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PIPIRIPAU REDIVIVO
Uma das mais emblemáticas obras da cultura popular 
de Belo Horizonte, o Presépio do Pipiripau será rei-
naugurado nesta semana após passar por minucioso 
processo de restauração. Construído pelo artesão 
Raimundo Machado Azeredo durante 82 anos, o pre-
sépio, instalado no Museu de História Natural e Jardim 
Botânico, mistura cenas da vida de Cristo com aspectos 
do cotidiano mineiro do século passado. 

Páginas 4,5 e 6 
Economia gerada pela adoção 

da energia solar por famílias 
mineiras é investigada em 

estudo da Face 
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Rei mago, um dos 586 personagens do 
Presépio do Pipiripau, que acaba de ser 
revitalizado  pela UFMG 
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Opinião

Marcos Fabrício Lopes da Silva*

Esta página é reservada a manifestações da comunidade universitária, por meio de artigos ou cartas. Para ser publicado, o texto deverá versar sobre 
assunto que envolva a Universidade e a comunidade, mas de enfoque não particularizado. Deverá ter de 5.000 a 5.500 caracteres (com espaços) e 
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. 

Existem pessoas que ajudam a cons-
truir o mundo com ideal de liberda-
de, justiça e fraternidade. Buscam, 

diuturnamente, uma vida melhor para o 
ser humano. Impulsionados pelo coração, 
propugnam pela igualdade entre os povos, 
pela justiça social e sonham com um mun-
do melhor. Acreditam na educação como 
única forma de edificar uma sociedade de-
mocrática. Existem outros, entretanto, que 
pretendem dominar a sociedade pelo auto-
ritarismo. Querem fazê-lo pela força. Não 
aceitam divergências políticas e partidárias. 
Agem pela imposição do medo. Censuram, 
torturam, matam, fazem de tudo para cassar 
a liberdade de expressão. Manipulam dados, 
cerceiam a atuação da imprensa e fazem ca-
lar as opiniões contrárias. Acreditam apenas 
na violência, na dominação.

O regime militar instalado no Brasil em 
1964 não fez nada pelo povo. Ao inverso, 
causou profundo retrocesso político e social, 
cuja conta do “milagre econômico” nos foi 
apresentada a partir da década de 1980. O 
governo militar desamparou a educação, 
corrompeu os meios políticos, calou a im-
prensa, manipulou informações, restringiu 
as liberdades, implantou a ditadura, exter-
minou as novas lideranças, agravou o endi-
vidamento do país e feriu, indelevelmente, 
a dignidade do povo brasileiro. Somente 
depois de décadas, o cidadão brasileiro 
resgatou o seu direito de votar, de escolher 
seus governantes. Daí o grande desfavor 
que fez à nação o regime militar, que pro-
moveu intensa lavagem cerebral. Ademais, 
tal momento da conturbada vida política 
brasileira se fez “página infeliz da nossa 
história”, marcada pela violação continuada 
dos direitos humanos.

Reconhecidos os horrores da ditadura 
militar, a história, tenho certeza, traduzirá 
os impactos nefastos do governo militar e 
exaltará as pessoas corajosas que se insur-
giram contra os tiranos. Por obra delas nos 
foi possível sonhar com a democracia e a 
liberdade. Causa espanto e indignação, por-
tanto, que alguém, no juízo perfeito, venha 
defender uma ditadura militar, levantando 
como bandeira a necessidade de controlar 

A DITADURA e a DEMOCRACIA

dificuldades econômicas, sociais e políticas 
vividas pelo país. Os defensores dessa estapa-
fúrdia ideia certamente acreditam que, com 
a dominação, todos os problemas brasileiros 
se resolveriam, o que demonstra pouco ou 
nenhum conhecimento da história mundial, 
que nos prova o quanto é traumático viver 
sob o império do medo. As ditaduras são 
exceções no mundo moderno. Eis que viver 
em liberdade é a síntese do processo de 
evolução da sociedade.

Assim, aqueles que querem colocar o Bra-
sil no caminho do desenvolvimento devem 
fazê-lo com as “armas” da democracia, exer-
citando o livre pensar e expressar, votando 
com compromisso e, sobretudo, acreditando 
nos ideais de liberdade, igualdade e fraterni-
dade. A partir daí, e tão somente, entraremos 
na rota do desenvolvimento. Não existe 
progresso tecnológico ou econômico sem 
desenvolvimento humanístico. E o homem 
nasceu para ser livre. Nenhuma força é capaz 
de aprisionar suas ideias e seus pensamentos. 
Charles Chaplin ressaltou tão preciosa lição 
democrática quando realizou, em 1940, O 
grande ditador, a mais pertinente sátira ao 
nazismo alemão. Ali nasceu a obra-prima 
que imortaliza o filme: o célebre discurso 
final que não só exalta a paz mundial, mas 
a liberdade individual contra todo tipo de 
censura e autoritarismo.

“Sinto muito, mas não pretendo ser 
imperador. Não é esse o meu ofício. Não 
pretendo governar ou conquistar ninguém. 
Gostaria de ajudar – se possível – judeus, 
gentios, negros, brancos. Todos nós de-
sejamos ajudar-nos uns aos outros. Seres 
humanos são assim. Queremos viver para a 
felicidade do próximo e não para o seu in-
fortúnio. Não desejamos odiar ou desprezar. 
Neste mundo há espaço para todos. O cami-
nho da vida pode ser livre e lindíssimo, porém 
perdemos o rumo. [...] Pensamos demais e 
sentimos de menos. Mais do que máquinas, 
precisamos de humanidade. Mais do que 
inteligência, precisamos de compaixão. Sem 
estas virtudes, a vida será violenta. [...] 

Aos que me ouvem, eu digo: Não deses-
pereis. A nossa desgraça é simplesmente o 
último suspiro da ganância. A amargura de 

homens que temem o avanço do progresso 
humano. O ódio dos homens desaparecerá, 
os ditadores sucumbirão, e o poder que 
arrebataram ao povo regressará ao povo. 
Enquanto morrem homens, a liberdade 
nunca perecerá.

Soldados! Não vos entregueis a esses 
desalmados, homens que vos desprezam e 
escravizam, que controlam as vossas vidas! 
Que vos ditam o que fazer, pensar e sentir! 
Que vos condicionam, vos tratam como 
gado e se servem de vós como carne para 
canhão! [...] Não sois máquinas! Não sois 
gado! Homens é que sois! E levam o amor da 
Humanidade nas vossas almas! Não odieis! 
Só odeiam os que não se fazem amar, os 
mal-amados e os desumanos.

Soldados! Não batalheis pela escravidão! 
Lutai pela liberdade! São Lucas escreveu: ‘O 
Reino de Deus está dentro do homem’. Não 
de um só homem mas de todos os homens! 
Em vós! Vós, o povo, tendes o poder! – o 
poder de criar máquinas, de criar felicidade! 
Tendes o poder de tornar esta vida livre e 
bela, de fazer dela uma aventura maravilho-
sa! Então, em nome da democracia, usemos 
esse poder! Unamo-nos! Lutemos por um 
mundo novo. Um mundo que assegure a 
todos a oportunidade de trabalho, que dê fu-
turo à mocidade e segurança à velhice. Com 
tais promessas, os desalmados subiram ao 
poder, mas eles mentem. Esses não cumprem 
as suas promessas! Os ditadores libertam-
se, mas escravizam o povo! Lutemos agora 
para cumprir essas promessas! Lutemos 
para libertar o mundo, abater as fronteiras 
nacionais, pôr termo à ganância, ao ódio 
e a intolerância. Lutemos por um mundo 
de razão, um mundo no qual a ciência e o 
progresso conduzam à felicidade de todos 
nós. Soldados! Em nome da democracia, 
unamo-nos!”.

* Professor das Faculdades Ascensão e JK, no 
Distrito Federal. Jornalista, poeta e doutor em 
Estudos Literários pela UFMG. Graduando em 
Letras pela UnB 
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Incentivo ao uso de aquecedor solar poderia compor política de 
distribuição de renda

A utilização dos sistemas fotovoltaicos, que transformam 
energia solar em eletricidade, ainda não é compensadora fi-
nanceiramente para famílias que consomem pouca energia. 

Os aquecedores solares de água, por outro lado, são viáveis para 
famílias de quase todas as faixas de renda – e o benefício é tanto 
maior quanto menor a renda, uma vez que, para esses grupos, o 
gasto com chuveiro elétrico é mais significativo.

Micaele Martins de Carvalho, que defendeu pesquisa de mes-
trado no Cedeplar, no início deste ano, calculou as consequências 
econômicas em cenário de maior aproveitamento da energia solar 
nas residências de Minas Gerais. O estudo projeta efeitos da redu-
ção da conta de energia em setores econômicos e na geração de 
empregos, por exemplo.

De acordo com a pesquisadora, Minas Gerais tem grande po-
tencial para a utilização da energia solar. “O estado tem uma das 
tarifas mais altas do Brasil e é um dos que reúnem mais empresas 
certificadas para a produção de aquecedores solares”, justifica Mi-
caele Martins. Ela salienta que a geração de energia hidrelétrica é 
mais barata que a solar, mas o custo final é mais elevado por causa 
da distribuição.

O estudo mostra que a utilização de painéis fotovoltaicos é 
cara, sobretudo, porque o sistema tem custo fixo de instalação 
e equipamentos, independentemente da quantidade de placas. 
Um sistema pequeno, que produzisse pouca eletricidade, não 
seria economicamente interessante. “Compensa apenas quando a 
produção atinge média de 288 kW/h por mês, e para famílias com 
renda média per capita de cinco salários mínimos ou mais”, afirma 
Micaele Martins, economista formada pela Universidade Federal 
de Viçosa. Considerando que o kW/h custe 82 centavos, incluindo 
impostos, a produção de 288 kW/h pode gerar economia mensal 
de aproximadamente R$ 236. 

O incentivo ao uso de aquecedores solares por famílias menos 
abonadas seria uma alternativa, na visão da pesquisadora, para 
compor políticas de distribuição de renda. Ela ressalta, entretanto, 
que grupos familiares com renda abaixo de meio salário mínimo per 
capita já são beneficiados por tarifas reduzidas de energia elétrica, 
e para eles a utilização do aquecedor solar, a preços de mercado, 
não traz vantagens.

Famílias representativas
A pesquisa lançou mão do modelo Imagem-MG (Integrated 

Multirregional Applied General Equilibrium Model for Minas Ge-
rais), adaptação de modelo criado pelo Cedeplar para o Brasil, que 
segue a estrutura teórica do Term (The Enormous Regional Model). 
O modelo baseou-se nas Tabelas de Recursos e Usos do IBGE e em 
dados das Contas Regionais, e a pesquisadora criou dez famílias 
representativas, para tornar mais adequadas as simulações de ado-
ção de tecnologias de energia solar.

No primeiro cenário projetado pelo estudo, que considera a 
adoção de painéis fotovoltaicos, os cálculos indicaram que os prin-
cipais setores beneficiados pela economia de recursos das famílias 
com energia elétrica seriam o de arte e cultura e o de atividades 
financeiras e seguros. Os gastos na área cultural também tende-
riam a aumentar no segundo cenário, alimentado pela hipótese da 

ECONOMIA que vem do SOL
Pesquisa realizada no Cedeplar dimensiona impactos da adoção da energia solar pelas famílias mineiras

Itamar Rigueira Jr.

adoção dos aquecedores solares, mas a economia das famílias de 
renda mais baixa se transformaria também em gastos maiores com 
alimentos e artigos têxteis e de couro, como calçados.

“O incremento de gastos em arte e cultura é positivo na medida 
em que se trata de um setor pouco intensivo em consumo energé-
tico. Ou seja, a redução da degradação ambiental proporcionada 
pelo uso da energia solar não se anula”, diz Micaele Martins. “Além 
disso, essa transferência de recursos ajuda a gerar empregos, uma 
vez que o setor é intensivo em mão de obra.” 

Arrecadação maior
O crescimento do consumo das famílias resultante da adoção 

de painéis fotovoltaicos implicaria, segundo a pesquisa, aumento 
acumulado da arrecadação do governo estadual de cerca de R$ 1 
bilhão, em 20 anos. No caso da adoção de aquecedores solares, o 
incremento da arrecadação de impostos sobre comercialização de 
bens poderia chegar a R$ 6 bilhões.

Micaele Martins informa que, para efeitos da pesquisa, as fa-
mílias estão dispostas a aderir ao aproveitamento da energia solar 
em suas residências, mas reconhece que esse é um pressuposto 
arriscado, do ponto de vista prático. “Sabemos que as pessoas 
têm outras prioridades e que seria difícil fazer esse investimento 
sem garantias, como a possibilidade de vender energia excedente, 
ou incentivos do poder público, como linhas especiais de crédito.”

Dissertação: Impactos econômicos da ampliação do uso de 
energia solar residencial em Minas Gerais

Autora: Micaele Martins de Carvalho

Orientador: Edson Paulo Domingues

Coorientadora: Aline Souza Magalhães

Defesa em fevereiro de 2017, no Programa de Pós-graduação 
em Economia, do Cedeplar
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Revitalização foi marcada pelo uso de materiais e tecnologia de ponta sem descaracterizar o presépio, construído por acumulação

A mistura da narrativa da vida de Cristo com a reprodução de 
aspectos do cotidiano mineiro do início do século 20, que 
tanto encantou gerações de crianças e adultos, está de volta. 

Com suas 45 cenas, 586 personagens e cerca de três mil objetos, 
o Presépio do Pipiripau, instalado no Museu de História Natural e 
Jardim Botânico (MHNJB), será reinaugurado nesta semana depois 
de minucioso processo de restauração. 

A revitalização do Pipiripau, que passou a contar, entre outras 
melhorias, com patamares de madeira livres de infestação de insetos, 
estrutura elétrica mais segura e materiais com tecnologia de ponta, 
foi coordenada pelo Centro de Conservação e Restauração de Bens 
Culturais (Cecor) da Escola de Belas Artes, com participação de cerca 
de 30 bolsistas do curso de Conservação e Restauração de Bens 
Culturais Móveis da UFMG. A reforma também aglutinou o esforço 
voluntário de professores e estudantes da Escola de Engenharia, 
além de outros profissionais e empresas.

Segundo o reitor Jaime Ramírez, o presépio é um dos maiores 
patrimônios da cultura mineira, a obra da vida de um grande artista 
popular [o artesão Raimundo Machado Azeredo]. “As cenas e per-
sonagens que ele construiu aliam a religiosidade do nosso povo, a 
simplicidade de seu cotidiano e o deslumbre com os engenhos. À 
medida que ia mantendo contato com as tecnologias, que rapida-
mente se sobrepunham no século 20, foi incorporando-as à insta-
lação, sempre com objetivo de possibilitar uma nova representação. 

Presépio do Pipiripau será reinaugurado nesta semana após restauração de peças e reforma de sua estrutura

Matheus Espíndola

Para a UFMG, é um orgulho devolvê-lo restaurado à cidade de Belo 
Horizonte”, afirma o reitor.

 “O presépio está funcionando maravilhosamente. É uma obra 
ímpar por sua delicadeza, inocência e capacidade de nos transfor-
mar”, ressalta o professor da Escola de Belas Artes Fabrício Fernan-
dino, coordenador geral do projeto de restauração. “A reabertura 
do Presépio do Pipiripau ao público, após cuidadosa restauração, é 
motivo de imensa satisfação e confirma o compromisso assumido 
pelo MHNJB com a preservação da memória do seu autor, com a do 
próprio presépio e com a da cidade de Belo Horizonte, que, assim 
como o museu, tem esse acervo incorporado à sua história”, afirma 
o diretor, Antônio Gilberto Costa.

O projeto de restauração e modernização da obra foi aprovado 
pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), 
com financiamento regulado pela Lei Rouanet. A captação, inicia-
da em 2005, foi firmada com o Instituto Unimed, em dezembro 
de 2011, no valor de R$ 565 mil. Em janeiro do ano seguinte, 

A reinauguração do presépio será nesta quarta-feira, 26, às 10h, no 
Museu de História Natural e Jardim Botânico, com presença do prefeito 
Alexandre Kalil e do médico Samuel Flam, diretor-presidente do Insti-
tuto Unimed-BH, parceiro da UFMG na restauração. O evento terá a 
participação do cantor Maurício Tizumba, que fará performance com 
a música Três reis.

O VASTO mundo de RAIMUNDO
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o presépio foi fechado para execução do 
diagnóstico para reparo. A partir daí, foram 
elaborados os projetos complementares, 
como instalações elétricas, hidráulicas e de 
prevenção a incêndio, segurança eletrônica, 
sonorização, sinalização de emergência, en-
tre outros. A restauração começou em 2014 
e foi finalizada no último mês de fevereiro. 

O diretor-presidente da Unimed-BH, 
 Samuel Flam, também comemora a conclu-
são dos trabalhos de restauração. “Estamos 
muito felizes com o resultado e, principal-
mente, em poder contribuir para essa entre-
ga tão simbólica para os mineiros”, afirma 
o presidente, informando que os recursos 
direcionados para a revitalização do presépio 
foram captados entre cooperados e colabo-
radores do Programa Cultural Unimed-BH. 

Cabelo de milho, musgo e folhas 
O Pipiripau começou a ser construído em 

1906, quando Raimundo Machado Azeredo, 
que tinha apenas 12 anos, acomodou uma 
pequena imagem do Menino Jesus em uma caixa de papelão e 
compôs sua manjedoura com cabelo de milho, musgo e folhas. 
Ao longo das décadas seguintes, o presépio ganhou personagens e 
adereços feitos de materiais do cotidiano, como barro, papel machê, 
gesso, tubo de pasta de dente, tampa de perfume, conchas, cacos 
de vidro e outros. 

“Tudo foi construído por acumulação, não houve projeto prévio. 
A genialidade do artista é demonstrada em todo o presépio”, conta 
a professora Bethania Veloso, diretora do Cecor. Com o passar dos 
anos, Seu Raimundo agregou outros autores à obra, como a esposa, 
Ermenegilda, e os filhos.

“Muitas das peças estavam desgastadas pelo uso e pelo tempo”, 
comenta a restauradora Thaís Carvalho, responsável pela coordena-
ção dos trabalhos. Graduada em Artes Visuais e em Conservação e 
Restauração de Bens Culturais Móveis pela Escola de Belas Artes, ela 
conta que, em alguns casos, materiais originais da instalação tiveram 
de ser substituídos. “A vegetação natural era úmida, continha terra 
e trazia para o presépio insetos e cupins de solo. Além disso, tinha 
de ser molhada periodicamente, o que favorecia o surgimento de 
fungos e a oxidação das bases metálicas”, descreve a restauradora. 
Essa etapa demandou a aquisição de vegetação cenográfica artificial, 
muito semelhante ao musgo empregado pelo criador do presépio. 

Ainda segundo Thaís, foi preciso costurar toda a nova vegetação 
em uma tela, posteriormente amarrada nas bases do presépio. A 
técnica, além de facilitar substituições futuras, dispensa o uso de 
cola, que “com o passar do tempo, torna-se ácida, amarelece e 
provoca deterioração”. 

Bethania Veloso revela que as lâmpadas incandescentes, que 
aquecem e podem queimar o papelão e a madeira do presépio, 
foram trocadas por similares de LED, que não geram calor. A 
estrutura metálica do presépio, por sua vez, passou por procedi-
mento semelhante à lanternagem de automóveis, com laminação 
e remoção da ferrugem.

 “Todos os processos foram executados com extrema qualidade: 
desde o diagnóstico inicial, incluindo o registro fotográfico das ce-
nas, a identificação química dos materiais e a higienização. Tintas, 
vernizes, tecidos e resinas empregados também são de primeira 
linha”, completa Bethania. O tratamento dos tecidos das roupas foi 
realizado nos próprios bonecos. “Se desmontasse, perderia o registro 
da costura, toda feita por Dona Ermenegilda”, justifica a diretora. 

O mesmo brilho, as mesmas cores
“O Pipiripau estava em um estágio de precariedade total, com 

sérios comprometimentos estruturais e grande risco de incendiar”, 
relata Bethania, sobre a urgente demanda pela restauração. “To-
das as madeiras estavam completamente atacadas por cupins. No  
diagnóstico inicial, nossa equipe teve enorme dificuldade de alcançar 
o patamar mais alto, pois era grande o risco de que tudo viesse a 
cair”, acrescenta a professora. As madeiras foram trocadas, e pro-
fessores e alunos da Escola de Engenharia da UFMG repararam as 
redes elétrica e hidráulica. 

A equipe do Cecor realizou várias análises químicas e radiografias 
das peças e estruturas, a fim de compreender as técnicas originais 
e manter a autenticidade da obra. “Cumprimos o desafio de trocar 
uma fiação de mais de 100 anos, sem alterar a concepção do autor, 
e ainda conservar a estética, manter as cores e o brilho do presépio”, 
garante Bethania. 

Registros fotográficos e pequenas filmagens prévias foram 
fundamentais na remontagem da cenografia. “Dessa forma, foi 
possível mapear a posição de todas as peças e, após seu tratamento, 
recolocá-las no lugar exato”, acrescenta Thaís Carvalho. Ela relata 
que cada peça foi catalogada com “uma ficha, como se fosse um 
prontuário médico, em que foram diagnosticadas todas as patolo-
gias e danos”. Muitos dos bonequinhos de plástico, por exemplo, 
estavam “frágeis como casca de ovo”, compara o professor Fabrício 
Fernandino. Segundo ele, os bonecos foram reproduzidos com o 
uso de resina de poliéster  – material que, além de mais resistente, 
dificulta a propagação das chamas.

À medida que removiam camadas de areia e papel, “os res-
tauradores descobriam algumas coisas maravilhosas e também 
problemas gravíssimos”, conta Fabrício Fernandino. “Seu Raimundo 
usou conchinhas com um milímetro de diâmetro para confeccionar 
os olhos dos flamingos, detalhe só percebido por um olhar acurado 
após limpeza profunda da peça”, exemplifica. “Havia também fios 
encapados com tecidos, algo impensável na indústria de hoje, e 
a graxa impregnada nos eixos estava ressecada, gerando atrito e 
desgaste”, acrescenta Thaís. Minúcias como o rótulo de uma lata 
de cera inglesa e vitrais internos de uma pequena igreja foram 
descobertos e preservados. “Muitos desses pormenores nem são 
visíveis ao público; só foram constatados graças ao trabalho de 
recuperação”, observa Thaís Carvalho.

A restauradora Thaís Carvalho em ação: fotos e filmagens ajudaram a remontar a cenografia
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Seu Raimundo dedicou a maior parte de sua vida à construção do presépio

Além de seus personagens, cenas e 
objetos, o acervo documental do 
Presépio do Pipiripau também foi 

restaurado. O trabalho, idealizado em 2015 
pela bibliotecária Laibe Batista, foi concluído 
neste mês, em parceria com o Centro de 
Museologia e Conservação do Museu de 
História Natural e Jardim Botânico (MHNJB) 
da UFMG.

Entre outros itens, a coleção é composta 
de jornais, livros, catálogos, correspondên-
cias, fotografias, diplomas e medalhas rece-
bidas pelo fundador do presépio, Raimundo 
Machado Azeredo. “O acervo documental 
do presépio se confunde com o do próprio 
criador”, comenta Laibe Batista. O material foi 
digitalizado em DVDs, que serão disponibili-
zados, em breve, para consulta na Biblioteca 
do Museu, onde o presépio está instalado. 

Nascido em Matozinhos (Minas Gerais), 
em 1894, Raimundo se mudou aos quatro 
anos com a família para Belo Horizonte. Em 
1906, começou a montar, em uma caixa de 
sapatos, o presépio mais tradicional da cidade, 
que leva o nome da região, conhecida à época 
como Pipiripau, que hoje abrange os bairros 
Sagrada Família, Floresta e Horto.

MEMóRIA PRESERVADA
Digitalizado, acervo arquivístico do Pipiripau será disponibilizado para consulta no Museu

O conservador e restaurador Mário Sou-
sa orientou o processo de restauração do 
acervo documental do presépio. “Realizar 
esse trabalho possibilitou o envolvimento 
com a memória da cidade de Belo Horizon-

te, que passou por rápidas transformações 
vislumbradas por um cidadão simples, do 
povo, apaixonado pelo movimento, que o 
impulsionou na empreitada pela consecução 
de sua obra-prima”, analisa Sousa.

Oitenta e dois anos. Esse foi o tempo que Raimundo Machado Azeredo 
levou para erguer uma das mais emblemáticas obras da cultura popular de 
Belo Horizonte. Autodidata, ele construiu o Pipiripau entre 1906 e 1988 
sem nunca ter projetado o resultado final de sua criação, cujos quadros 
surgiram de sua curiosidade, habilidade e devoção. 

O presépio cresceu com a inclusão de cenas do cotidiano e de pas-
sagens bíblicas. Personagens típicos do dia a dia mineiro do início do 
século 20, como lavadeiras, sapateiros, caçadores, lenhadores e pedintes, 
convivem com cenas religiosas, como a procissão católica. Ainda estão 
retratadas brincadeiras infantis características da época, como carrossel 
e pau de sebo. As principais passagens relacionadas com o nascimento, 
à vida, à morte e à ressurreição de Jesus Cristo estão reproduzidas em 
cronologia aleatória.

Entre os mecanismos usados para prover movimento aos personagens, 
o autor usou pedais de antigas máquinas de costura, sistema de cordas 
de gramofone e uma caldeira a vapor, substituída posteriormente por 
um motor elétrico.

Com área de 20 metros quadrados, o Pipiripau foi transferido em 1976 
para o MHNJB. A manutenção continuou a ser feita por Seu Raimundo até 
sua morte, em 1988. Desde 1984, o presépio é tombado pelo Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). 

[Matheus Espíndola]

Presépio foi incorporado ao patrimônio da UFMG em 1976

Obra da DEVOÇÃO

Detalhe de uma das 45 cenas que formam a instalação
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Acontece

revista da aulp
Artigos científicos inéditos relacio-

nados às áreas de ciências da saúde e 
biodiversidade poderão ser encaminhados, 
até 31 de maio, para integrar as próximas 
edições da Revista Internacional em Língua 
Portuguesa (Rilp). Publicada desde 1989 
pela Associação das Universidades de 
Língua Portuguesa (Aulp), a publicação 
passa a ter duas edições anuais.

A primeira deste ano vai abordar as 
ciências da vida (saúde). A coordenação 
editorial está a cargo da UFMG, por meio 
da professora Zilma Nogueira Reis, e da 
Universidade de Coimbra (Portugal). Os 
trabalhos devem tratar de iniciativas de 
pesquisa e extensão realizadas em campos 
como Odontologia, Fisioterapia, Medici-
na, Enfermagem, Terapia Ocupacional e 
Educação Física.

A publicação do segundo semestre, 
sobre biodiversidade, será editada pela 
Universidade de Lúrio (Moçambique) e 
pelo Instituto Politécnico de Bragança (Por-
tugal). Os interessados devem encaminhar 
os artigos para o e-mail rilp@aulp.org. As 
normas de submissão estão disponíveis em 
http://aulp.org/node/114462/.

marilyn monroe
Na sexta-feira, dia 28 de abril, às 12h30, 

o grupo Dois Palitos apresenta o espetáculo  
Marilyn Monroe.doc, no Centro Cultural 
UFMG.

Uma jovem caipira, gaga e desengonçada 
se transforma em um dos maiores mitos da 
cultura pop norte-americana diante dos olhos 
do público em Marilyn Monroe.doc. A trajetó-
ria de Norma Jeane Mortenson até se tornar 
atriz, cantora e modelo é contada em formato 
de teatro documentário, com Thaís Coimbra 
no papel do mito de Hollywood. 

A peça discute a imposição de padrões 
estéticos às mulheres pela cultura de massa 
e mídia e traz elementos de pesquisa como 
fotografias, vídeos e documentos que se 
articulam para a construção do espetáculo e 
da personagem, apresentando os principais 
acontecimentos da vida de Monroe, muitos 
deles desconhecidos. 

O espetáculo integra as atividades do pro-
jeto Muitas Culturas nos Campi, coordenado 
pela Diretoria de Ação Cultural (DAC). A entra-
da é gratuita. O Centro Cultural está localizado na Avenida Santos Dumont, 174, centro. 

índios na fachada 
O cotidiano de tribo da etnia Kambeba, localizada às margens do Rio Amazonas, é tema 

de fotografias e vídeo que a fachada digital do Espaço do Conhecimento exibe até 30 de 
abril. A exposição Amazônia Tecnicolor, projeto da fotógrafa Luiza Therezo, retrata o índio 
sem estereótipos, mostrando que sua cultura resiste ao avanço da civilização contemporânea.

Também em contato com as crianças da comunidade, a artista conheceu histórias, crenças 
e costumes dos kambeba, que habitam ali há mais de três mil anos e combinam aspectos 
da cultura dos antepassados com a vida moderna da capital Manaus, localizada a cerca de 
100 quilômetros do local. As exibições ocorrem sempre às 20h. O Espaço do Conhecimento 
UFMG fica na Praça da Liberdade, 700, Funcionários.

‘food trucks’
A comunidade que frequenta o cam-

pus Pampulha volta a contar com a opção 
dos food trucks, na Praça de Serviços. Qua-
tro veículos estão posicionados no fim da 
Avenida Mendes Pimentel, com cardápios 
que incluem massas, sanduíches e comida 
vegana/vegetariana, que é demanda cres-
cente na Universidade. Após período de 
testes em 2016, a expectativa é de que a 
iniciativa se consolide neste ano.

O espaço está ocupado pelos veículos 
Rock Café, Green Car, Bistruck e Zonatto 
D’Itália, selecionados mediante edital. 
Durante o período de testes, a Pró-reitoria 
de Administração constatou que os food 
trucks funcionaram melhor em conjunto. 
O objetivo da iniciativa é complementar e 
diversificar a oferta de alimentação dentro 
do campus. O horário fixo de funciona-
mento será de segunda a sexta-feira, das 
11h às 14h e das 18h às 21h. Os carros 
também poderão cobrir o horário das 9h 
às 22h, de acordo com a disponibilidade 
de seus proprietários.

bolsas na ibero-américa
Na última semana, a UFMG recebeu, do Santander Universidades Brasil, sete bolsas de 

estudo referentes à sétima edição do Programa de Bolsas Ibero-Americanas, financiado 
pela instituição.

Cada bolsa tem valor equivalente a três mil euros por ano para cursos de até um semestre 
de duração. Ao todo, o programa alcança 127 universidades brasileiras, que deverão firmar 
acordos bilaterais com instituições de ensino superior de outros nove países: Peru, Argentina, 
Espanha, Chile, Colômbia, México, Portugal, Porto Rico e Uruguai. 

inglês a distância
Estudantes de graduação, pós-graduação, professores e servidores técnico-administrativos 

da UFMG poderão aprender a língua inglesa ou aprimorar suas habilidades por meio do My 
English Online, plataforma de ensino a distância oferecida pelo governo federal. Sustentado 
pela ferramenta de ensino de idiomas MyELT, o curso conta com cinco módulos – Iniciante, 
Básico, Pré-intermediário, Intermediário e Avançado. As atividades são interativas e gratuitas.

A formação, promovida pelo Programa Idiomas sem Fronteiras (IsF), é iniciativa do 
Ministério da Educação em parceria com a Capes. A plataforma também está disponível 
para estudantes de graduação e de pós-graduação de instituições privadas e professores e 
técnicos de universidades e institutos federais. Outras informações podem ser encontradas 
em http://www.myenglishonline.com.br/.

Thaís Coimbra interpreta a atriz no 
espetáculo do grupo Dois Palitos
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Livro: Introdução à filosofia crítica de Kant

Autor: Joãosinho Beckenkamp

Editora UFMG

454 páginas / R$ 66 (preço de capa)
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ãoAparentemente, há dois tipos de 
obras: aquelas que não exigem mais 
do que uma inteligência mediana 

para a compreensão, já que são concebidas 
para o consumo e o entretenimento amplo, 
e aquelas que, formuladas em razão de 
alguma nova e fundamental descoberta no 
campo de reflexão humana, não são motiva-
das pela preocupação de ser acessíveis. “Boa 
parte da obra kantiana se encontra nessa 
segunda classe, a começar pela Crítica da ra-
zão pura, verdadeiro atentado contra o bom 
senso, a opinião estabelecida e as convicções 
do público leitor”, diverte-se Joãosinho Be-
ckenkamp, professor do Departamento de 
Filosofia da Faculdade de Filosofia e Ciências 
Humanas (Fafich). São “obras capitais escri-
tas aparentemente para a eternidade e não 
para os debates do dia”, opina.

De fato, Immanuel Kant (1724-1804) 
ficou conhecido tanto pela pertinência, pela 
densidade e pelo avanço do seu pensamento 
filosófico, quanto pelo caráter complexo de 
seus textos, de difícil compreensão até mes-
mo para outros intelectuais. Com o intuito, 
pois, de ajudar estudiosos a desbravar a 
produção do filósofo alemão-prussiano e a 
se localizar no emaranhado de suas reflexões, 
Beckenkamp acaba de lançar pela Editora 
UFMG o livro Introdução à filosofia crítica 
de Kant, possivelmente a primeira exposição 
sistemática da obra do filósofo concebida 
originalmente em português. “Duzentos anos 
depois, tem-se hoje a oportunidade de regis-
trar o sentido e a riqueza das contribuições 
de Kant para o pensamento filosófico com 
uma precisão e também com uma justeza 
que tinham de faltar a seus primeiros leitores”, 
escreve Beckenkamp, lembrando ser esta uma 

RAZÃO PURA
Em lançamento da Editora UFMG, professor do Departamento de Filosofia propõe introdução didática e 
sistemática ao pensamento de Immanuel Kant

Ewerton Martins Ribeiro

 característica natural da grande filoso-
fia: demandar tempo para alcançar a 
sua satisfatória recepção.

Fundamentação
Kant ocupa singular posição na ge-

nealogia da filosofia moderna: há uma 
“presença marcante do pensamento 
kantiano nas diversas correntes filo-
sóficas que ainda dominam o cenário 
atual”, escreve Beckenkamp no volume 
que ora vem a público. No livro, o pro-
fessor registra que a obra do filósofo, 
de alguma forma, fundou diferentes 
vertentes reflexivas, que posteriormente 
seriam desdobradas por nomes que vão 
de Martin Heidegger a Michel Foucault, 
ou de Friedrich Hegel, seu contemporâ-
neo, ao americano Wilfrid Sellars, mais 
de um século mais tarde.

Heidegger parece ter sido quem 
mais precisamente demarcou a im-
portância das reflexões de Kant para a 
aventura a que a filosofia se proporia 
a partir da segunda metade do século 
18. “A filosofia de Kant põe pela pri-
meira vez o todo do pensamento e da 
existência modernos sob a luz e a trans-
parência de uma fundamentação”, es-
creve o autor de Kant e o problema da 
metafísica, entre 1935 e 1936. Com efeito, 
após um primeiro capítulo em que defende A 
atualidade da filosofia crítica kantiana, apre-
sentando um panorama da recepção obtida 
pelas teses do filósofo desde sua época até 
os dias atuais, Joãosinho Beckenkamp divide 
a sua exposição em 11 outros capítulos, 
nos quais atravessa a “fundamentação” do 
“todo do pensamento e da existência” que o  

filósofo estabeleceu em suas obras, forne-
cendo uma linha de interpretação para o 
ousado programa filosófico do autor.
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