
No 1.938 - Ano 42 - 2 de maio de 2016

C
ri

aç
ão

 C
ed

ec
om

UMA NOVA GRADUAÇÃO
Uma proposta que prevê novas opções de acesso e percursos na 
graduação começa a ser discutida nesta semana pela comunidade 
acadêmica. Ela se baseia nas chamadas “estruturas formativas”, por 
meio das quais os estudantes ingressariam na UFMG para cumprir 
os primeiros anos de formação e depois optariam por um dos cursos 
para receber uma formação mais especializada. A expectativa é que a 
implantação da proposta se inicie em 2017, em caráter piloto.
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Equipe da UFMG vai testar 
novo método de diagnóstico 

da esquistossomose
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Ética, estética e epidemiologia da PAISAGEM
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Os conceitos de paisagem, lugar e território permeiam a sín-
tese da ciência geográfica e dialogam interdisciplinarmente 
com diversas outras áreas do conhecimento. Nos tempos 

atuais, marcados pela égide urbano-industrial capitalista, o conceito 
de paisagem é amplamente discutido entre autoridades do meio 
ambiente, uma vez que é quase sempre direta ou indiretamente 
afetado pelos processos socioeconômicos e seus impactos. Aqui, 
a paisagem deixa de ser simplesmente o horizonte inicial captado 
pela percepção e pelo olhar, o lugar onde céu e terra se tocam para 
se preencher de sentidos e significados culturalmente complexos. A 
paisagem historicamente também marca processos de rupturas e 
permanências humanas, na medida em que o homem se apropria 
dos mais diferentes espaços terrestres, sejam eles na natureza, no 
campo ou na cidade. É também o homem que diversifica a paisa-
gem dando-lhe contornos e sentidos existenciais que transitam do 
local ao global. Assim, a paisagem é um complexo de significados 
que permeiam a relação entre o homem e a natureza, sendo muito 
mais que um elemento de apreciação estética.

     O geógrafo francês Yves Lacoste, no livro A geografia: isso ser-
ve, em primeiro lugar, para se fazer a guerra, vai além do apreciar a 
paisagem, como se fosse apenas um estatuto do simples e do belo 
ou um retorno à “essência” do natural, que remetesse à origem 
humana e aos povos da pré-história. Para o autor, contemplar a 
natureza nos seus próprios termos é uma prática muito difundida 
pela geografia turística e propagada pelos meios de comunicação 
de massa. A ideologia do turismo faz da geografia uma forma de 
consumo imediato do espaço, em que cada vez mais multidões 
são dominadas por uma vertigem instantânea de paisagens, fon-
te de emoções estéticas, extasiantes, alienadoras, provocantes. A 
paisagem é apenas uma imagem para decorar a sala da agência de 
turismo, uma carta, um traçado do itinerário/roteiro das próximas 
férias. Nesse sentido, é compreendida apenas para se contemplar 
e admirar, entendida aqui como fuga, mesmo que temporária, da 
realidade e do caos existencial diário.

O cinema também reproduz infatigavelmente certos tipos de 
imagens e paisagens que são como mensagens ou discursos mu-
dos, vazios e, portanto, dificilmente decodificáveis. Esse fenômeno 
social contemporâneo imposto pela cultura de massa promove 
uma impregnação de imagens e sentidos transmitindo mensagens 
geográficas difusas e incompreensíveis. Historicamente, essas ações 
pensadas, planejadas e programadas colocam milhares de pessoas 
em posição de contemplação estética, camuflando e anulando a 
ideia de que uma minoria analisa o espaço, com métodos, táticas e 
estratégias para enganar e vencer o “adversário”. Durante o processo 
de consolidação dos Estados modernos, o adversário era o inimigo 
de guerra, na disputa por novos territórios e matérias-primas. Nos 
tempos atuais, a busca é por territórios e pessoas que alimentem 
uma ampla rede de consumo delirante e alienador.

É necessário romper com a passividade e a alienação ao apreciar 
a paisagem, como se apreciasse o vazio. Assim como uma obra de 
arte é anteriormente codificada por quem a produziu, a paisagem 

também é um retrato real da realidade vivida e dimensiona uma série 
de relações nem sempre percebidas. Além do simples encantamento 
e êxtase pela paisagem, fazem-se necessários novos conceitos para 
a paisagem do futuro: a ética, a estética e a epistemologia.

Quando falamos em ética da paisagem, percebem-se as teorias 
atuais se desdobrando sobre o complexo arcabouço da paisagem, 
analisando-o, decodificando-o, interpretando-o. Várias áreas do 
conhecimento como a antropologia, a arqueologia, a ecologia e a 
filosofia têm hoje a paisagem como problema teórico, científico e 
metodológico em seus estudos. Da filosofia da paisagem podemos 
compreender que ela é a medida terrestre do homem e, portanto, a 
medida humana da terra. Daí fica mais fácil entender a dupla articu-
lação entre natureza e cultura, que se tornam elementos integradores 
da realidade e essencialmente indissociáveis. Da relação e do conflito 
entre os homens e destes com a natureza vem a necessidade de se 
compreender a paisagem como mediadora e limite para a ação e a 
expansão humana. O ecúmeno hoje vai muito além do conceito de 
terra habitável e habitada. Tendo a paisagem como teatro em que 
se desenrolam as ações humanas, estas devem ser mediadas pela 
ética e seus desdobramentos, visando minimizar impactos, excessos, 
distorções, abusos. O pensamento “paisageiro” sugere então uma 
aproximação mesológica (relacionada ao meio ambiente) com a ética 
do viver e do agir, compreendendo e respeitando diferentes níveis e 
estágios de natureza e cultura.

Na linha tênue que separa a ética da estética, talvez esteja o 
futuro da paisagem, de sua percepção, interpretação, análise e de-
codificação. Daí faz-se necessário ampliar a noção contemporânea 
da estética, rompendo com suas limitações para buscar a estética da 
paisagem. Várias limitações pairam hoje sobre a função do estético 
na sociedade moderna: a estética humana que despreza a beleza 
natural, a estética da arte mais valorizada culturalmente que a da 
natureza, a desconexão entre estética e ambiente. Quando conec-
tamos a paisagem à estética, reafirmamos a necessidade de uma 
apreciação crítica e consciente da natureza. Ao resgatar a estética da 
paisagem e dos lugares, resgataremos a essência da paisagem na-
tural, a estética da bela natureza, ou seja, os sentidos e significados 
da nossa relação com o meio, desenvolvendo, consequentemente, 
um compromisso consciente com ela. 

Se persistirem os problemas de uma ética e estética da paisagem, 
faz-se necessária a compreensão de uma epistemologia da paisagem 
na qual a interpretação dos lugares tenha como base uma filosofia 
primordial que conduza à ecologia e conservação das paisagens. 
Novos tempos se fazem necessários, nos quais a ética, a estética 
e a epistemologia possam intermediar relações com a paisagem, 
preservando-a dos destrutivos desígnios humanos.
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Com o objetivo de mapear de forma 
mais precisa a prevalência da es-
quistossomose no Brasil, um grupo 

de pesquisadores vai aplicar e comparar a 
eficiência de dois métodos de diagnóstico 
da doença em mais de 10 mil crianças de 
escolas públicas do Norte de Minas Gerais e 
do Nordeste do país. O projeto Otimização 
de estratégias de diagnóstico e controle 
da esquistossomose em áreas de baixa e 
moderada endemicidade no Brasil, liderado 
pelo professor Ricardo Toshio Fujiwara, 
do Departamento de Parasitologia do ICB, 
pretende comprovar que um novo método, 
desenvolvido na Holanda e largamente usa-
do na África, pode substituir com vantagens 
a técnica adotada pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS).

O grupo, formado por pesquisadores da 
UFMG, das universidades federais de Lavras 
e de Sergipe e da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), vai investigar o melhor método 
para o diagnóstico da esquistossomose. 
Os pesquisadores aplicarão dois testes de 
diagnóstico da doença: o Kato-Katz e o POC-
CCA. O método-padrão, recomendado pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS), é o 
Kato-Katz, desenvolvido em 1972 pelo ex-
professor da UFMG Naftale Katz, atualmente 
pesquisador da Fiocruz Minas. A técnica 
identifica a presença de ovos do parasito 
por meio da análise das fezes do paciente. 
O outro processo que será testado pelos pes-
quisadores, o POC-CCA, foi desenvolvido na 
Holanda e detecta a presença de antígenos 
circulantes do parasito na urina. 

“O método Kato-Katz baseia-se na vi-
sualização do ovo nas fezes, por meio de 
microscópio. O teste, apesar de sua ampla 
utilização nas últimas décadas, apresenta 
importantes limitações para o diagnóstico 
da doença em áreas com baixa e moderada 
transmissão, uma vez que a quantidade 
de ovos do parasito liberado nas fezes das 
pessoas infectadas é muito baixa. O pacien-
te pode ter a doença, mas o microscopista 
nem sempre consegue enxergar o ovo nas 
fezes”, explica Ricardo Fujiwara. O POC-CCA, 
por sua vez, propicia um diagnóstico mais 
rápido e simples. “Esse método funciona 
como o teste de farmácia para gravidez. Com 

RETRATO de uma 
ENDEMIA
Coordenado por pesquisadores da UFMG, levantamento 
pretende demonstrar maior eficiência de novo método 
de diagnóstico da esquistossomose 

Luana Macieira

algumas gotas de urina aplicadas 
no material do teste, já sabemos 
se a pessoa possui o parasito 
ou não”, acrescenta o pesquisa-
dor Pedro Henrique Gazzinelli,  
subcoordenador do projeto e pós-
doutorando no Departamento de 
 Parasitologia do ICB.

Como acredita que muitos 
casos de esquistossomose no 
Brasil não são diagnosticados pelo 
exame de fezes, o grupo aposta 
que a aplicação do POC-CCA vai 
revelar com mais fidelidade a 
presença da doença, pois o exame 
é o mais indicado para diagnosticá-la em 
países de endemia baixa ou moderada. “Os 
perfis da doença na África e no Brasil são 
distintos. A última pesquisa realizada pelo 
Ministério da Saúde demonstrou que aproxi-
madamente 1% da população brasileira tem 
esquistossomose, mas acreditamos que o 
número de pessoas com o parasito é maior. 
Na África, como a endemia é alta, uma lâ-
mina com fezes contém muitos ovos, pois 
todos os indivíduos sempre têm alta carga 
parasitária. No Brasil e em países de endemia 
moderada ou baixa, as lâminas podem ter 
apenas um ovo, ou às vezes, são necessárias 
várias lâminas para se encontrar apenas um 
ovo, o que acaba dificultando o trabalho do 
microscopista”, diz Gazzinelli. 

O estudo deve durar três anos. Em janeiro 
de 2017, as equipes de pesquisadores viajam 
para aplicar os testes. O projeto é financiado 
pelo Conselho Nacional das Fundações Esta-
duais de Amparo à Pesquisa (Confap) e pela 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de Minas Gerais (Fapemig), em parceria 
com o Medical Research Council (MRC) da 
Inglaterra,  com recursos do Fundo Newton.

Vantagens
Além de traçar um mapa da esquistos-

somose no Norte de Minas e no Nordeste 
brasileiro, os pesquisadores querem, por 
meio da aplicação e comparação dos dois 
exames, mostrar as vantagens do teste de 
urina sobre o de fezes. Pedro Henrique  
Gazzinelli explica como o POC-CCA funciona: 
“O parasito da esquistossomose se aloja nos 

vasos mesentéricos que irrigam e drenam o 
intestino do doente. Lá, o microrganismo 
secreta antígenos que circulam pelo sangue 
da pessoa infectada. Parte desses antígenos 
vão para a urina e podem, então, ser detec-
tados pelo exame. Os antígenos só aparecem 
na urina de quem está com a doença, o que 
torna o teste mais eficiente para diagnosticar 
infecções ativas”.

O kit para o exame POC-CCA é produzido 
na África do Sul. Prático e de fácil utilização, 
é bastante disseminado no continente afri-
cano. “É muito mais fácil coletar a urina de 
três mil pessoas do que examinar três mil 
amostras de fezes”, diz Pedro Gazzinelli. 
Segundo o pesquisador, o objetivo é que a 
comparação dos dois métodos, feita com 
base no estudo brasileiro, ofereça à OMS 
mais elementos para adotar o POC-CCA 
como teste-padrão. “Vários países africanos 
já mapeiam sua população com o teste novo, 
e grande parte da comunidade científica 
defende o seu uso. Hoje, a aplicação do 
POC-CCA custa aproximadamente três dó-
lares por paciente, e esse ainda é um valor 
elevado. Se for licenciado e indicado pela 
OMS, o custo vai baratear e, dessa forma, 
mais países poderão utilizá-lo”, projeta Pedro 
Henrique Gazzinelli. 

A esquistossomose está presente em 
mais de 50 países, com maior incidência 
na África. No Brasil, a doença alcança 19 
estados e é endêmica em Alagoas, Bahia, 
Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, 
Sergipe, Espírito Santo e Minas Gerais. 

Fujiwara e Gazzinelli: identificação de antígenos na urina
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Nesta segunda-feira, 2, abre-se formalmente o processo de 
discussão de possíveis mudanças nas normas que regem os 
cursos de graduação na UFMG. A proposta será apresenta-

da pelo reitor Jaime Ramírez e pelo pró-reitor de graduação, Ricardo 
Takahashi, a coordenadores e integrantes de órgãos colegiados das 
unidades acadêmicas, em reunião no Centro de Atividades Didáticas 
de Ciências Naturais (CAD 1), a partir das 14h. A intenção, segundo 
o reitor, é debatê-la com toda a comunidade e iniciar sua implan-
tação, a partir de 2017, em caráter piloto. A proposta, concebida 
pela Pró-reitoria de Graduação, terá repercussões nas formas de 
ingresso e de percursos dos estudantes. “A reestruturação da gra-
duação é central para este Reitorado. Vai exigir grandes esforços, 
no sentido tanto de encaminhamento quanto de articulação com 
as unidades, colegiados de cursos, docentes, enfim com toda a 
comunidade”, pondera.

Jaime Ramírez comenta que a nova proposta procura oferecer 
ao estudante mais opções de percursos, de forma a consolidar o 
cenário que vem se configurando há algum tempo na Universidade. 
“Conseguimos evoluir na proposta de uma formação transversal, 
com carga horária de 360 horas, que possibilita ao estudante dispor 
de um conjunto de atividades não ministradas exclusivamente em 
sua unidade de origem. Outro ganho é a formação em extensão, 
processo em que a Universidade valoriza e reconhece atividades de 
extensão no percurso acadêmico do aluno”, exemplifica. Na mesma 
linha, outra iniciativa é a formação avançada, que possibilita aos 
estudantes de graduação de períodos mais adiantados também 
cursar disciplinas da pós-graduação que serão consideradas para 
efeito de integralização curricular.

A partir da apresentação formal da proposta, a comunidade terá 
um prazo para se manifestar. “Todos podem colaborar com a dis-
cussão. Desejamos saber se as ideias apresentadas são consideradas 
pertinentes e receber contribuições”, afirma Ricardo Takahashi. Em 
linhas gerais, a proposta sugere que os cursos passem a se organizar 
em entidades denominadas “estruturas formativas”. Os estudantes 
ingressariam nessas estruturas para cumprir os primeiros anos de 
formação e depois optariam por um dos cursos para receber uma 
formação mais especializada. A proposta também possibilita 
que o estudante monte seu percurso com uma formação 
principal em uma área e complementar em outra, podendo 
chegar até a dupla diplomação.

Efeito Sisu
A proposta comporta um cenário de migração pro-

gressiva dos cursos para o modelo proposto, na medida 
em que sejam criadas as condições adequadas em cada 
caso. Ela permite até mesmo que parte deles perma-
neça em seu formato atual. O pró-reitor de graduação 
explica que a necessidade de mudanças nas normas da 
graduação é antiga e ficou ainda mais evidente com 
a adesão da UFMG ao Sistema de Seleção Unificada 
(Sisu), devido ao alto índice de troca de cursos por 
estudantes recém-chegados à Universidade. “Com o 
funcionamento desse processo seletivo, constatamos 
que 7% das vagas que a UFMG ofertou foram para 
algum aluno que já estava matriculado em um de seus 

Novos CAMINHOS para a FORMAÇÃO
UFMG começa a discutir a reestruturação de seu ensino de graduação; proposta inclui 
novas formas de acesso e percursos

Ana Rita Araújo

cursos de graduação e optou por outro”, comenta Takahashi. Se 
isso pode ser visto como uma reacomodação positiva, em busca 
de melhores caminhos, também significa ineficiência na ocupação 
de vagas, analisa o pró-reitor.

Takahashi comenta que em 1990, quando a UFMG oferecia 
em torno de 40 cursos de graduação, “já era difícil para o aluno 
escolher, por exemplo, entre Engenharia Mecânica ou Engenharia 
Elétrica, por não entender a exata diferença entre um e outro”. 
Hoje, com 83 cursos diferentes – mais de 90 se considerados os 
noturnos e diurnos –, diminui a chance de um candidato identificar 
o curso que considere mais pertinente. Em sua opinião, isso explica 
em parte o processo de troca de cursos, somado a outros fatores, 
como a tendência crescente de os cursos se tornarem endogênicos, 
com disciplinas ofertadas em uma só unidade acadêmica e, muitas 
vezes, em um único departamento. “Esse processo que se carac-
teriza por currículos fechados leva à criação de novos cursos, cada 
vez que se detecta, por demanda do mercado, uma necessidade 
de outras formações”, analisa. 

Para Takahashi, não há razão de ordem epistemológica que 
determine a endogenia dos currículos. “Isso se dá, em grande 
parte, porque cada colegiado faz discussões independentes sobre 
as mesmas disciplinas, já que não existe uma instância comum 
em que isso seja tratado”, explica. O pró-reitor menciona outro 
fator para a ineficiência na ocupação de vagas: a baixa taxa de 
sucesso na implementação da flexibilização curricular adotada 
pela Universidade a partir de 1998, justamente com o intuito de 
evitar as formações restritivas. “A solução prevista àquela altura 
era permitir que estudantes fizessem percursos em outros cursos, 
para uma formação ampliada, personalizada e de certa forma 
individualizada. Isso se concretizou numa escala muito 
menor do que se pretendia”, constata.

2.5.2016 Boletim UFMG

A partir da apresentação formal da proposta, a comunidade terá 
um prazo para se manifestar. “Todos podem colaborar com a dis-
cussão. Desejamos saber se as ideias apresentadas são consideradas 
pertinentes e receber contribuições”, afirma Ricardo Takahashi. Em 
linhas gerais, a proposta sugere que os cursos passem a se organizar 
em entidades denominadas “estruturas formativas”. Os estudantes 
ingressariam nessas estruturas para cumprir os primeiros anos de 
formação e depois optariam por um dos cursos para receber uma 
formação mais especializada. A proposta também possibilita 
que o estudante monte seu percurso com uma formação 
principal em uma área e complementar em outra, podendo 

era permitir que estudantes fizessem percursos em outros cursos, 
para uma formação ampliada, personalizada e de certa forma 
individualizada. Isso se concretizou numa escala muito 
menor do que se pretendia”, constata.

Para Takahashi, não há razão de ordem epistemológica que 
determine a endogenia dos currículos. “Isso se dá, em grande 
parte, porque cada colegiado faz discussões independentes sobre 
as mesmas disciplinas, já que não existe uma instância comum 
em que isso seja tratado”, explica. O pró-reitor menciona outro 
fator para a ineficiência na ocupação de vagas: a baixa taxa de 
sucesso na implementação da flexibilização curricular adotada 
pela Universidade a partir de 1998, justamente com o intuito de 
evitar as formações restritivas. “A solução prevista àquela altura 
era permitir que estudantes fizessem percursos em outros cursos, era permitir que estudantes fizessem percursos em outros cursos, 

menor do que se pretendia”, constata.



5 Boletim UFMG 2.5.2016 5Boletim UFMG 2.5.2016

A proposta elaborada pela Pró-reitoria de Graduação para 
alterar a estrutura da graduação na Universidade tem como 
premissa possibilitar que os cursos mantenham o formato 

atual ou incorporem as mudanças sugeridas. “Estamos propondo 
a reorganização de algumas fórmulas essencialmente associadas 
ao modo como o estudante transita dentro da Universidade”, 
explica o pró-reitor de Graduação, Ricardo Takahashi. Segundo 
ele, a ideia é criar uma instância intermediária entre a disciplina 
e o curso inteiro, denominada “estrutura formativa”. São cadeias 
de atividades curriculares que procuram dar sentido formativo e 
oferecer ao aluno traços de um perfil profissional, composto de 
certas competências e habilidades.

“Essas cadeias pré-formatadas, ainda que sejam estruturas de 
menor peso que o currículo inteiro, teriam o papel de combinar 
competências para prover habilidades capazes de delinear perfis 
que constituam uma determinada formação profissional”, analisa o 
pró-reitor. Tais instâncias comuns, denominadas “estruturas de for-
mação fundamental”, poderiam ser utilizadas no ingresso do aluno. 
Além disso, pode haver cursos que mantenham sua forma de 

LIBERDADE para 
mudar ou permanecer

que constituam uma determinada formação profissional”, analisa o 
pró-reitor. Tais instâncias comuns, denominadas “estruturas de for-
mação fundamental”, poderiam ser utilizadas no ingresso do aluno. 
Além disso, pode haver cursos que mantenham sua forma de 

ingresso atual e ofereçam aos estudan-
tes, ao longo da trajetória acadêmica, 

10 ou 15 disciplinas comuns com outros 
cursos, que seriam as “estruturas de tronco 
comum”. Com o modelo proposto, haveria 
garantia de vaga, não em cada matéria, o 

que terminaria inviabilizando o trajeto, mas em 
todas as disciplinas que compõem determinada 

cadeia de formação complementar. 

“Vejo viabilidade nessa configuração. A Prograd 
está apresentando subsídios importantes, para que as 

mudanças sejam construídas de forma coletiva, seja com 
base nos modelos dessa proposta, seja em algo derivado 

deles”, argumenta o diretor da Escola de Engenharia, professor 
Alessandro Fernandes Moreira. Em sua opinião, essa é uma exce-
lente oportunidade para que os cursos de engenharia ponham em 
prática mudanças nos projetos pedagógicos de modo a agregar 

Intermediárias entre a disciplina e o curso integral, 
estruturas formativas oferecerão ao estudante 
competências para moldar o seu perfil profissional

inovação e empreendedorismo, “não apenas nas questões técnicas, 
mas também sociais, de modo que o engenheiro seja um agente 
de transformação da sociedade”.

União de afinidades
No caso de vários cursos compartilharem uma estrutura de 

ingresso, depois de concluir alguns períodos, o estudante optaria 
por um deles. Dada essa lógica, a mudança pouco tempo depois 
do ingresso, como se tem visto sobretudo após a adesão da UFMG 
ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu), não ocorreria, pois bastaria 
que o aluno optasse pelo curso que considerasse mais adequado. 
Takahashi garante que o fato de cursos afins poderem ter uma parte 
inicial comum não significa a restauração do antigo ciclo básico, com 
disciplinas que eram adotadas compulsoriamente. A intenção é que 
cursos que se consideram afins se reúnam para determinar o que lhes 
é comum. “Note-se que aí há uma mudança epistemológica: tira-se 
a ideia de que há algumas ciências que são básicas e outras aplicadas 
e de que a construção do conhecimento vai nesse sentido. Então, o 
que será inserido nessa estrutura introdutória naturalmente vai ser 
o que se imagina como sendo básico, mas não necessariamente. 
Pode incluir até mesmo algo que seja mais profissionalizante, se os 
cursos assim definirem”, diz Takahashi. 

Segundo o pró-reitor, estudo realizado pela Pró-reitoria de Gra-
duação mostra que a maior parte das mudanças pelos alunos ocorre 
entre cursos afins, como ocorreu em 2014, em que nove alunos que 
entraram em Engenharia Mecânica no primeiro semestre fizeram no-
vamente o Sisu e, no semestre seguinte, ingressaram em Engenharia 
de Controle e Automação. No mesmo período, 11 alunos que entra-
ram em Engenharia de Controle e Automação fizeram o movimento 
inverso. No total, isso resultou em 20 vagas do Sisu desocupadas.

Como lembra o pró-reitor, as estruturas comuns não são neces-
sariamente de ingresso, já que cada colegiado vai determinar como 
quer receber seus estudantes – se com entrada por meio de uma 
estrutura de ingresso comum ou se da forma tradicional. “Uma hipó-
tese a ser examinada é que um mesmo curso receba ingressantes de 
mais de uma maneira, com diferentes grupos de cursos”, acrescenta. 
Ele cita como exemplos o curso de Economia, que poderia optar por 
estruturas de ingresso comuns com cursos de ciências exatas e de 
ciências humanas, e o de Psicologia, que poderia se agrupar com as 
áreas de humanidades e de saúde. “Não se descarta a hipótese de 
que um curso oferte vagas de duas maneiras diferentes, com mais 
de um percurso possível. São possibilidades que se abrem”, enfatiza 
o pró-reitor de Graduação. 
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Não é sempre que uma obra que tem a finali-
dade precípua de ser didática consegue, ainda 
que por vias tortas, contar histórias interessan-

tes de caminhos de vida e de produção intelectual. Um 
geógrafo alemão radicado na Inglaterra e um arquiteto 
italiano, ambos perseguidos por regimes totalitários 
pré-Segunda Guerra, são personagens centrais do 
livro Fundamentos de morfologia urbana (editora 
C/Arte), da professora Staël Alvarenga e da pesquisa-
dora Manoela Netto, ambas vinculadas ao Laboratório 
da Paisagem da Escola de Arquitetura.

De forma inédita no Brasil, a obra esmiúça as ideias 
de M.R.G. Conzen e Saverio Muratori, que elaboraram 
as metodologias mais completas e aceitas para a com-
preensão de uma cidade. “A morfologia urbana oferece 
abordagem que junta forma, função e desenvolvimen-
to do tecido urbano”, afirma Staël Alvarenga, que é 
doutora pela USP. O objetivo é entender o processo de 
formação e transformação de uma paisagem urbana, 
mirando as formas concretas e levando em conta 
fatores sociais, culturais e ambientais.

Conceitos e instrumentos descritos em texto publicado por 
Conzen, em 2004, foram aplicados e interpretados em Ouro Preto 
(MG), por pesquisadores do Laboratório da Paisagem. O método 
relaciona períodos históricos às inovações nas cidades.

“A escolha da antiga Vila Rica se deveu à abundância de mapas 
e dados cadastrais desde o século 18, que foram sobrepostos a 
bases digitais atualizadas, e à equivalência de dimensões com a 
cidade de Alnwick, na Inglaterra, estudada de forma consistente 
pelo geógrafo alemão”, comenta Manoela Netto, que cursou gra-
duação e mestrado na Escola de Arquitetura. Ela acrescenta que 
foi possível perceber distorções – de proporção e localização, por 
exemplo – nos documentos antigos, o que exigiu ajustes com base 
em dados georreferenciados.

Sete períodos
A análise de Ouro Preto reproduzida no livro considera sete 

períodos morfológicos, que vão desde o tempo da descoberta do 
ouro (1698-1710), quando havia oito arraiais, até o pós-tombamen-
to pela Unesco (de 1980 aos dias atuais). Nesse intervalo, Staël Alva-
renga e Manoela Netto definiram as seguintes fases: Criação da Vila 
Rica (1711-1740), marcada por núcleos ocupados por portugueses 
e paulistas; Consolidação da Vila Rica (1741-1824), em que os dois 
povoados se unem; A cidade de Ouro Preto (1825-1896), época de 
investimentos em infraestrutura urbana de acordo com a ideologia 
imperialista; Estagnação econômica (1897-1937), após a mudança 
da capital para Belo Horizonte, fase marcada pela permanência das 
formas; Tombamento e expansão urbana, quando o então recém-
criado Iphan declara a cidade patrimônio nacional. “Nessa etapa, 
florescem atividades econômicas e surge a Universidade Federal de 
Ouro Preto”, afirma Manoela Netto.

No último período, iniciado com a decisão da Unesco, o in-
cremento do turismo coincide com o surgimento de ocupações 
espontâneas em encostas e outros fenômenos que afetam o caráter 
de patrimônio histórico da cidade. As pesquisadoras ressaltam que 
a clara percepção das transformações espaciais ao longo do tempo 

FALAM casas, ruas e praças
Em livro, pesquisadoras da Arquitetura oferecem panorama dos principais métodos de análise da formação e 
transformação da paisagem urbana

Itamar Rigueira Jr.

possibilita intervir de maneira mais consciente com determinados 
objetivos como o da preservação ambiental e cultural.

Rota matriz
O método de Saverio Muratori, divulgado em publicações de 

seus discípulos, uma vez que o professor se limitava a expor suas 
ideias em aulas e conferências, também foi aplicado em Ouro Preto. 
Os elementos-chave da metodologia são as casas (tipo básico), as 
ruas (séries tipológicas), os quarteirões (tecido urbano) e o território 
(organismo urbano).

“A formação da cidade é explicada sobre a noção de eixos que 
vão se unindo. O caminho-tronco ou rota matriz – que no caso de 
Ouro Preto é o trecho da Estrada Real – forma os quarteirões com 
uma rota paralela chamada conexão”, explica Manoela Netto. Ela 
lembra que Muratori era filósofo e privilegiava a preservação da 
história, um dos motivos pelos quais incomodava o regime fascista. 
O italiano, que lecionou na Universidade de Roma, investigou por 
quase duas décadas a evolução de Veneza e de Roma.

Se Conzen e Muratori divergem nos métodos, eles têm objetivos 
muito próximos, que se caracterizam, de acordo com as autoras de 
Fundamentos de morfologia urbana, pela relevância de se compreen-
der a relação entre transformação e permanência. “A escola inglesa 
da morfologia urbana, fundada por Conzen, e a escola italiana, que 
se construiu sobre as ideias de Muratori, compõem exemplo típico 
da sincronicidade de necessidades criadas por um tempo de crise e 
que levam à elaboração de teorias convergentes na sua essência”, 
afirma Staël Alvarenga.

Livro: Fundamentos de morfologia urbana
Autoras: Staël de Alvarenga Pereira Costa e Maria Manoela 
Gimmler Netto
Editora: C/Arte
Apoio: Fapemig
234 páginas / R$ 59 (preço de capa)

Período inicial da análise: oito arraiais
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Acontece

festival de inverno 
Estão abertas, até 18 de maio, inscrições para a seleção de propostas de apresentações 

culturais para compor a programação do 48º Festival de Inverno da UFMG, que será reali-
zado em julho. As atividades poderão ser realizadas no campus Pampulha ou em praças, 
parques e outros espaços da Universidade e de Belo Horizonte.

As seis propostas selecionadas deverão ter, no mínimo, 40 minutos de duração e estar 
em sintonia com o tema Territórios culturais de trânsito. Podem ser inscritos, pelo e-mail 
eventos@dac.ufmg.br, espetáculos nos formatos de teatro, dança, circo, performance, 
música, arte multimídia e práticas da tradição. O edital pode ser consultado neste docu-
mento: https://www.ufmg.br/online/arquivos/anexos/Chamada%20para%20selecao%20.
de%20propostas%20003%2048FI%20def.pdf.

assuntos estudantis
Atividades relacionadas a ações afirmati-

vas e projetos acadêmicos desenvolvidos por 
estudantes de graduação podem concorrer 
a apoio financeiro em duas chamadas da 
Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (Prae). 
As propostas devem ser submetidas até as 
23h59 do dia 16 de maio, exclusivamente 
pelos endereços eletrônicos sadm@prae.
ufmg.br e chamadaspraeufmg@gmail.com.

As propostas de atividades de ação 
afirmativa financiáveis na chamada podem 
incluir campanhas de difusão cultural, ciclos 
de estudos, exposições, mesas-redondas, 
simpósios e similares, realizadas obrigato-
riamente no âmbito da Universidade. Os 
projetos acadêmicos podem ser estrutura-
dos em forma de produção técnica, artística 
e cultural, articulados a estudos e pesquisas 
em unidades da UFMG, em todas as áreas 
do conhecimento, além de recomendados 
por docentes, com anuência da diretoria da 
unidade acadêmica. Nos dois casos, serão 
contempladas dez propostas que receberão 
aporte de até R$ 2 mil, para serem execu-
tadas no ano letivo de 2016. 

Os editais podem sem consultados 
na internet: Ações afirmativas (https://
goo.gl/g6LWiP) e Projetos  acadêmicos 
(https://goo.gl/14ZFfW).

ct-vacinas
Foi inaugurado, no último dia 19, no Parque Tecnológico de Belo Horizonte (BH-TEC), 

o Centro de Tecnologia de Vacinas e Diagnóstico (CT Vacinas), que integra o Instituto Na-
cional de Ciência e Tecnologia (INCT) de Vacinas, rede de pesquisa coordenada pela UFMG. 

O professor Ricardo Tostes Gazzinelli, do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) e um 
dos  coordenadores, afirmou que o centro é resultado de luta empreendida durante alguns 
anos, com o suporte de vários parceiros. “O CT Vacinas foi idealizado para ser uma ponte 
entre a pesquisa básica, desenvolvida na Universidade, e a sociedade, por meio da criação 
de vacinas para uso humano e animal. Chegamos ao fim da primeira fase, de desenvolvi-
mento do centro, e agora iniciamos a fase 2, de consolidação desse trabalho.” O centro é 
financiado pela UFMG, pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e pela Fundação de Amparo 
à Pesquisa de Minas Gerais (Fapemig).

inovação no ensino superior
Estão abertas, pela internet (http://goo.gl/0gLi9g), as inscrições para o 2º Congresso de 

Inovação e Metodologias de Ensino, que será realizado de 13 a 15 de outubro, no campus 
Pampulha. O estudante como agente de mudanças é o tema do evento, organizado pela 
Diretoria de Inovação e Metodologias de Ensino (GIZ), vinculada à Pró-reitoria de Graduação. 

Professores universitários, estudantes de graduação e pós-graduação, técnicos adminis-
trativos em educação e interessados no assunto podem submeter trabalhos, até 30 de junho, 
pelo site do evento: www.ufmg.br/giz/congresso. Mais informações podem ser obtidas no 
mesmo site ou pelos telefones (31) 3409-6451 e 3409-6450.

formação em extensão
As pró-reitorias de Extensão (Proex) e 

de Graduação (Prograd) lançaram edital de 
fomento a iniciativas de Formação em Ex-
tensão Universitária, no âmbito da UFMG. 
As inscrições de propostas podem ser 
feitas até as16h do dia 20 de maio, pelo e-
mail dife@proex.ufmg.com.br. Trata-se de 
iniciativa inédita, dirigida a colegiados de 
cursos de graduação, colegiados especiais 
ou estruturas equivalentes, que estimula a 
apresentação de propostas para ampliar a 
inserção da formação em extensão univer-
sitária nos currículos de graduação.

Essa modalidade só poderá ser oferta-
da no âmbito de um projeto de extensão. 
O aluno deverá se matricular em um 
grupo de atividades, e essa matrícula 
estará vinculada a uma carga horária 
com programa, metodologia e avaliação 
das atividades, algo semelhante ao que 
ocorre na graduação. As propostas devem 
ser desenvolvidas preferencialmente em 
comunidades com baixo Índice de De-
senvolvimento Humano (IDH), de forma a 
melhorar seus indicadores sociais. 

diálogo entre religiões
Exposição de  bordados que aludem a bacias hidrográficas de Minas Gerais pode ser 

visitada, até 31 de maio, das 8h às 17h, no saguão da Reitoria. Resultado de parceria 
da UFMG e da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), a mostra reúne 
peças confeccionadas por mais de 70 funcionários da empresa – organizados em grupos 
que representam bacias mineiras – em oficina  coordenada pelo Grupo Matizes Dumont. 

A atividade gerou 13 painéis bordados que chamam atenção para a questão da 
água e da cultura. A exposição Povo d’água: Memória do vivido integra o evento Um 
retorno às fontes: diálogo inter-religioso e ecologia.

Painel bordado do mapa de Minas Gerais: água, cultura e ecologia
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Exemplares de acessórios artesanais que serão comercializados na Feira
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Nesta semana, de 2 a 7 de maio, a Praça de Serviços do 
campus Pampulha vai acolher a 17ª Feira de Artesanato 
do Vale do Jequitinhonha na UFMG, que abrigará exposi-

tores de 22 municípios e uma diversificada programação cultural. 
As atividades serão realizadas de segunda a sexta, das 9h às 18h, 
e no sábado, das 9h às 14 horas. A promoção é da Pró-reitoria de 
Extensão, das diretorias de Ação Cultural e de Governança Infor-
macional e dos programas Polo de Integração da UFMG no Vale 
do Jequitinhonha e Saberes Plurais. São esperadas mais de 15 mil 
pessoas nos seis dias de evento.  

A exemplo de edições anteriores, a Feira homenageará duas mes-
tras do artesanato do Vale do Jequitinhonha: Dona Vitalina Pereira 
Xavier, 106 anos, uma das pioneiras na produção de cerâmica na 
localidade de Campo Alegre, município de Turmalina, e Dona Lia 
(Maria Vieira de Araújo Borges), 86 anos, apanhadora de sempre-
vivas, pequenas flores naturais do cerrado, residente no distrito de 
Galheiros, próximo a Diamantina.

De acordo com Terezinha Furiati, responsável pela organização, 
a Feira da UFMG, além de possibilitar que os artesãos divulguem e 
comercializem seus trabalhos, efetiva o diálogo da UFMG com os 
municípios e os próprios artesãos. “A Feira concentra os melhores, 
mais tradicionais e famosos artesãos do Vale e abre a eles espaço 
para apresentar as técnicas, materiais e fazeres tradicionais. Tam-
bém atrai muitos lojistas e colecionadores, inclusive do eixo Rio-São 
Paulo, pois é mais vantajoso comprar aqui do que circular pelo 
Vale”, argumenta. 

A bordadeira de roupas com poemas Maguidá Freitas Souza 
Botelho, que participa da Feira desde 2001, informa que vai expor 
produtos que variam de R$15 a R$250. Presidente da Associação dos 
Artesãos de Palmópolis (AAPA-MG), cidade com pouco mais de sete 
mil habitantes, situada a quase 1 mil quilômetros de Belo Horizonte, 
ela representa uma entidade que, no ano passado, vendeu cerca de 
300 itens. Os filiados à AAPA-MG desenvolvem artesanato, utilitários 
em fibras vegetais, cipó, cerâmica, cabaças, bonecas em biscuit e se 
dedicam a produtos da agricultura familiar 100% orgânicos, como 
geleias, licores, paçoca de carne de sol e rapadura. 

O artesanato dos povos indígenas também será representado na 
Feira. Maria Luiza Moreira Santos Souza, de Araçuaí, da etnia Aranã, 
tem 43 anos e trabalha desde os 12 anos. Como manda a tradi-
ção, aprendeu o ofício com os mais velhos e o transmitiu às filhas 

Porto seguro de 
uma TRADIÇÃO
Praça de Serviços deverá receber cerca de 15 mil 
pessoas em mais uma edição da feira de artesanato 
do Vale do Jequitinhonha

Zirlene Lemos*

de 18 e 23 anos. “Participamos da Feira há quatro anos; fazemos 
questão de nos caracterizar, com pinturas corporais, vestes e cocar. 
Expomos peças menores como brincos de pena e de cascas, colares 
de sementes e maracás de coco, chocalhos indígenas utilizados em 
festas e cerimônias religiosas e guerreiras”, explica. 

Impactos sociais
O evento reunirá artesãos de 40 associações sediadas em  

22 municípios participantes do programa Polo Jequitinhonha. No 
ano passado, a receita com as vendas foi superior a R$ 220 mil. A 
Feira oferece ao artista condições de divulgar e vender seus trabalhos 
sem a necessidade de intermediários, e essa facilidade contribuiu 
para torná-la o melhor local de divulgação e venda do artesanato em 
Belo Horizonte, superando a Feira Nacional de Artesanato, realizada 
em novembro, no Expominas. “Participamos de outras feiras em BH, 
como a Agriminas e a feira do Expominas, mas a da UFMG é a mais 
rentável”, atesta a bordadeira Maguidá Freitas.

Terezinha Furiati menciona os impactos sociais da relação entre 
Universidade e artesãos. “A Feira proporciona boas oportunidades 
de geração de renda, e normalmente esses recursos são utilizados 
na melhoria das moradias, em investimento na educação dos filhos. 
Além disso, favorece a autonomia e o empoderamento feminino. 
Muitas mulheres se deslocam até BH para comercializar seus produ-
tos e aqui permanecem durante uma semana, deixando suas casas, 
filhos e maridos para trabalhar em seu próprio negócio”, explica. 
A Universidade também se beneficia da parceria. “A Feira trouxe 
para cá o saber popular dos mestres e das mestras. Ela produz e 
compartilha conhecimentos”, avalia.

*Jornalista da Assessoria de Comunicação da Pró-reitoria de Extensão


