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#mordeeassopra
Enquanto as hashtags sintetizam a agressividade e a impoli-
dez nas redes sociais, os emojis exercem função conciliatória,  
valorizando ideias positivas. Esses são alguns aspectos obser-
vados por pesquisadoras da Faculdade de Letras, que, à luz da 
Teoria Pragmática da Linguagem, focalizam a inserção do texto 
no ambiente digital.
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Grupo do ICB identifica 
grupamentos neuronais 
associados à febre emocional
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JUVENTUDE em conflito com a LEI: 
entre o simbólico, o corpo e a subjetividade*

**Andréa Máris Campos Guerra 

* ** Jacqueline de Oliveira Moreira 

O genocídio da população jovem, 
masculina e negra é tema relevante 
que, no Brasil, vem motivando ações 

nos campos das políticas públicas, das orga-
nizações sociais e no universo acadêmico. 
O incremento dos índices de mortalidade 
juvenil no país e o aumento da população 
jovem encarcerada trazem uma série de in-
terrogações à prática dos atores jurídicos e 
sociais envolvidos no trabalho preventivo e 
ressocializador das políticas públicas juvenis.

Por que apenas 6% da população jovem 
se envolve no crime em regiões de alta 
concentração de criminalidade violenta? O 
que diferencia o jovem que adere daquele 
que não se integra a esse circuito criminal? 
Seriam condições genéticas, instintivas, 
predeterminadas? A nosso ver, não. Há um 
encontro de determinantes sociais objetivos 
e condicionantes subjetivos, entre outras 
variáveis econômicas e culturais relevantes, 
como já evidenciado por teorias ecológicas 
do crime, que concorrem para a consolida-
ção desse cenário devastador.

Desde o Código Penal do Império Brasi-
leiro, de 1831, até o Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA), de 1992, diferentes 
sentidos associaram-se à criança e ao ado-
lescente vulneráveis, dotando os termos 
jurídicos de carga semântica que ressoava 
no corpo social e no corpo jovem. No tempo 
do Império e do início da República, havia 
uma indistinção entre os menores perigosos 
e os abandonados, estando todos encampa-
dos pelo mesmo texto legislativo referente 
aos adultos. Os menores eram nomeados 
“irresponsáveis”, a partir do momento em 
que adquirissem “capacidade de obrar com 
discernimento”. Essa era a diferença que se 
ressaltava entre adultos e menores.

Em 1937, com o Código de Menores, 
as crianças e os adolescentes foram distin-

A passagem da categoria “menor” para 
a categoria “adolescente autor de ato in-
fracional” representa um descolamento do 
qualificativo que agregava o “menor” ao 
perigoso, ao abandonado e ao criminoso e 
que representava, ao mesmo tempo, o que 
precisava ser cuidado e o que já estava, de 
saída, condenado. O adolescente torna-se, 
desde então, autor de um ato que vai exigir 
uma reparação, uma restauração, inclusive 
das condições de violação às quais ele foi 
submetido. Sociedade e adolescente são 
implicados nesse processo.

Entretanto, instala-se aí um paradoxo 
que parece nos conduzir a uma cilada: se 
é renomeado pelo ECA como “adolescente 
autor de ato infracional”, é justamente por 
ser infrator que o jovem passa a ter seus di-
reitos assegurados e protegidos pelo Estado. 
Assim, se ele deixa a situação de abandono 
a que a condição irregular o localizava, tor-
nando-se autor de ato infracional, o jovem é, 
finalmente, inscrito no campo da proteção e/
ou da socioeducação, mas também, no mes-
mo ato, no campo da discriminação e no da 
criminalização. Vemos um traçado simbólico 
que incide sobre o corpo e a subjetividade 
de cada adolescente. 

*Artigo originalmente publicado no Portal 
UFMG, em 28/8/2018

**Coordenadora do Núcleo de Pesquisas  Psilacs 
– Psicanálise e Laço Social no  Contemporâneo 
do Departamento de Psicologia da UFMG

***Integrante do Núcleo Psilacs e professora 
do Programa de Pós-graduação em Psicologia 
da PUC-MG

guidos dos adultos, e a categoria discursiva 
do “menor” passou a ser tratada separa-
damente. Nesse sistema, nota-se evidente 
diferença de tratamento para a criança rica, 
futuro da nação, e para a criança pobre, 
objeto da lei. E, entre os menores de idade 
pobres, nova divisão nasceu entre os “aban-
donados”, que seriam protegidos em grande 
parte pela filantropia religiosa, e os “vadios 
e libertinos”, que deveriam ser punidos e 
recuperados pelo Estado. É nesse momento 
que o termo “menor” passa a ser associado 
à delinquência e ao perigo.

A legislação reflete um discurso social 
mais amplo no interior do qual as leis de 
menores nascem vinculadas a um dilema cru-
cial: satisfazer simultaneamente o discurso 
da piedade assistencial e as exigências mais 
urgentes de ordem e controle social. Sob a 
denominação “menor”, a não distinção entre 
abandonados e delinquentes é a pedra an-
gular do princípio da situação irregular que 
arrasta sobre si toda sorte de desvio – da 
carência material ao abandono moral. Mes-
mo com a reforma do Código de Menores, 
em 1979, o termo “menor” é mantido, sus-
tentando o preconceito e o temor social na 
representação da periculosidade associada a 
esse público jovem de baixa renda. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA) institui nova doutrina: a da proteção 
integral, que, pela primeira vez na história 
legislativa brasileira, reconhece que toda 
criança e/ou adolescente pode ter seus direi-
tos violados, devendo sempre ser protegidos, 
mesmo que tenham cometido ato infracional. 
A separação entre sanções e proteções no 
corpo dessa lei não implica sua separação na 
aplicação jurídica no devido processo legal. 
Muito pelo contrário. Muitas vezes, medida 
protetiva e medida socioeducativa são apli-
cadas concorrentemente no mesmo caso.
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Comunidade habita terras na divisa de Serra das Araras e Januária

As 55 famílias que integram a Comunidade Quilombola São 
José do Barro Vermelho, no Norte de Minas, nunca estive-
ram completamente seguras quanto à sua permanência 

no território, ocupado desde há muito tempo por trabalhadores 
de fazendas da região. Na última década, porém, a situação de 
insegurança ganhou contornos formais, com a criação do Parque 
Estadual da Serra das Araras. A explicação é simples: a legislação 
que rege parques do gênero não prevê a presença de moradores 
nessas áreas.

A ameaça de retirada dessas famílias tem impacto sob vários 
aspectos. “O território não é apenas área de cultivo e fonte de 
renda, está em jogo a vida individual, familiar e coletiva”, afirma a 
economista Renata Guimarães Vieira, autora de pesquisa sobre a 
comunidade, que lhe valeu o título de doutora pelo Programa de 
Pós-graduação em Economia, do Cedeplar/Face. 

Renata Guimarães pesquisou o quilombo com a preocupação de 
entender as formas de produção do espaço, com base, sobretudo, 
nas ideias do filósofo e sociólogo francês Henri Lefebvre. O conceito 
abrange as dimensões do passado comum – memória oral e escrita, 
memória afetiva e valores simbólicos –, do cotidiano vivido – como 
aquele grupo percebe e usa o território para produção e lazer, como 
se sente ali, se livre ou sob pressão – e do futuro, representado pelas 
potencialidades e expectativas dos habitantes naquele contexto.

“Meu trabalho indica uma relação entre as comunidades tra-
dicionais e um espaço de possibilidades, comprometido com a 
diversidade. É necessário fortalecer o entendimento de comunidades 
desse tipo como espaços de resistência a uma narrativa fundada na 
modernidade e na colonialidade”, diz a pesquisadora, associando 
essa narrativa à produção do espaço por parte do Estado, geralmen-
te interessado em “normatizar, higienizar e suprimir a diversidade”.

Atividade e valores
Do ponto de vista econômico, a autora identifica como objetivo 

central da comunidade a autonomia sobre a terra e sobre o tempo 
de trabalho. Segundo ela, o interesse não é apenas pela indepen-
dência produtiva – de fato, os quilombolas preferem não estar 
“fichados”, como se referem ao registro da carteira de trabalho –, 
mas por ter condições, por exemplo, de conviver com os filhos, a 
quem ensinam a atividade laborativa, valores espirituais e morais, 
a história do grupo e o sentido de comunidade.

“Para esse grupo, o trabalho não está separado da vida e pode 
mesmo se relacionar à infância, de forma lúdica e pedagógica. É 
parte de um contexto em que os mais velhos transmitem formas de 
convivência com a natureza, ou seja, promovem a reprodução de seu 
modo de vida”, explica a pesquisadora, acrescentando que as relações 
de trabalho também demarcam laços de parentesco e compadrio.

Graduada em Economia pela UFMG, Renata Vieira fez cinco 
 visitas, de sete a dez dias de duração, à Comunidade Quilombola São 
José do Barro Vermelho, que é reconhecida pela Fundação Palmares. 
Acolhida na casa de um dos líderes comunitários, Seu Domingos, 
ela entrevistou 34 famílias, mas valoriza as conversas informais e a 
observação do cotidiano no território, que está localizado na divisa 
dos municípios de Serra das Araras e Januária. O Rio Pardo, que 
delimita as cidades, atravessa as terras da comunidade.

RAIZ do LUGAR 
Economista investiga produção do espaço por comunidade quilombola do Norte de Minas que tem 
ameaçada sua permanência no território

Itamar Rigueira Jr.

Incoerência
Renata Vieira lembra que conflitos como os que marcam o dia a 

dia da comunidade, alvo de sua pesquisa, são recorrentes no Brasil, 
muitas vezes gerados pela criação de parques sobrepostos aos terri-
tórios ocupados pelas comunidades tradicionais. “Essa constatação 
por si só indica que elas preservam, efetivamente, o ambiente. 
Mas, ao mesmo tempo que demonstra valorizar esse aspecto ao 
demarcar uma área de proteção, o Estado não reconhece o papel da 
comunidade tradicional”, diz a pesquisadora. “É incoerente expul-
sar quem está preservando, se no entorno do Parque da Serra das 
Araras há desmatamento e poluição gerada principalmente pelas 
grandes fazendas produtoras de capim, vendido em larga escala 
para criadores de gado.”

A população quilombola de São José do Barro Vermelho tem 
sofrido, segundo relato da pesquisadora, restrições à coleta de 
frutos, como o pequi e o buriti, ao acesso à rede elétrica e à versão 
rural do programa Minha Casa Minha Vida. Para Renata, o formato 
da modalidade-parque é socialmente desrespeitoso – ela defende, 
para regiões que abrigam grupos como os quilombolas, soluções 
como as reservas extrativista e de desenvolvimento sustentável, que 
possibilitam a permanência dos moradores.

“Em vez de tratar os povos tradicionais como pobres, atrasados e 
ignorantes, como é usual, é preciso reconhecer e valorizar a relevância 
dos diferentes modos de vida. E não é porque esses grupos existem há 
séculos que eles estão parados. Essas comunidades são tão dinâmicas 
quanto os grupos urbanos. Eles produzem o espaço e produzem 
diversidade. E têm muito a nos ensinar”, enfatiza Renata Vieira.

Tese: “Nós somos raiz do lugar”: produção do espaço na Comunidade 
Quilombola São José do Barro Vermelho

Autora: Renata Guimarães Vieira

Orientador: Roberto Monte-Mór

Defesa: fevereiro de 2018, no Programa de Pós-Graduação em 
Economia
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Marco Fontes: fisiologia do organismo humano 
não foi ‘desenhada’ para oferecer respostas 
adequadas ao estresse da vida moderna

Diante da iminente necessidade de 
falar em público, muitos experimen-
tam uma sensação de calor intenso, 

que pode ser acompanhada de transpiração 
e rubor da pele. Especialmente no caso de 
crianças em contexto de estresse emocional 
contínuo, as respostas do organismo podem 
resultar na chamada febre psicogênica, 
fenômeno insensível ao tratamento com 
anti-inflamatórios e antitérmicos.

“A febre causada por estresse  é de 
difícil diagnóstico e tratamento. Embora, 
tecnicamente, não seja considerada uma 
patologia, está associada ao aumento dos 
períodos de internação”, explica a pes-
quisadora Natália Machado, doutora pelo 
Departamento de Fisiologia e Biofísica do 
Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da 
UFMG e pós-doutoranda em Neurociências 
na Universidade de Harvard.

Natália Machado é a principal autora 
do artigo A Glutamatergic Hypothalamo-
medullary Circuit Mediates Thermogene-
sis, but Not Heat Conservation, during 
Stress-Induced Hyperthermia, publicado 
em julho no Current Biology, importante 
periódico científico norte-americano. Por 
meio da investigação do efeito do estresse 
em camundongos, o estudo identificou os  
neurônios que regulam a temperatura e 

ESTRESSE e RUBOR
Pesquisadores identificam grupamentos neuronais que controlam a temperatura em situações de tensão 
emocional; descoberta ajuda a compreender mecanismos da febre psicogênica 

Matheus Espíndola

Artigo: Glutamatergic Hypothalamomedullary 
Circuit Mediates Thermogenesis, but Not 
Heat Conservation, during Stress-Induced 
Hyperthermia

Autores: Natália Machado e Marco Antônio 
Peliky Fontes (UFMG), Stephen Abbott, 
Jon Resch, Lin Zhu, Elda Arrigoni, Bradford 
Lowell, Patrick Fuller e Clifford Saper 
(Harvard Medical School)

Publicação: 12 de julho, na Current Biology 
(EUA)

Disponível em https://goo.gl/hPsHNU

a febre emocional. “Há um 
circuito central específico 
para produção de calor e, 
aparentemente, também 
para o rubor que ocorre em 
situações de estresse”, escla-
rece a neurocientista. 

Drogas e lasers
Conforme apuraram os 

pesquisadores, os neurônios 
do tipo Vglut2, localizados na 
área dorsal do hipotálamo, 
são responsáveis pelo contro-
le da temperatura corporal e 
participam da eclosão da fe-
bre em resposta ao estresse. 
Nos camundongos, a manipulação desses 
transmissores foi feita por meio de duas 
técnicas: quimiogenética, que possibilita a  
alteração genética de receptores que respon-
dem à injeção de drogas, e optogenética, 
que permite a manipulação de neurônios 
em resposta à emissão de luz.    

“Durante o estresse induzido por mu-
dança de ambiente, observamos que aquela 
população de neurônios estava ativa, e o 
animal, aquecido. Por sua vez, com os neu-
rônios inibidos, a resposta de hipertermia 
foi bloqueada”, descreve o professor Marco 
Antônio Peliky Fontes, do Departamento de 
Fisiologia e Biofísica do ICB, coautor do artigo.

O próximo passo, segundo Marco Fontes, 
consistirá em descobrir como esses neu-
rônios são modulados e quais substâncias 
podem intensificar ou reduzir os sintomas. 

Recurso evolutivo
Como explica Marco Antônio Fontes, o 

aumento da temperatura corporal é um me-
canismo desenvolvido ao longo da evolução, 
com o propósito de aumentar a performance 
em situações de fuga ou de luta. “As respos-
tas cardiorrespiratórias, de comportamento 
e temperatura surgiram para facilitar a so-
brevivência em situações de risco, de curto 
prazo, como no caso de um confronto com 
um predador”, exemplifica Fontes. 

Aperfeiçoado ao longo de milhares de 
anos, o organismo humano, de acordo 
com o professor, ainda não foi capaz de 
se adaptar à rápida transformação sofrida 
pelo ambiente urbano nos últimos sécu-
los. “Metade da população mundial vive 
nas grandes cidades, onde o cotidiano é 

repleto de situações de estresse, seja no 
condomínio, no trânsito, no trabalho ou 
mesmo nas redes sociais. Como não fomos 
‘desenhados’ para isso, usamos, de maneira 
totalmente inapropriada, nosso mecanismo 
fisiológico de resposta”, discorre o professor. 
Para Marco Fontes, quando amplificadas, 
“nossas doses diárias de estresse” podem 
desencadear doenças. 

Segundo projeta Natália Machado, a 
identificação dos circuitos centrais e tipos 
neuronais envolvidos na regulação da febre 
psicogênica deve facilitar o desenvolvimento 
de  tratamentos para a febre psicogênica. 
“Institutos de todo o mundo têm investido 
na manipulação genética e em outros apa-
ratos tecnológicos a fim de identificar os 
mecanismos e circuitos centrais que proces-
sam respostas fisiológicas. A neurociência 
ainda tem um caminho longo a percorrer, 
em seu propósito de reconhecer outras 
vias e tipos neuronais  recrutados durante 
o estresse”, afirma.

Natália Machado: circuito específico para produção de calor
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Marisa Carneiro e Ana Larissa Adorno, da Faculdade de Letras: hashtag 
simboliza a agilidade e permissidade do ambiente digital

O ambiente das redes sociais é especialmente permissivo para 
a atitude agressiva e debochada. Ali, as pessoas fazem ou 
dizem o que não fariam ou diriam pessoalmente. Mas que 

recursos de linguagem se prestam a essas manifestações? Um deles é 
a hashtag, representada pelo sinal de jogo da velha (#), acrescido de 
uma expressão curta. Criada para organizar postagens por assunto 
e disseminadas, sobretudo, pelo Twitter – o primeiro caso registra-
do está relacionado a um incêndio na Califórnia, Estados Unidos 
(#sandiegofire), em 2007 –, a hashtag lança mão de expressões 
como “caguei”, “só que não” (sqn) e “sei lá” (sla) para desmoralizar 
um comentário ou depreciar a imagem de outra pessoa.

A hashtag foi objeto de pesquisa recente das professoras Ana 
Larissa Adorno e Marisa Mendonça Carneiro, do Programa de 
Pós-graduação em Linguística, da Faculdade de Letras da UFMG. 
Integrantes do Grupo de Estudos em Articulação do Discurso (Gead), 
focado em aspectos como a língua em uso e o discurso digital, elas 
analisam o texto no ambiente cibernético à luz da Teoria Pragmá-
tica da Linguagem, que trata, entre outros aspectos, de polidez e 
impolidez. “É uma ferramenta teórica para interação face a face, 
mas se aplica ao meio digital, que é bem parecido. Esse discurso 
é híbrido, com traços das linguagens escrita e oral”, explica Ana 
Larissa, que organizou, com o professor Gustavo Ximenes Cunha, 
o livro Múltiplas perspectivas do trabalho de face nos estudos da 
linguagem, lançado neste ano (https://bit.ly/2wlTQkZ).

Enquadrada, segundo a pesquisadora, no gênero textual 
opinativo, a hashtag aparece normalmente associada a notícias 
ou na forma de metacomentário, desqualificando postagem de 
outrem ou ironizando um comentário próprio. “O usuário que 
lança mão da hashtag com intenção de deboche ou agressividade 
geralmente age contra um meio de comunicação ou contra outro 
internauta”, diz Ana Larissa.

Índices de agressividade
As pesquisadoras e um grupo de estudantes de iniciação cientí-

fica capturaram 325 tuítes contendo hashtags, em dois períodos a 
partir de agosto de 2017. Identificaram as expressões mais usadas 
e os índices de impolidez, com base em definição do linguista bri-
tânico Jonathan Culpeper. 

Uma das intervenções mais populares no Twitter é #sqn, que 
causa o efeito de quebra de expectativa, gerando piada ou deboche. 
Essa hashtag é acrescentada em comentários sérios, ou pretensa-
mente sérios, do próprio autor ou de outrem. 

No material coletado pelo grupo, sobressaíram #STFVergonha-
Nacional, que servia para atacar os ministros do Supremo Tribunal 
Federal, acusados de hipócritas, e #caguei, adicionada, por exemplo, 
a um post relacionado ao reality show Big Brother Brasil. A resposta 
tinha a intenção de ridicularizar o programa de TV e, por extensão, 
o interesse do autor do tuíte.

Segundo Ana Larissa Adorno, algumas das características das 
hashtags são a estrutura hipossegmentada – sem separação entre 
palavras –, o uso de abreviações e a multimodalidade (combinação 
com outros elementos, como sons e imagens). “A hashtag é veloz, 
diretiva. Ela representa muito bem o mundo digital, no que ele tem 
de ágil, superficial e permissivo. Não é necessário ser convincente, 
a ideia é chocar para atrair o interlocutor”, afirma.

#impolidezdigital
Estudos da Fale identificam alto grau de agressividade nas hashtags e função conciliatória dos emojis

Itamar Rigueira Jr.

Marisa Carneiro salienta que a restrição quanto ao tamanho das 
postagens no Twitter favorece a opção por depositar na adição de 
uma hashtag “a ênfase em uma opinião ou em mensagem contradi-
tória ao que está posto em palavras”. No Twitter brasileiro, segundo 
ela, sobressai a intenção do humor. Dados iniciais na pesquisa de um 
dos estudantes sobre o Twitter americano revelam, para surpresa das 
pesquisadoras, que, como no Brasil, é alto o grau de agressividade 
associada às notícias sobre política.

Carinhas conciliadoras
O núcleo de pesquisa também trabalhou recentemente com os 

emojis, figurinhas de todos os tipos muito usadas em aplicativos de 
conversas, como o WhatsApp, e plataformas como o Facebook. A 
carinha que chora de rir, ou com lágrimas de alegria, foi escolhida 
pelo Dicionário Oxford, em 2015, como “a palavra do ano”, e muitos 
linguistas avalizam, de certa forma, essa escolha, concordando que 
esse tipo de signo acaba mesmo se tornando linguagem.

“A análise dos emojis baseada na estratégia da polidez/impolidez 
mostra que eles geralmente não são utilizados para ofender ou 
depreciar a imagem do outro. O mais frequente é que eles super-
valorizem a face positiva, para usar o termo técnico”, explica Ana 
Larissa. “Nesse caso, o emoji funciona como reparo – ou seja, uma 
rejeição ou recusa é atenuada por um signo que substitui um gesto 
ou olhar direto. É elemento mitigador de agressividade ou ameaça.”

A pesquisa com foco nos emojis, da mesma forma como no 
caso das hashtags que reforçam ou contrapõem sentidos nas 
postagens, tem o objetivo de descrever o discurso cibernético re-
lacionado à apresentação da imagem, ao pertencimento a grupos 
e à interação. “A linguagem digital é múltipla e muda constante-
mente, por isso é preciso estudá-la sempre”, completa Ana Larissa 
Adorno, que orientou dissertação sobre emojis recém-defendida 
por Fernanda Teixeira Avelar.
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Daniel Gaio: grande volume de dados agrupados em plataforma de fácil acesso

Mesmo depois de 30 anos da promulgação da “Consti-
tuição Cidadã”, mais de 15 anos da publicação do Esta-
tuto da Cidade e aos oito anos de vigência da Emenda 

Constitucional 64/2010, que incluiu o direito à moradia no elenco 
das garantias fundamentais, ainda faltam mecanismos que pos-
sibilitem a concretização do usufruto equitativo e da democracia 
no ambiente urbano. O direito à moradia como expressão de uma 
das funções sociais das cidades só pode ser efetivado mediante 
múltiplas formas de exercício. 

Com base nesse princípio, professores, pesquisadores e alunos 
de graduação e pós-graduação da Faculdade de Direito criaram, 
em 2017, uma plataforma digital pelo direito à moradia adequa-
da. Trata-se do RE-HABITARE, iniciativa que alia ensino, pesquisa 
e extensão, coordenada por Daniel Gaio, docente de Direito Ur-
banístico e Ambiental, com subcoordenação de Marco Antônio 
Sousa Alves, professor de Teoria e Filosofia do Direito.

 A plataforma é destinada a moradores de ocupações, movi-
mentos de luta por moradia, advogados populares, defensores, 
promotores de justiça, gestores públicos e estudantes das mais 
variadas áreas. Daniel Gaio explica que a iniciativa surgiu para 
atender a uma necessidade de sistematização do conhecimento 
produzido sobre o assunto por vários grupos de pesquisa. “Nosso 
objetivo é agrupar um conjunto de dados, até então dispersos, 
em uma plataforma de fácil acesso”, sintetiza.

No RE-HABITARE, as linhas de atuação foram escolhidas de 
modo a direcionar as pesquisas por meio de palavras-chave. A 
plataforma reúne quase 600 documentos sobre legislação inter-
nacional, federal, estadual e municipal, sentenças do Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais (TJMG), análise sobre o posicionamento 

O DIREITO de MORAR
Projeto de extensão cria plataforma digital com conteúdos 
destinados a grupos que lutam por moradia adequada

*Zirlene Lemos

das Câmaras do TJ mineiro sobre direito à moradia, glossário 
sobre os principais termos relacionados à moradia adequada 
e uma biblioteca com vídeos, artigos, livros, relatórios, ações e 
recomendações do Ministério Público, monografias, dissertações 
e teses. Essas informações servem de parâmetro para análise da 
condição habitacional na Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

“Fizemos um mapeamento de como o TJMG decide em rela-
ção a questões de moradia social e dividimos em três temáticas: 
regularização fundiária, remoções forçadas e reintegração de 
posse. E sistematizamos as informações em fichas após analisar 
mais de 100 sentenças”, esclarece Gaio. Parte dos conteúdos é 
resultado de levantamento feito por alunos de graduação na dis-
ciplina Formação em extensão universitária, ofertada pelo curso 
de Ciências do Estado.

História da expulsão
Diariamente, por meio da ferramenta, são compartilhados 

conteúdos noticiosos de blogs, bancos de dados, jornais digitais 
e redes sociais. Também estão disponíveis links úteis sobre grupos 
de pesquisa e extensão, instituições, organizações não governa-
mentais, observatórios e bibliotecas digitais.

O professor chama a atenção para o fato de que a história de 
Belo Horizonte e de tantas outras cidades brasileiras é marcada 
pela expulsão de pessoas que “incomodam” quando a valorização 
imobiliária chega. “Embora existam dispositivos legais que assegu-
rem o direito à moradia adequada, o Poder Público fundamenta a 
prática da remoção forçada em normativas municipais e decisões 
de tribunais que desconsideram elementos como a posse, a fun-
ção social da propriedade e a dignidade da pessoa. É necessário 

desconstruir essa narrativa, demonstrando os 
mecanismos jurídicos e políticos utilizados para 
justificar a violação ao direito à moradia, mas 
também trazer contribuições concretas que 
possibilitem reverter esse cenário”, argumenta 
o professor Gaio.

Recentemente, a plataforma passou a 
abrigar um guia sobre remoções forçadas, que 
apresenta o passo a passo dos direitos dos mo-
radores. “Celebramos uma parceria com a DAJ 
[Divisão de Assistência Judiciária] para o aten-
dimento às comunidades e/ou coletivos que 
têm seu direito à moradia violado em remoções 
forçadas pelo Poder Público, em caso de áreas 
de risco, obras públicas e espaços ambientais 
protegidos. Também abriremos espaço para 
as pessoas enviarem textos, em formato mais 
curto e didático”, informa Daniel Gaio.

Saiba mais sobre o projeto em http://reha-
bitare.direito.ufmg.br/  ou acesse https://www.
facebook.com/rehabitare/.

*Jornalista da Pró-reitoria de Extensão
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Acontece

medicamentos na psiquiatria
O Departamento de Farmacologia do 

ICB oferece, de 24 de setembro a 5 de 
outubro, o curso de atualização Medica-
mentos em Doenças Psiquiátricas e Neu-
rodegenerativas, destinado a profissionais 
e estudantes. A atividade, com 30 horas 
de duração, será ministrada no Centro de 
Atividades Didáticas 1 (CAD 1), e as inscri-
ções seguem até 20 de setembro.

Serão abordados desde os mecanismos 
moleculares dos medicamentos usados 
em doenças psiquiátricas e neurodege-
nerativas até seus usos terapêuticos na 
clínica, incluindo aspectos como rea-
ções adversas e interações com outros  
remédios. Alzheimer, Parkinson, Hun-
tington, esclerose múltipla, epilepsia, 
esquizofrenia e ansiedade são algumas 
das doenças abordadas.

As aulas serão de segunda a sexta-feira, 
no período noturno. A programação do 
curso está disponível em http://depto.
icb.ufmg.br/dfar/index.php/extensao/, e 
as inscrições podem ser feitas em https://
bit.ly/2ole9KR.

química faz bem
O Departamento de  Química 

realiza, em 13 de setembro, das 
11h às 14h, o evento Química 
faz bem, na Praça de Serviços, 
campus Pampulha. A atividade 
tem o objetivo de mostrar ao 
público resultados de pesqui-
sas realizadas nessa área na 
Universidade.

Serão expostos banners de 
diferentes temas, e os pesqui-
sadores responderão a per-
guntas do público. Os estudos 
apresentados estão agrupados 
nos temas Química na cerveja 
(11h30m), Química nos medi-
camentos (12h), Química nas 
cenas de crime (12h30m) e Química no meio ambiente (13h). Outras informações estão 
no Facebook (https://www.facebook.com/quimicafazbemufmg/).

inscrições para o coltec
O Colégio Técnico da UFMG (Coltec) 

vai selecionar em breve os estudantes para 
seus cursos em 2019. Poderão se inscrever 
alunos formados no ensino fundamental 
ou regularmente matriculados no último 
ano. As inscrições serão realizadas exclusi-
vamente pela internet, de 19 de setembro 
a 15 de outubro.

São oferecidas 180 vagas, distribuídas 
nas formações Análises Clínicas, Auto-
mação Industrial, Desenvolvimento de 
Sistemas, Eletrônica e Química. O exame 
será realizado em 25 de novembro. Serão 
avaliados conteúdos de língua portuguesa, 
ciências naturais, matemática, geografia, 
história geral do Brasil e a leitura do li-
vro Morte e vida Severina, de João Cabral 
de Melo Neto.

Os estudantes oriundos de escolas 
públicas poderão optar por se inscrever 
em uma das modalidades de cotas: renda 
familiar igual ou inferior a 1,5 salário míni-
mo per capita, negros (pretos ou pardos), 
indígenas e pessoas com deficiência. Mais 
informações podem ser encontradas no 
edital (https://bit.ly/2MFsKPK) e no site do 
Coltec (www.coltec.ufmg.br/coltec-ufmg/).

acolhimento
O 2º Fórum Internacional de Acolhimento e Internacionalização da UFMG ainda recebe 

inscrições de ouvintes e para apresentações em algumas atividades. Promovido pela Diretoria 
de Relações Internacionais (DRI), o evento será realizado em 10 de outubro, no auditório 
Carangola da Fafich, campus Pampulha.

As inscrições para ouvintes ficarão abertas até 7 de outubro. Propostas para Comunicação 
Oral e de PechaKucha, modelo de apresentação no qual as informações são dispostas no 
formato 20x20cm, devem ser enviadas até 16 de setembro. Na mesma data encerram-se 
as inscrições para Mostra de Fotografia, Apresentação Artístico/Cultural e Sarau de Poesias. 
A participação é gratuita e aberta a estudantes, técnicos e docentes.

Para se inscrever em qualquer dessas atividades, é necessário preencher formulário 
eletrônico. Outras informações estão no edital (https://bit.ly/2LCDvx4) e no site da DRI 
(https://www.ufmg.br/dri/).

agricultura familiar
Desde o mês passado, todos os restaurantes universitários da UFMG são abastecidos com 

frutas, legumes e folhosos oriundos da agricultura familiar regional. A parceria, que começou 
em outubro de 2016, foi reforçada, uma vez que a Cooperativa Metropolitana de Agricul-
tores Familiares de Mateus Leme e Região, na Grande Belo Horizonte, e a Associação dos 
Produtores Unidos pela Agricultura Familiar, parceira do campus Montes Claros, conseguiram 
ampliar o número de fornecedores.

Esses produtores agora são capazes de atender integralmente às necessidades dos RUs 
em relação à quantidade e à variedade dos itens. O Programa de Alimentação, gerenciado 
pela Fundação Mendes Pimentel (Fump), tem capacidade para servir, nos cinco restaurantes 
universitários da UFMG, 11.900 refeições diárias, incluindo café da manhã, almoço e jantar.

bioinformática
O 3º Curso de Verão em Bioinformática, que será realizado de 28 de janeiro a 1º de 

fevereiro de 2019, recebe pré-inscrições (https://bit.ly/2MDOj3h ) até 10 de setembro. 

O objetivo do curso é contribuir para o fortalecimento da comunidade de bioinformatas 
no Brasil, estimulando os estudantes a se aprofundarem no assunto. A atividade é aberta 
a alunos de graduação, pós-graduação e profissionais. Cada vez mais empregada nas pes-
quisas biológicas, a bioinformática combina biologia, ciência da computação, estatística, 
matemática e engenharia, para manusear, analisar e interpretar resultados.

Palestras e minicursos serão ministrados na Faculdade de Farmácia e nos institutos de 
Ciências Biológicas e de Ciências Exatas, no campus Pampulha. Mais informações estão 
disponíveis em https://cursobioinfoufmg.wixsite.com/verao2019. O curso é oferecido pelo 
Programa Interunidades de Pós-graduação em Bioinformática da UFMG.

Edição anterior do evento no Museu das Minas e do Metal
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Tese: A poética da heterogênese: acerca 
de dispositivos artísticos com aparatos 
computacionais

Autor: Leonardo da Silva Souza

Orientador: Carlos Henrique Falci

Defesa: fevereiro de 2018, no Programa 
de Pós-graduação em Artes

Uma réplica de coração humano bate 
mecanicamente em sincronia com o 
do observador, que teve seus bati-

mentos hackeados. A instalação transfere o 
sinal vital, e a réplica pulsa, explicitamente, 
por meio de circuitos eletrônicos. Assim 
funciona a obra Anatomia de um hacking, 
de Leonardo Souza, que cria uma experiência 
estética gerada pela transformação do bati-
mento cardíaco em sinal elétrico.

A experimentação foi incorporada à pes-
quisa de doutorado de Leonardo, no Progra-
ma de Pós-graduação em Artes. O trabalho 
aborda a produção artística contemporânea 
que lança mão de aparatos computacionais, 
eletrônicos e objetos técnicos, ou seja, vale-
se de materiais heterogêneos, oriundos de 
domínios, a princípio estranhos à arte, para 
criar provocações estéticas.

“Mostrei como essas provocações podem 
ser trabalhadas com base em conceitos 
de Michel Foucault, Gilles Deleuze e Félix 
Guattari, criando sensações heterogêneas 
para o público, uma espécie de sensibili-
dade técnica, computacional e artística ao 
mesmo tempo”, explica o pesquisador. Ele 
se apoia na leitura que o historiador da arte 
Andreas Broeckmann fez, nos anos 1990, 
do conceito de heterogênese, oriundo da 
biologia. “Broeckmann propõe a estética da 
heterogênese, isto é, a criação que combina 
distintos materiais e formas de pensamento, 
relacionados à arte, à ciência e à tecnologia.”

Ainda de acordo com Leonardo Souza, 
que coordena o Bacharelado Interdisciplinar 
em Artes da Universidade Federal do Sul 
da Bahia, essa forma de criação gera uma 
poética de heterogêneses, que sintetiza 
modos de pensamento diferentes de forma 
poética. “Contemporaneamente, a busca é 
pela composição de sensações com base em 
elementos materiais e imateriais”, comenta 
Leonardo. “Um quadro pode ser produzido 
com tinta, mas uma performance lança mão 

De ARTE e TECNOLOGIA
Pesquisa da EBA propõe reflexão sobre experimentações artísticas que utilizam aparatos computacionais

Itamar Rigueira Jr.

de uma situação, um contexto, para 
ganhar sentido. A heterogênese cria 
novas formas de sensação, como o 
sentir-código, o respirar-poesia, o 
batimento-mecânico. Como afirmam 
Deleuze e Guattari sobre o pensamen-
to artístico, não apenas escrevemos 
com sensações, também escrevemos 
sensações.”

Fonte de poesias
Para exemplificar a poética da 

heterogênese, Leonardo Souza des-
creve e comenta obras de Rafael 
Lozano-Hemmer, artista cuja trajetória 
perpassa a filosofia e as ciências exa-
tas. Na série Call on water, o artista 
mexicano-canadense propõe uma 
fonte de poesias, que podem ser, 
literalmente, inspiradas. 

Outra experiência do próprio 
 autor utilizada na tese é o dispositivo 
Improvr, que potencializa o audio-
visual na improvisação cênica com 
vídeo em 360 graus, capaz de pro-
mover a imersão em espaço-tempo-
ralidades alternativas. Em cenas tea-
trais improvisadas, abrem-se diversas 
possibilidades com a imersão em 
imagens ao vivo, ou gravadas previamente, 
relacionadas às improvisações. “O Improvr 
cria a heterogênese entre audiovisual e 
teatro por meio do intercâmbio de com-
portamentos com aparatos tecnológicos, 
de forma que o espaço-tempo do teatro 
assume uma extensão ao do audiovisual”, 
explica o pesquisador.

Bacharel em Ciência da Computação pela 
UFMG, Leonardo Souza criou, ao fim do 
curso, máquinas autônomas de montagem 
audiovisual, aliando a Escola de Belas Artes 
e o DCC. Ele passou a trilhar o que chama de 
“caminho de resistência na pesquisa trans-
disciplinar”. Estudou eletrônica para as artes, 

inteligência artificial e realidade aumentada, 
ao mesmo tempo que se aprofundava em 
performance, instalação audiovisual, escultu-
ra e dramaturgia, sempre explorando autores 
como Edmond Couchot, Mathew Fuller, Jussi 
Parikka e Gilbert Simondon.

Anatomia de um hacking: provocação estética


