser mobilizado para aprimorar a gestão das 
ações da Prefeitura. O professor Fernando Mencarelli, diretor de Ação Cultural da UFMG, 
lembra que a parceria abrange, inclusive, ações em curso, nascidas da proximidade que já 
existia entre Prefeitura e UFMG. “No Festival de Inverno deste ano, por exemplo, inserimos 
[parte da] nossa programação na Virada Cultural de Belo Horizonte. Na ocasião, também 
firmamos parcerias com quatro centros culturais da Prefeitura

capes print ufmg
A Pró-reitoria de Pós-graduação (PRPG) 

lançou quatro chamadas internas do pro-
grama Capes-Print UFMG, com foco em 
mobilidades, que serão realizadas de março a 
dezembro de 2020. A chamada Doutorado-
sanduíche no Exterior (PDSE) visa à concessão 
de bolsas de estágio em pesquisa de dou-
torado. Já a modalidade Professor Visitante 
Júnior/Sênior no Exterior (PV no exterior) tem 
foco em docentes em efetivo exercício na 
UFMG, receberão bolsas para a realização 
de estudos avançados após o doutorado.

A chamada Professor Visitante do Exterior 
(PVE) tem o objetivo de selecionar pesquisa-
dores de renome internacional, atuantes e 
residentes no exterior, para proferir cursos, 
treinamentos, palestras ou seminários pre-
senciais na UFMG. Por fim, a modalidade 
Pós-doutorado com Experiência no Exterior 
(PDEE) prevê que pesquisadores-doutores 
com experiência no exterior atuem nos 
programas de pós-graduação da UFMG, em 
todas as áreas do conhecimento.

As propostas devem ser apresentadas 
até 13 de setembro. Mais informações estão 
disponíveis na página do programa: https://
www.ufmg.br/prpg/capes-print/. 

refugiados
A Diretoria de Relações Internacionais (DRI) promoverá, no dia 3 de setembro, às 11h15, a 

aula inaugural da Formação Transversal em Estudos Internacionais. O fotojornalista Showkat 
Shafi, do canal de notícias Al Jazeera, vai falar sobre as 100 faces dos refugiados Rohingya, 
no auditório A104 do Centro de Atividades Didáticas (CAD 2).

Na palestra, Shafi apresentará retratos de cem refugiados, com idades entre três e 95 
anos, que integravam a leva de cerca de 730 mil rohingyas mulçumanos forçados pelo exér-
cito de Mianmar a fugir para Bangladesh. Aberta ao público e sem necessidade de inscrição 
prévia, a apresentação será em inglês.

plantas medicinais
O módulo 2 do curso de extensão em 

plantas medicinais e fitoterápicos está com 
inscrições abertas até 29 de agosto. A ati-
vidade será ministrada nos dias 30 e 31 de 
agosto, na Faculdade de Farmácia da UFMG. 

Nesta etapa da formação, os princípios 
de plantas medicinais e da fitoterapia serão 
focalizados em seus aspectos básicos: defi-
nição de fitoterapia, fitoterápicos e plantas 
medicinais, políticas públicas e legislação.

Também serão abordadas as principais 
classes de seus princípios ativos, sua farma-
cologia e toxicologia, produção de fitote-
rápico, formas farmacêuticas e controle de 
qualidade. 

São ofertadas 50 vagas, cinco delas re-
servadas a bolsistas, com isenção total ou de 
50% no valor do curso. As informações estão 
no site da Fundep (http://bit.do/e4w8W). 
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semana do conhecimento
A Semana do Conhecimento da UFMG está com inscrições abertas (https://www.

ufmg.br/semanadoconhecimento/) para as nove mostras de trabalhos que integram sua 
programação. Estudantes e servidores técnico-administrativos vão expor trabalhos em 
diversas unidades da UFMG na 28ª edição do evento, que também compõe a progra-
mação da 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT). 

O tema Educação de qualidade para o desenvolvimento sustentável é inspirado na 
proposta conceitual da SNCT: Bioeconomia: diversidade e riqueza para o desenvolvimento 
sustentável. Segundo a pró-reitora de Graduação, professora Benigna Maria de Oliveira, 
as discussões sobre desenvolvimento sustentável integram uma pauta contemporânea 
ainda mais ampla: a Agenda 2030 da ONU, que tem como um dos seu objetivos a 
educação de qualidade. 

Nesta edição, as tradicionais exposições de pôsteres da Semana de Graduação darão 
lugar a apresentações orais para bancas avaliativas. A abertura da Semana será integrada 
a uma edição do ciclo de conferências Tempos presentes, ainda sem confirmação de 
convidado. Outros destaques serão os eventos promovidos pela Diretoria de Assuntos 
Culturais e a Feira Agroecológica.

Identidade visual da 28ª Semana do Conhecimento da UFMG
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De 19 a 22 de agosto, o Conservatório 
UFMG vai receber o Fórum UFMG de 
Cultura, cujo o tema neste ano será 

Políticas e gestão cultural nas Instituições de 
Ensino Superior (IES). As palestras e mesas-
redondas são abertas ao público mediante 
inscrição, que pode ser feita pelo site da 
Diretoria de Ação Cultural da UFMG (www.
ufmg.br/cultura).

“O Fórum é um movimento que foi ini-
ciado em 2014, motivado pela ideia de cons-
tituir uma pró-reitoria de cultura na UFMG. 
Na época, fizemos uma série de reuniões 
e encontros abertos, criamos um comitê 
executivo e outro consultivo, formulamos 
um plano de cultura para a Universidade e o 
próprio projeto dessa pró-reitoria”, explica o 
diretor de Ação Cultural da UFMG, Fernando 
Mencarelli. 

“O evento é retomado agora com o mes-
mo objetivo”, explica a professora Mônica 
Medeiros Ribeiro, diretora-adjunta. “Em 
alguma medida, ele responde ao Plano de 
Desenvolvimento Institucional da UFMG, esta-
belecido para o período 2018-2023. No PDI, 
está explicitada uma política cultural cujos 
objetivos integram a implementação de uma 
pró-reitoria de cultura na UFMG”, afirma.

“A institucionalização das políticas de 
cultura nas universidades é um processo em 
andamento em todo o país”, destaca Men-
carelli. “Nesse sentido, teremos no Fórum 
a participação de pares de outras universi-
dades que já avançaram na constituição ou 
implementação de políticas de cultura ou de 
pró-reitorias em suas próprias instituições”, 
completa Mônica. A ideia é compartilhar 
experiências e estabelecer discussões que 
possibilitem à UFMG consolidar todas essas 

GESTÃO CULTURAL
Nova edição de fórum busca aprofundar debate sobre 
institucionalização e criação de pró-reitoria na área

ideias em uma proposta sólida e exequível.

Neste ano, as atividades do Fórum inte-
gram a programação do Encontro Interna-
cional Arte, Cultura e Democracia no Século 
XXI, promovido pela Secretaria de Cultura 
de Belo Horizonte. As atividades do Encon-
tro – que visa promover debates e reflexões 
sobre as políticas públicas na área da cultura, 
especialmente no âmbito municipal, serão 
realizadas no Teatro Francisco Nunes, no 
Parque Municipal e no Viaduto Santa Teresa.

Programação
No dia 19, às 14h, Antonio Albino Ca-

nelas, pesquisador do Centro de Estudos 
Multidisciplinares em Cultura (Cult), da Uni-
versidade Federal da Bahia (UFBA), ministrará 
a palestra Universidade, políticas e planos de 
cultura. Em seguida, às 16h, Robson Almei-
da, pró-reitor de Cultura e coordenador do 
processo de elaboração do Plano de Cultura 
da Universidade Federal do Cariri (UFCA) 
dará sequência ao programa de palestras 
falando sobre o tema Universidade cultural: 
institucionalizar a cultura 
nas IES a partir da política 
e da gestão cultural.

No dia 20, às 14h, Ale-
xandre Molina, da Universi-
dade Federal de Uberlândia 
(UFU), Jonas Defante, do 
Instituto Federal Flumi-
nense (IFF), e Patrícia Silva 
Dorneles, da Universidade 
Federal do Rio de Janei-
ro (UFRJ), participam da 
mesa-redonda Políticas e 
planos de cultura na uni-
versidade. No mesmo dia, 

à tarde, o evento estará fechado para uma 
reunião do grupo de trabalho do Fórum de 
Gestão Cultural das Instituições de Ensino 
Superior do Sudeste, que visa à formulação 
dos Planos de Desenvolvimento Institucional 
e Planos de Cultura das IES da região.

O objetivo do grupo é discutir o papel 
atual da cultura nas instituições de ensino 
superior, a ampliação do intercâmbio de 
experiências entre instituições e estratégias 
de fortalecimento das políticas culturais no 
âmbito acadêmico. 

No último dia de evento, 22, quinta-feira, 
às 14h, Rubens Bayardo Garcia, diretor da 
carreira de especialização em gestão cultural 
e políticas culturais do Instituto de Altos 
Estudios Sociales (Idaes), da Universidade 
Nacional de San Martín (Unsam), da Argen-
tina, ministrará a palestra Gestão cultural na 
universidade pública. Em seguida, o curador, 
ensaísta e professor Paulo Pires do Vale fará 
a conferência de encerramento do evento, 
na qual abordará o Plano Nacional das Artes 
de Portugal, do qual é comissário.

Ewerton Martins Ribeiro

Conservatório UFMG abrigará as atividades do Fórum de Cultura


