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As atividades de controle de projetos de 
infraestrutura desenvolvidas pelo Tribunal 
de Contas da União contam com o suporte 
de duas pesquisas da UFMG no campo 
da geotecnologia. Pesquisadores do 
IGC elaboraram modelos de inteligência 
geográfica destinados a estudos de 
viabilidade para construção de ferrovias, 
rodovias, linhas de transmissão de 
energia, aeroportos e creches, e equipe 
do DCC está desenvolvendo ferramenta 
para automatizar a busca, em imagens 
de satélites, de não conformidades em 
obras lineares, como estradas.

Páginas 4 e 5

INTELIGÊNCIA PARA 
FISCALIZAR

Um dos modelos desenvolvidos no âmbito do projeto Fortalecimento 
do controle externo na área ambiental, do IGC, trata da viabilidade 
de construção de uma linha de transmissão de energia
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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. 

SAÚDE MENTAL na UFMG:  
uma rede em MOVIMENTO

Claudia Mayorga*

*Pró-reitora de Extensão e professora do Departamento de Psicologia da UFMG

A Rede Saúde Mental da UFMG nasceu em 2014 e, desde 
então, tem-se constituído em espaço de encontro, debate 
e articulação entre diversos grupos, núcleos e laboratórios 

de extensão, ensino, pesquisa e de serviços. Seu objetivo é construir 
uma agenda de trabalho continuada e interdisciplinar sobre saúde 
mental, políticas públicas e cidadania. Uma de suas mais importantes 
ações é a Semana de Saúde Mental e Inclusão Social, que, em 2018, 
ocorrerá de 14 a 18 de maio.

Foi na edição de 2015 – durante um Conversatório entre setores 
acadêmicos, de escuta e acolhimento – que a Rede foi interpelada por 
uma estudante que compartilhou a experiência de ser uma pessoa 
com sofrimento mental na universidade. A partir daquele momento, a 
Rede elaborou e encaminhou documento no qual solicitava ao reitor e 
à vice-reitora da UFMG a instituição de comissão para propor diretrizes 
para uma política de saúde mental da e na UFMG. Essa solicitação 
foi acolhida imediatamente, e, em outubro de 2015, a Comissão 
Institucional de Saúde Mental (Cisme) iniciou os seus trabalhos. 

O relatório elaborado pela Comissão é um documento que 
indica caminhos para nortear as ações institucionais e da co-
munidade acadêmica. Esse relatório foi apresentado durante a 
5ª Semana de Saúde Mental (2017). Aqui retomo e comento os 
quatro princípios contidos no documento que orientam a política 
de saúde mental da e na UFMG:

Universidade para todos: acolhedora, flexível, acessível, inclusiva 
e solidária – Esse princípio destaca a necessária articulação com a 
política institucional de direitos humanos de nossa universidade e 
recomenda que uma posição acolhedora e inclusiva deve abranger 
setores específicos, como as escutas acadêmicas e os serviços de 
acolhimento, mas também reforça a necessidade de construção 
permanente de uma universidade acolhedora, em todas as suas di-
mensões e práticas. Em outras palavras: não basta investir em setores 
especializados no acolhimento se as demais instâncias da universidade 
não se propuserem a transformar esse princípio em ação.

Protagonismo das pessoas com a experiência de sofrimento men-
tal – Esse princípio impõe a necessidade de abandonarmos o olhar e 
a abordagem estigmatizantes e de exclusão em relação aos sujeitos 
que passam por situações de sofrimento mental. Ele nos convoca 
a considerar, de forma central, as pessoas com a experiência do 
sofrimento mental nos processos de construção das políticas. Nesse 
sentido, o Conversatório, instituído durante a 3ª Semana de Saúde 
Mental (2015), é um exemplo de boa prática, pois favorece a troca 
de experiências, a ampliação da escuta e a reformulação de ações. 

Respeito à vida e aos valores éticos da convivência humana – His-
toricamente, a sociedade brasileira e suas instituições têm dimensões 
marcadas por práticas autoritárias, hierarquizantes e de exclusão. 
Formas manicomiais de abordar a diferença produziram e produzem 
desigualdade, violando direitos humanos e sociais. No cotidiano de 
nossa universidade, essas atitudes se traduzem em situações concretas 

de humilhação, desqualificação das experiências dos sujeitos, prescri-
ções de formas de vida e pensamento sem a devida valorização do 
debate, da diversidade e da liberdade. Tudo isso deve ser permanen-
temente questionado. Por outro lado, os exemplos de boas ações se 
multiplicam. Estamos empenhados em colaborar com a visibilidade 
e o reconhecimento dessas iniciativas que partem de docentes, estu-
dantes e servidores técnico-administrativos e indicam possibilidades 
concretas de construção de espaços positivos, prazerosos e criativos. 

Sintonia e defesa do Sistema Único de Saúde (SUS); da Política 
Nacional de Saúde Mental (Lei 10.216/2001) e de todo o arcabouço 
legal que compõe e orienta os programas municipal, estadual e na-
cional de saúde mental para o tratamento territorial/comunitário em 
liberdade; da Política de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho 
do Servidor Público Federal (PASS) e da Política de Direitos Humanos 
da UFMG (Resolução 09/2016, de 31/05/2016) – Nesse último prin-
cípio, são indicadas normativas relacionadas a movimentos, lutas e 
processos por democratização que marcam a história da sociedade 
brasileira e de nossa universidade nas questões de saúde mental e  
direitos humanos. Ao elaborarmos ações e políticas, é fundamental 
que o façamos em diálogo com as políticas de nossa cidade, estado 
e país. Vários grupos, núcleos e laboratórios de ensino, pesquisa 
e extensão que lidam com a temática e integram a Rede de Saúde 
Mental têm colaborado na elaboração, implementação e avaliação 
dessas políticas públicas e dispõem de ferramentas para fortalecer 
e qualificar a política de saúde mental da e na UFMG. 

É admirável identificar que parte da comunidade da UFMG 
acolheu o trabalho da Cisme e tem-se mobilizado para programar 
ações concretas. A Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (juntamente 
com a Fump) e a Pró-reitoria de Recursos Humanos, por exemplo, 
buscam reformular suas práticas e serviços com base nesse relató-
rio. Unidades acadêmicas têm criado serviços de escuta acadêmica 
e acolhimento. Estudantes multiplicam atividades de rodas de 
conversa e eventos. Servidores docentes e técnico-administrativos 
se apresentam para colaborar nessa construção. Ainda há muito 
trabalho a fazer, mas é importante reconhecer que parte da comu-
nidade encontra-se em movimento e está disposta a repensar-se e 
reposicionar-se em relação a problemas tão complexos.

 Além disso, bem sabemos da crise político-institucional que o país 
vive. É o momento de juntos resistirmos e defendermos a universidade 
pública e os valores democráticos, de liberdade e autonomia – valores 
também essenciais para uma política de saúde mental articulada com 
os direitos humanos. Nesse sentido, faço um convite para participa-
ção na 6ª Semana da Saúde Mental e Inclusão Social, que pretende 
aprofundar essas reflexões e articulações. Com o tema Esperança 
resistente – amanhã vai ser outro dia, reforçaremos a necessidade 
da resistência e a urgência da esperança. 
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Luisa Nonato é vinculada ao Observatório da Juventude

“Uma adolescente que se diz travesti denuncia a desmon-
tagem do seu corpo no momento da apreensão pela 
polícia. No sistema socioeducativo, ela se vê forçada a 

usar o nome de registro e suas roupas de menino. Ao ser acolhida 
pelo projeto de extensão Janela da Escuta, expressa o desejo de 
cumprir a medida socioeducativa em uma unidade feminina, usando 
o nome escolhido por ela.”

O trecho resume uma situação apresentada ao projeto coorde-
nado pela professora Cristiane de Freitas Cunha, do Departamento 
de Pediatria da Faculdade de Medicina. “O Janela da Escuta acolhe 
de maneira viva o jovem e quem o acompanha. E trabalha a cons-
trução do caso, articulando família, território e políticas públicas. É 
um lugar dedicado à saúde e à arte, que surpreende os jovens e os 
profissionais que são convidados a ouvir o jovem e a si mesmos”, 
explica a coordenadora.

Janela da Escuta é um dos projetos que serão apresentados na 
17ª Jornada de Extensão da UFMG, que será realizada na quarta-
feira, 23 de maio, a partir das 14h, no auditório do Centro de Ati-
vidades Didáticas (CAD I), campus Pampulha. Aberto ao público, o 
evento recebe inscrições por meio de preenchimento de formulário 
on-line (https://www.ufmg.br/proex). A expectativa é reunir 700 
estudantes de graduação dos campi da UFMG em Belo Horizonte 
e em Montes Claros que recebem bolsas dos editais de fomento à 
extensão. Também participarão estudantes voluntários que atuam 
nas ações de extensão. 

A reitora Sandra Goulart Almeida destaca que, ao envolver os 
diversos atores da comunidade universitária e membros da comu-
nidade externa e de movimentos sociais, a Jornada de Extensão da 
UFMG colabora para a interação da Universidade com a sociedade 
por meio da produção, divulgação e troca de saberes plurais. “É um 
momento oportuno para reforçar o papel formador da extensão 
universitária, em permanente integração com o ensino e a pesquisa, 
pensando em estratégias para ações conjuntas e de impacto para 
a UFMG e a sociedade”, comenta.

Dimensão formativa 
A pró-reitora de Extensão, Claudia Mayorga, explica como o 

evento se estrutura. “Nos próximos quatro anos, pretendemos que a 
Jornada seja um espaço para aprofundar os princípios da extensão. 
Neste ano, começaremos por apresentar a extensão universitária 
como ação acadêmica que colabora com as transformações da 
sociedade – dos sujeitos, territórios, comunidades e instituições. 
Dessa forma, pretendemos fortalecer a dimensão formativa da 
Jornada”, esclarece.

Em 2017, segundo o Sistema de Informação da Extensão (Siex), 
cerca de 12 mil pessoas – entre estudantes de graduação e pós, 
pessoas de fora da comunidade universitária, além de servidores 
docentes e técnico-administrativos – atuaram em mais de 3.300 
ações. Além do Janela da Escuta, serão apresentados os programas 

Relatos de 
TRANSFORMAÇÃO
Encontro no campus Pampulha vai reunir participantes 
de projetos de extensão e representantes da comunidade 
para compartilhar experiências e desafios

Zirlene Lemos

Morar Indígena, vinculado à Escola de Arquitetura, e Observatório 
da Juventude da UFMG, da Faculdade de Educação. O bate-papo 
terá participação de três bolsistas e três membros das comunidades, 
que vão relatar suas experiências e impressões sobre a extensão na 
UFMG. A mediação será de Marlise Matos, coordenadora do Núcleo 
de Estudo e Pesquisa sobre a Mulher da Fafich.

A aluna de Arquitetura Gabriela Tavares, bolsista do Morar Indí-
gena há três anos, ressalta a transformação humana e social, além 
do ganho acadêmico que o projeto proporcionou. “Tive contato com 
culturas diferentes, e isso mudou a forma como observo a cidade e 
a relação com as pessoas. Em Belo Horizonte, as populações indíge-
nas não são tão bem acolhidas, e vamos dialogar sobre os desafios 
que enfrentam. Também vamos divulgar a cartilha #indianizabh, 
elaborada pelo projeto, que estimula o acolhimento aos indígenas 
no espaço urbano.”

A Jornada vai receber também a socióloga Avelin Buniaka Kam-
biwá, da etnia Kambiwá, de Pernambuco. Fundadora do Comitê 
Mineiro de Apoio à Causa Indígena, coletivo que surgiu há cinco 
anos e reúne pessoas de várias etnias em busca de soluções para a 
vida na capital, ela afirma que o projeto de extensão leva os alunos 
à realidade dos indígenas. “Expomos nossas demandas numa rela-
ção de escuta generosa e de empatia. Por meio do Morar Indígena, 
potencializamos nossas lutas de forma prática e institucional.”

Outro destaque do evento é o Observatório da Juventude da 
UFMG, que será apresentado pela estudante Luísa Nonato, do 8º 
período de Geografia. “Me identifico com a proposta de pensar 
as juventudes em suas mais diversas possibilidades. O programa 
é responsável por minha permanência na Universidade, pois me 
ajudou a me reconhecer como mulher, negra e periférica e, acima 
de tudo, com direitos”, relata.

A programação da Jornada de Extensão inclui apresentação 
do bloco carnavalesco formado por mulheres, iniciativa vinculada 
ao programa Atenção Integral à Saúde da Mulher em Situação 
de Violência, da Faculdade de Medicina. Mais informações sobre 
o evento podem ser obtidas pelo telefone (31) 3409-3215 e pelo 
e-mail eventos@proex.ufmg.br. A programação está disponível em 
https://www.ufmg.br/proex.
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da pelo professor Rodrigo Affonso 
Albuquerque Nóbrega, do IGC, fina-

lizou o projeto Fortalecimento do controle 
externo na área ambiental, que se desdobra 
em propostas de corredores de viabilidade 
técnica, econômica e ambiental para apoiar 
os auditores do TCU na análise das polêmicas 
propostas de traçado da ferrovia Ferrogrão, 
do rodoanel da BR-153 em Goiânia e de 
linha de transmissão de energia que ligará 
a usina de Belo Monte, no Pará, ao interior 
da Bahia. Os pesquisadores também anali-
saram e classificaram aeródromos em todo 
o país para criar um ranking de prioridades 
para aplicação de recursos do Governo Fe-
deral. O quinto e último modelo identificou 
áreas mais adequadas para a construção de 
creches, tema sugerido pela Secretaria de 
Controle Externo da Educação, da Cultura e 
do Desporto do TCU. 

A metodologia emprega análise espa-
cial multicritérios que possibilita, de forma 
organizada, operar grandes quantidades de 
dados por meio de protocolos baseados em 
análises geográficas contextuais e regras de 
decisão. Aspectos como tipo de solo, declivi-
dade de terreno, vegetação e proximidade de 
vias de acesso são representados em mapas, 
e a chamada “álgebra de mapas” integra as 
variáveis geográficas em uma equação.

“O que sai da equação é uma superfície 
de viabilidade que alia eficiência e custo. 
Duas das qualidades do modelo que des-
pertaram o interesse do TCU são a eficiência 

CONTROLE por GEOTECNOLOGIA

Itamar Rigueira Jr.

Duas pesquisas desenvolvidas na UFMG, vinculadas à geotecnologia, serão peças-chave do Projeto GeoControle, desenvolvido 

pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para maximizar a eficiência das atividades de fiscalização e controle externo em projetos e 

obras de infraestrutura. 

Pesquisadores do Departamento de Cartografia do Instituto de Geociências (IGC) entregaram ao TCU cinco modelos de inteligên-

cia geográfica destinados a estudos de viabilidade para obras e investimentos nas áreas de ferrovia, rodovia, linha de transmissão 

de energia, aeroportos e construção de escolas. Um grupo do Departamento de Ciência da Computação, do ICEx, por sua vez, está 

criando uma ferramenta baseada em reconhecimento de padrões por Deep Learning para automatizar a busca, em imagens de 

satélite, de possíveis inconformidades em empreendimentos lineares, como ferrovias e rodovias. Nos dois casos, os contratos foram 

firmados entre a Fundep e a agência alemã GIZ, que investe em projetos de interesse ambiental na América Latina. 

Corredores de viabilidade
Metodologia vale-se de análise espacial multicritérios capaz de operar grandes volumes de dados

de custo. Mas pode valer a pena fazer um 
desvio longo, a depender da relação custo-
benefício, considerando a longevidade do 
empreendimento”, comenta Rodrigo Nóbre-
ga, que contou com a parceria da professora 
Maria Marcia Magela Machado, também do 
IGC, e de alunos da pós-graduação. 

do método e a transparência 
quanto aos dados e às re-
gras de decisão. É possível 
atribuir pesos diferentes aos 
aspectos, criando cenários 
diversos para análise do 
gestor”, explica Rodrigo 
Nóbrega, engenheiro cartó-
grafo, com pós-doutorado 
pelo Geosystems Research 
 Institute, da Mississippi Sta-
te University (EUA).

De acordo com o pro-
fessor, um dos objetivos dos 
modelos é a monetização 
da superfície ao longo do 
tempo. A ideia é que os 
auditores possam avaliar a 
viabilidade de um empre-
endimento antes que o Go-
verno publique o respectivo 
edital, evitando aditivos de 
contrato e remediações jurí-
dicas geradas por propostas 
mal formuladas. 

Os estudos relacionados 
à Ferrogrão, que vai conec-
tar a região de Sinop (MT) 
ao porto de Miritituba (PA)  envolveram 
36 variáveis. Muitas vezes, elas concorrem 
entre si. “Por exemplo, ao contornar uma 
área urbana, encontramos uma reserva 
florestal. Entre esses dois elementos, pode 
haver um rio, o que implica a necessidade de 
uma ponte e, consequentemente, aumento 

Representação de corredor de viabilidade para a linha de 
transmissão de energia entre Belo Monte e o Oeste da Bahia
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Imagens de satélite sobre uma ferrovia que atravessa parte do Brasil geram enorme 
quantidade de informação. Como órgão fiscalizador, o Tribunal de Contas da União 
(TCU) precisa de agilidade, por exemplo, para identificar irregularidades, como pontos 

de erosão e construções indevidas às margens da linha de trem. Para mapear possíveis in-
conformidades, o grupo de interesse em Reconhecimento de Padrões para Observação da 
Terra (Patreo), do Departamento de Ciência da Computação do ICEX, desenvolve ferramentas 
baseadas em inteligência artificial, utilizando processo de classificação supervisionada para 
detectar padrões visuais de irregularidades nas imagens aéreas.

O grupo da UFMG desenvolve a ferramenta em forma de plug-in que poderá ser incor-
porada ao software comercial de geoprocessamento utilizado pelo Projeto GeoControle, 
do TCU. “Os softwares comerciais fornecem algoritmos clássicos e genéricos, que não 
garantem qualidade para aplicações tão específicas. Estamos criando uma abordagem 
especializada para reconhecimento desse tipo de padrão”, afirma o professor Jefersson 
Alex dos Santos, coordenador do projeto, iniciado há pouco mais de dois meses e com 
duração prevista de um ano.

A ferramenta que será entregue pelo Patreo é baseada em Aprendizado Profundo 
(do inglês deep learning), técnica de inteligência artificial que é a mais avançada para 
reconhecimento de padrões, com índices de acurácia que chegam próximo de 100% para 
várias aplicações. Desenvolvido na década de 1990 e impulsionado nos últimos anos pelos 
avanços de hardware, o tipo mais comum de Deep Learning, segundo Jefersson dos Santos, 
é baseado em redes neurais artificiais convolucionais, conjunto de técnicas inspiradas no 
córtex visual do cérebro humano.

De acordo com o professor do DCC, um ano será tempo suficiente para preparar o 
plug-in que detecte as principais irregularidades relacionadas à construção de ferrovias e à 
gestão fundiária. Nesse último caso, o objetivo do TCU é aferir dados do Cadastro Ambiental 
Rural e fiscalizar o Projeto Terra Legal, na Amazônia. 

Amostras sintéticas
Como há poucas amostras de imagens de irregularidades, e o Deep Learning demanda 

grande quantidade de amostras para funcionar de maneira adequada, o sistema será abas-
tecido e treinado com amostras geradas sinteticamente. “Vamos usar imagens de outras 
fontes, como rodovias, que abrigam situações similares às das ferrovias, para enriquecer 
nossa base de dados”, explica Jefersson dos Santos.

Criado em 2014 pelo próprio professor e alunos, o grupo de interesse em Reconheci-
mento de Padrões para Observação da Terra iniciou suas pesquisas com mapeamento de 
culturas agrícolas. Nos últimos dois anos, publicou artigos que demonstravam o potencial 
do Deep Learning para aplicações em sensoriamento remoto. 

O grupo do DCC foi escolhido para atuar no projeto GeoControle via chamada pública, 
e o sistema criado na UFMG será disponibilizado para outros tribunais de países latino-
americanos. A equipe coordenada por Jefersson Alex dos Santos reúne dois alunos de 
doutorado e dois de graduação, mais um gerente de projetos com experiência no mercado.

Detector de inconformidades
Ferramenta baseia-se na técnica de Aprendizado Profundo

Segurança viária
Os maiores desafios, no caso da 

Ferrogrão, foram a extensão (aproxima-
damente 980 quilômetros) e as questões 
relacionadas à expansão da fronteira 
agrícola, à preservação ambiental e ao 
respeito a áreas indígenas e assentamen-
tos rurais. No caso da rodovia intermuni-
cipal localizada na região metropolitana 
de Goiânia, uma preocupação central 
foi a segurança viária, evitando rampas 
acentuadas, trechos de passagem de 
fauna e proximidade de concentração 
populacional.

O traçado da linha de transmissão 
que sai de Belo Monte incluiu quatro 
subestações previamente definidas pela 
Empresa de Pesquisa Energética (EPE). 
Os pesquisadores receberam a diretriz 
básica, composta de segmentos retos que 
juntos somam cerca de 1,5 mil quilôme-
tros, atravessando os biomas Amazônia 
e Cerrado, e encontraram aldeias indíge-
nas, áreas quilombolas, cavernas e vários 
tipos de solo. “Adaptamos o modelo a 
outra forma de pensamento, porque a 
lógica da energia é diferente da que rege 
um traçado de ferrovia”, diz Rodrigo Nó-
brega. A modelagem possibilitou antever 
a interseção de áreas ambientalmente 
sensíveis e áreas protegidas e formar 
corredores de viabilidade que indicam o 
caminho menos oneroso nas perspectivas 
socioeconômica, física e ambiental. 

Para o modelo destinado a ranquear 
os aeródromos, o trabalho realizado na 
UFMG gerou cenários por critérios eco-
nômicos, espaciais, logísticos, turísticos 
e ambientais, adequados às diretrizes 
da Agência Nacional de Aviação Civil. 
Foi criada uma superfície potencial que 
quantifica a conveniência dos investi-
mentos federais. O modelo criado para 
a construção de creches foi o mais desa-
fiador para o grupo do IGC, em razão da 
inexperiência com o tema. Desenvolvido 
de forma experimental para o município 
de Belo Horizonte, ele considerou indi-
cadores de aprendizagem e socioeconô-
micos, disponibilidade de equipamentos 
públicos, entre outros aspectos. A ex-
pectativa é que os modelos possam ser 
codificados e compilados para emprego 
pelos auditores do TCU em estudos de 
casos similares.

Exemplo de irregularidade 
próxima a ferrovia: descarte 
irregular de materiais em 
obras de terraplenagem
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Marcel Freitas: academia reproduz divisão informal de trabalho

Tese: Assimetrias de gênero na perspectiva de mulheres acadêmicas 
de uma universidade federal brasileira

Autor: Marcel de Almeida Freitas

Orientadora: Adla Betsaida Martins Teixeira

Desigualdade na produção acadêmica e tendência, ainda 
que não intencional, de avaliar candidatas com maior 
rigor e de conferir mais credibilidade aos discursos mas-

culinos indicam que ainda existe preconceito contra mulheres na 
academia. Essas situações, também reproduzidas na UFMG, foram 
identificadas pelo pesquisador Marcel de Almeida Freitas em sua 
tese de doutorado, defendida no início deste ano na Faculdade de 
Educação (FaE). O trabalho baseou-se em entrevistas feitas com 
17 mulheres do quadro permanente de servidores da Universidade 
que atuam como docentes e pesquisadoras.

“Procurei analisar, com base nas entrevistas, preconceitos e 
discriminações que elas tenham vivido na docência e na pesqui-
sa”, explica Freitas, que classifica como discriminação vertical ou 
horizontal algumas das situações relatadas. A maior dificuldade 
enfrentada por mulheres para progredir na carreira e o pequeno 
número de professoras em cargos de direção configuram a discri-
minação vertical. Em outro nível, que classifica como discriminação 
horizontal, ele destaca a presença majoritária de homens em cursos 
de maior prestígio, mais bem remunerados e mais valorizados social 
e academicamente, enquanto as mulheres ainda são maioria nas 
áreas ligadas ao cuidado e ao acolhimento, geralmente financeira 
e socialmente menos valorizadas.

Tomando o ano de 2016 como base, Freitas mensurou os 
seguintes itens de produtividade, comparando os dois grupos de 
sexo: artigos científicos publicados, trabalhos ou resumos de tra-
balhos publicados em anais de eventos, orientações de mestrado 
e doutorado e supervisões de pós-doutorado. Em geral, a média 
feminina é, em quase todos as variáveis e em todos os cursos, um 
pouco mais baixa que a masculina.

A distribuição por sexo é desigual também entre as áreas, e as 
mulheres concentram-se principalmente nas ciências humanas e na 
saúde. Nesta, contudo, embora haja mais mulheres, são os homens 
que apresentam maior produtividade acadêmica, diz o pesquisador. 
Em um universo de 2.021 docentes que atuavam, em 2016, em 74 
cursos de pós-graduação stricto sensu, os homens eram 58%. No 
mesmo período, entre os alunos de graduação, as alunas corres-
pondiam a 52%, o que mostra, de acordo com a teoria feminista 
consultada por Freitas, que à medida que se avança no nível de 
ensino, os chamados filtros de gênero vão atuando”. 

ACADEMIA ASSIMÉTRICA
Tese da FaE relata discriminações e preconceitos sofridos pelas mulheres na universidade

Ana Rita Araújo

Ao comparar a produtividade dos pesquisadores, Marcel Freitas 
comenta que ela é maior entre os homens nas ciências exatas, o que 
é esperado, por ser a área em que há menos mulheres. Por outro 
lado, ele enfatiza que a segunda área de maior produtividade mascu-
lina é a saúde, em que o número de mulheres é um pouco superior.

Freitas levanta a hipótese de que permanece uma divisão 
informal de trabalho, em que os homens atuam na criação e na 
produção científica, enquanto grande parte das mulheres se ocupa 
de tarefas ligadas ao ensino e à burocracia. “Isso replica na acade-
mia o ambiente doméstico e uma antiga imagem social da mulher 
cuidadora – não aquela que pensa, cria, inventa, desenvolve uma 
vacina, um método ou um equipamento”, diz.

‘Segurando a onda’
Segundo o pesquisador, as entrevistadas relataram perceber 

uma tendência, nos homens que compõem bancas examinadoras, 
de ser mais rigorosos com candidatas. “Quando um homem e uma 
mulher com currículos equiparados concorrem, a tendência é dar 
mais credibilidade ao perfil masculino”, acrescenta, ressaltando, 
contudo, que muitas das posturas identificadas como discrimi-
natórias são adotadas de forma inconsciente e não constam nos 
regulamentos dos cursos. 

É o caso, por exemplo, de situações em que, “educada e cor-
dialmente, as mulheres são subalternizadas” em reuniões, bancas e 
congressos, ao terem seus discursos desautorizados por homens e até 
por outras mulheres, comenta Freitas, que faz referência ao conceito 
de discurso no sentido adotado por Foucault. Também de forma 
inconsciente, nos cursos em que predomina a presença masculina, 
elas evitam usar muitos adereços, saltos, decotes ou maquiagem 
forte. “As entrevistadas disseram que nesses ambientes é preciso 
‘segurar a onda na feminilidade’. Trata-se de uma postura tácita, 
um habitus internalizado, no dizer do sociólogo Pierre Bourdieu”.

Freitas sugere que, com o passar do tempo, as mulheres vão 
criando habitus para que esses discursos não as silenciem e que 
seus discursos não sejam desautorizados. ”São estratégias que 
elas passaram a adotar, para neutralizar essas práticas, algumas 
conscientes, outras, não”, reitera.

Sem estereótipos
Na opinião do pesquisador, a sociedade precisa empoderar as 

mulheres, não apenas dando mais oportunidade para que atuem 
em redutos pretensamente masculinos, mas também deixando 
de endossar estereótipos. “É importante, por exemplo, estimular 
também a presença de homens em determinadas áreas, de modo 
que não sejam estigmatizados por cursarem enfermagem ou belas-
artes”, pondera.

Nas entrevistas, todas as pesquisadoras relataram que, no ensino 
médio, era comum ouvir professores desestimulando meninas a optar 
por cursos considerados masculinos. “Alguns diziam coisas do tipo: 
‘você, com esse cabelo tão lindo, vai mexer com máquina?’”, revela 
Marcel Freitas, reproduzindo uma fala que ouviu nas conversas. 
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liberdade de expressão
Em tempos de instabilidade na demo-

cracia brasileira, é possível garantir o direito 
à liberdade de expressão nos mais diversos 
campos? Essa é uma das questões que vão 
nortear os debates do Seminário Liberdade 
de Expressão nas Artes, Educação e Impren-
sa, que será realizado em 28 de maio, das 
9h às 18h, no auditório A 102 do CAD 2.

O evento, que reunirá pesquisadores 
das áreas de comunicação, direito, ciência 
política, economia e artes, tem o objetivo de 
discutir a liberdade de expressão nos campos 
da arte, da imprensa e da academia.

Entre os convidados, estão o jornalista 
Franklin Martins, ministro-chefe da Secre-
taria de Comunicação Social no segundo 
governo Lula, a vereadora de Belo Hori-
zonte Cida Falabella (Psol) e o magistrado 
Ingo Wolfgang Sarlet, desembargador do 
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e 
professor de Direito do Estado da PUC-RS.

As inscrições, gratuitas, podem ser feitas 
mediante preenchimento de formulário 
eletrônico (encurtador.com.br/sDTX2). Será 
concedida declaração de comparecimento 
aos participantes que a solicitarem. Outras 
informações e a programação do seminário 
podem ser consultadas no site do Ieat 
(https://www.ufmg.br/ieat/). 

preguiça e rastros
A Galeria da Escola de Belas Artes, no campus Pampulha, recebe, até 25 de maio, 

a série de performances Preguiça e rastros. A proposta é realizar diariamente, das 9h 
às 17h, performances ao vivo e interativas, que questionarão a preguiça como atitude 
ou falta de atitude diante dos processos da vida cotidiana. Como parte do programa 
dessa exposição, serão realizadas, nos dias 14 e 21 de maio, a partir das 15h, rodas 
de conversas a respeito da temática e sobre a arte da performance como estratégia de 
intervenção estética.

O objetivo da ocupação é desenvolver ações diferentes a cada dia e compor, com 
os resíduos produzidos, instalações que permanecerão em contínua transformação e 
construção até a desmontagem. 

A Galeria da EBA fica aberta à visitação de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. A 
entrada é franca.

escambo
Estão abertas, até 25 de maio, as inscrições para interessados da comunidade interna 

que desejarem participar da primeira edição da Feira e Escambo das Artes da Fafich, marcada 
para 7 de junho, das 9h às 21h. O evento ocupará a arena, o saguão e a entrada do primeiro 
andar da Unidade. Os interessados devem preencher formulário disponível em https://bit.
ly/2jK5hfo. A taxa de inscrição é de R$ 5 e deverá ser paga no dia da feira.

Um dos organizadores, o  professor Renarde Freire Nobre, do Departamento de So-
ciologia e Antropologia da Fafich, explica que o objetivo é potencializar a exposição de 
trabalhos artísticos da comunidade da UFMG nas áreas de artes plásticas, poesia, fotografia 
e artesanato. “Queremos incentivar o escambo. Essa atividade vai possibilitar um dia lúdico 
com interação, confraternização e conhecimento mútuo entre os participantes”, ressalta.

Mais informações estão disponíveis em https://www.facebook.com/fedartesfafich/ ou 
podem ser solicitadas pelo e-mail feiraescambodasartes@gmail.com.

rios-neto na abc
O professor Eduardo Rios-Neto, aposentado do Departamento de Demografia da 

 Faculdade de Ciências Econômicas (Face), tornou-se, no último dia 9, membro titular da 
Academia Brasileira de Ciências (ABC) na área de Ciências Sociais. A cerimônia foi realizada 
no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

Rios-Neto foi eleito na assembleia geral da ABC realizada em dezembro passado, na qual 
também foram selecionados membros titulares para outras nove áreas, três correspondentes 
de universidades estrangeiras e membros afiliados em todas as regiões do país, entre eles, 
o professor da UFMG Alexander Birbrair, do ICB.

Eduardo Rios-Neto ingressou, em 1980, como professor do Departamento de Demografia 
do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional (Cedeplar) da Faculdade de Ciências 
Econômicas da UFMG. É doutor em Demografia pela Universidade da Califórnia (Berkeley), 
com residência pós-doutoral na Universidade do Texas (Austin). Logo após se aposentar, em 
junho de 2015, atuou como Professor Lemann, durante um ano e meio, na Universidade 
de Illinois, em Urbana-Champaign.

dança
O 14° Seminár io Internac ional 

 Concepções Contemporâneas em Dança 
tem inscrições abertas para submissão de 
trabalhos. O evento, que será realizado 
de 3 a 6 de julho, na Escola de Educação 
Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, 
tem como tema Arte, linguagem, educação, 
sociedade e ciências da dança. 

Palestras, fóruns, mesas-redondas, 
oficinas, mostras de dança e videodança, 
exposição de pôsteres e apresentações de 
grupos temáticos compõem a programação 
do evento, promovido pelo Programa de 
Dança Experimental (Prodaex) e pelo grupo 
de pesquisa Concepções Contemporâneas 
em Dança (CCODA). As submissões de 
trabalhos encerram-se no dia 4 de junho. 
A ficha de inscrição e demais informações 
estão disponíveis no site do evento: 
https://bit.ly/2G12Cqh.

Performances são realizadas diariamente 

D
iv

ul
ga

çã
o



14.5.2018 Boletim UFMG88

EX
PE

D
IE

N
T

E Reitora: Sandra Goulart Almeida – Vice-reitor: Alessandro Fernandes Moreira – Diretora de Divulgação e Comunicação Social: Maria Céres Pimenta Spínola 
Castro – Editor: Flávio de Almeida (Reg. Prof. 5.076/MG) – Projeto Gráfico: Marcelo Lustosa – Diagramação: Romero Morais – Revisão: Cecília de Lima e 
Josiane Pádua – Impressão: Imprensa Universitária – Tiragem: 4,6 mil exemplares – Circulação semanal – Endereço: Diretoria de Divulgação e Comunicação 
Social, campus Pampulha, Av. Antônio Carlos, 6.627, CEP 31270-901,Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil – Telefone: (31) 3409-4184 – Internet: http://www.
ufmg.br e boletim@cedecom.ufmg.br. É permitida a reprodução de textos, desde que seja citada a fonte.

Páginas de Achados e perdidos, 
primeiro álbum de quadrinhos 
publicado por crowdfunding

Tese: “Uma mão lava a outra”: crowdfunding e 
novas formas de publicar quadrinhos no Brasil

Autor: André Pereira

Orientador: Yurij Castelfranchi

Defesa: dezembro de 2017, no Programa 
de Pós-graduação em Sociologia

Em 2011, o primeiro projeto rela-
cionado à produção de quadrinhos 
obteve os recursos necessários por 

meio da plataforma on-line Catarse, de 
financiamento coletivo (crowdfunding). 
Um estudo da composição das redes que 
envolvem produtores e apoiadores, com 
base em softwares específicos, mostra que é 
muito usual encontrar pessoas que apoiaram 
projetos diversos. Análise revela que cinco 
candidatos bem-sucedidos, especialmente, 
tiveram quantidade significativa de apoia-
dores em comum.

“Esses cinco projetos souberam operar 
corretamente seus contatos pessoais. É gran-
de o peso do capital social na taxa de sucesso 
dos iniciantes no universo dos quadrinhos”, 
afirma André Pereira, que defendeu tese re-
centemente, no Programa de Pós-graduação 
em Sociologia. Ele enfatiza que o crowdfun-
ding “não apenas faz uso do capital social, 
mas exponencializa a força desse elemento 
e torna explícita sua importância”. A análise 
considerou os projetos que obtiveram suces-
so no período de 2011 a 2014. 

Mas se a rede de contatos é tão impor-
tante, por que os produtores minimizam 
esse fator, em favor de aspectos como a 
qualidade e o esforço pessoal, como tam-
bém descobriu o pesquisador? Segundo ele, 
esse discurso, que à primeira aproximação 
do entrevistador desdenha a relevância do 
capital social, “é sintoma da lógica liberal, 
que precisa valorizar a meritocracia”.

André Pereira descobriu que os quadri-
nistas conhecem bem o funcionamento do 
mercado e lançam mão de estratégias diversas 
para maximizar suas possibilidades de obter 
os recursos necessários à viabilização de seus 
projetos. “O crowdfunding ensina que os ar-
tistas precisam ser empresários de si mesmos, 
dominando marketing, design, logística”, diz 

QUADRINHOS e capital social
Tese da Sociologia mostra que rede de contatos contribui fortemente para o 
sucesso de um quadrinista, mas discurso dos artistas valoriza meritocracia

Itamar Rigueira Jr.

o sociólogo. “Além disso, muitas vezes, eles 
optam por projetos conjuntos, como forma 
de somar os contatos e, por consequência, 
os apoios. E podem até convidar um artista 
consagrado para assinar uma página e con-
ferir mais credibilidade ao projeto.”

Novos artistas e editoras
André Pereira recorreu a teóricos como 

Pierre Bourdieu, que trata de desigualdade 
e lógica meritocrática nos campos de produ-
ção, e Michel Foucault, que, como Bourdieu, 
estudou as relações entre mercado, poder e 
subjetividade no contexto do neoliberalismo 
contemporâneo. Como escreve André Pereira 
no capítulo de conclusão de seu trabalho, “o 
comportamento dos artistas corresponde ao 
de ‘empreendedores de si mesmos’, que en-
xergam no mercado o ‘lugar de veridicção’, 
o teste experimental para o investimento 
que fizeram em seu capital humano”. O 
pesquisador utilizou análise de dados e de 
rede, análise de conteúdo (sempre auxiliado 
por softwares) e etnografia.

A entrada do crowdfunding no campo 
dos quadrinhos, segundo André Pereira, 
levou ao surgimento de um exército de novos 
artistas e de pequenas e médias editoras. “Os 
quadrinistas mais conhecidos, que vinham 
sendo publicados pelas grandes editoras, 
viram seu espaço ameaçado, porque o finan-
ciamento coletivo tornou-se uma alternativa 
forte”, diz André.

O autor destaca que o financiamento 
coletivo incorpora ao meio dos quadrinhos 
o capital social externo, contatos que não 
fazem parte do campo. “Ele não rompe as re-
gras do campo, mas as transforma, traz um 
novo elemento a ser valorizado como eficaz 
no sucesso do artista”, afirma o pesquisador. 
A transformação, segundo ele, não tem a ver 
com resistência consciente e articulada dos 

agentes para modificar uma dinâmica que 
consideravam injusta ou excludente, mas 
resulta de “novas possibilidades associadas 
a uma nova tecnologia, em conjunto com 
subjetividades em contexto de governamen-
talidade neoliberal”. 

O orientador da pesquisa, professor Yurij 
Castelfranchi, salienta que os resultados 
mostram que o crowdfunding incorpora, ao 
mesmo tempo, dois aspectos aparentemente 
contraditórios: “o individualismo, já que o ar-
tista assume a responsabilidade pelo próprio 
futuro, investindo em capital humano, e o 
coletivismo, representado pela solidariedade 
entre os artistas emergentes”.
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