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Publicado pela primeira vez há 70 anos, Almanaque de um 
condado arenoso e alguns ensaios sobre outros lugares, do 
filósofo estadunidense Aldo Leopold, é uma obra fundamental 
para compreender a crise ambiental contemporânea. O livro 
acaba de ser lançado no Brasil pela Editora UFMG.
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Opinião

O desafio da ACESSIBILIDADE em
uma sociedade INACESSÍVEL

No último Censo Demográfico apre-
sentado pelo IBGE em 2010, 45,6 
milhões de pessoas declararam 

ter algum grau de deficiência, seja ela do 
tipo visual, auditiva, motora ou intelectual. 
Isso representa, pasmem, praticamente um 
quarto da população brasileira.

A data de 21 de setembro foi instituída 
em 1982 como o Dia Nacional de Luta 
da Pessoa com Deficiência, resultado de 
iniciativa que teve como porta-voz Cândi-
do Pinto de Melo, um dos fundadores do 
Movimento pelos Direitos das Pessoas Defi-
cientes. Somente duas décadas depois, o Dia 
Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência 
foi oficializado pela Lei 11.133, de 14 de 
julho de 2005, com o intuito de legitimar 
as reivindicações dessas pessoas em favor 
da cidadania, da inclusão e da participação 
plena em sociedade.

Ainda que pessoas com deficiência repre-
sentem 23,9% da população, a sociedade 
ainda não pratica a cultura da inclusão em 
seu dia a dia. Criar ambientes acessíveis é 
muito pouco quando a sociedade não se 
conscientiza sobre o sentido da acessibili-
dade e não se importa com aqueles a quem 
se destina. Quando não há consciência, 
esses instrumentos são usados para outros 
fins. Exemplos não faltam: motoristas que 
insistem em estacionar seus carros em vagas 
destinadas a pessoas com deficiência motora 
ou não deficientes que ocupam as rampas 
de acesso e obstruem o espaço do piso tátil 
reservado aos cegos.

Falta aos não deficientes o mínimo de 
empatia para se desprender da zona de 
conforto em que se encontram, colocar-se 
no lugar do deficiente e observar com aten-
ção tudo que, no dia a dia, é negligenciado 
nesse aspecto. As pessoas com deficiência 
não querem tratamento especial, mas, sim, a 
possibilidade de ser reconhecidas, resguarda-
das e integradas. Isso significa simplesmente 
oferecer-lhes a oportunidade de usufruir do 
acesso de que usufruem os não deficientes, 
em sua plenitude ou quase. Apesar de não 
termos uma sólida cultura de acessibilidade, 

Matheus Viana*
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felizmente, temos vários projetos de inclusão 
social dedicados aos diversos tipos de defi-
ciência, muitos deles acessíveis a um clique.

Pesquisando algo que me possibilitasse 
oferecer acessibilidade no meio digital, de-
parei com o projeto #PraCegoVer, idealizado 
por Patrícia Silva de Jesus, especialista em 
Educação Especial na Perspectiva da Edu-
cação Inclusiva e consultora da Unesco no 
Projeto Livro Acessível (2009–2013). Segun-
do a página oficial no Facebook, criada por 

ela em 2012, o projeto tem como função a 
“disseminação da cultura da acessibilidade 
nas redes sociais e, por princípio, a audiodes-
crição de imagens para apreciação das pes-
soas com deficiência visual”. A página reúne 
várias dicas de como realizar as descrições de 
forma eficiente – todos podem e deveriam 
aderir. O projeto vem crescendo exponen-
cialmente desde sua criação, e páginas de 
grandes marcas privadas, como Coca-Cola, 
Avon e Postos Petrobras, e governamentais, 
como as do Conselho Nacional de Justiça, 
do Ministério Público e do Senado Federal, 
aderiram oficialmente à audiodescrição.

A princípio, acreditei que seria fácil redigir 
um texto capaz de descrever uma imagem, 
mas me vi preso a certas amarras  – a maior 
delas o hábito de adjetivar, função essa 

que nós, videntes, utilizamos sempre e tão 
deliberadamente, mas que pode interferir ne-
gativamente na experiência de interpretação 
das pessoas com deficiência visual. 

Ser obrigado a pensar maneiras de cons-
truir as descrições para que as imagens se 
tornassem realmente acessíveis foi desafiador 
e me fez entender o que Patrícia quis dizer 
com a hashtag “#PraCegoVer. A ideia carrega, 
em si, o princípio de que a cegueira às vezes 
está nos olhos de quem enxerga. O projeto 
existe para o cego que não enxerga a imagem 
e para o vidente que não enxerga o cego e, 
assim, nunca se dá conta de que pessoas com 
deficiência visual usam redes sociais. 

Trata-se de uma provocação, de um 
chamamento para as pessoas se enxergarem 
mais, saírem de suas zonas de conforto e 
perceberem que podem criar recursos de 
acessibilidade, mesmo que uma breve des-
crição de uma imagem na internet. Como a 
própria Patrícia explica, “esta hashtag existe 
para impactar, para despertar o olhar de 
quem lê e se pergunta: ‘Ué, pra que raios 
esta descrição está aqui?’. Então vai pesqui-
sar mais um pouco e… zaz! Mais um vidente 
deixou de ser ‘cego’”.

Hoje me sinto mais confiante em exercer 
a acessibilidade na prática. É um projeto de 
vida. Aos poucos, acrescento a acessibilida-
de às minhas redes sociais, e mais do que 
isso, tenho a possibilidade de refletir sobre 
meus próprios privilégios e descobrir como 
posso me utilizar deles para tornar a vida 
de alguém mais simples. É libertador saber 
que o pouco que faço conscientemente faz 
do mundo um lugar mais inclusivo, uma 
descrição de cada vez.

* Estudante de Letras Bacharelado/
Produção Editorial e estagiário no setor 
de comunicação da Diretoria de Relações 
Internacionais (DRI) da UFMG
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DIANTE do JUIZ
Pesquisa do Crisp registra avanços propiciados, em BH, pelas audiências de custódia, que se 
destinam a reduzir prisão provisória e coibir abusos da polícia
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Em uma audiência de custódia, a 
pessoa presa em flagrante é apresen-
tada a um juiz, poucas horas após a 

prisão, na presença de um promotor e da 
defesa. O objetivo é proporcionar melhores 
condições de avaliação da necessidade de 
privação de liberdade ao longo do inquéri-
to policial e do processo penal, reduzindo 
o recurso da prisão provisória a situações 
excepcionais.

A obrigatoriedade das audiências de 
custódia existe desde 2015, por decisão do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com a 
intenção de reduzir a superpopulação car-
cerária. O sistema prisional brasileiro abriga 
quase o dobro do número de detentos que 
tem capacidade de receber. E mais de 40% 
dessa população é composta de presos 
provisórios, que aguardam julgamento para 
seus processos – em Minas Gerais, esse índice 
já atingiu impressionantes 57,8%, segundo 
o Levantamento Nacional de Informações 
Penitenciárias (Infopen), de 2017.

O Centro de Estudos de Criminalidade e 
Segurança Pública (Crisp), da UFMG, acaba 
de divulgar resultados de pesquisa de avalia-
ção das audiências de custódia, na comarca 
de Belo Horizonte. A segunda etapa do 
estudo, relativa a 2018, registrou avanços 
em relação ao período de 2015-2016. Nesse 
biênio, 53,6% das prisões em flagrante foram 
convertidas em preventivas; no ano passado, 
o índice desceu a 37,4%, na capital mineira. 
Em outra linha de comparação, o índice 
nacional é de 57%; no cenário internacional, 
conforme o Institute for Criminal Policy Rese-
arch (2016), a média é de 27%.

De acordo com a pesquisadora Lívia 
Bastos Lages, do Crisp, as principais medidas 
cautelares alternativas à prisão preventiva 
são o comparecimento periódico à autori-
dade judicial, o monitoramento por meio 
de tornozeleira eletrônica e o recolhimento 
domiciliar noturno e em fins de semana. As 
medidas podem ser concomitantes. 

“As audiências qualificam a decisão do 
juiz, que tem oportunidade de ouvir o preso, 
o promotor e o defensor. Uma crítica comum 
à iniciativa se baseia no argumento de que 
ela geraria impunidade. Mas isso absolu-
tamente não procede, porque a decisão é 
sobre medida cautelar, e não sobre a respon-
sabilidade do preso em flagrante”, comenta 
Lívia, que se dedicou ao assunto durante 
o mestrado em sociologia, na UFMG, sob 
orientação da professora Ludmila Ribeiro, 
também pesquisadora do Crisp. Durante três 

meses (abril a junho de 2018), Lívia Lages 
e os bolsistas de graduação Cláudia Drum-
mond e Renann Paolinelli revezaram-se para 
acompanhar 380 audiências e analisar os do-
cumentos relativos às prisões em flagrante. 

Abuso policial
A participação da equipe do Crisp nas 

duas fases da pesquisa nacional, promovida 
pelo Instituto de Defesa do Direito de Defesa 
(IDDD) – com o apoio do CNJ para execu-
ção das audiências –, possibilitou constatar 
avanço também no que diz respeito à preo-
cupação dos operadores do direito com os 
maus-tratos e outros abusos dos policiais no 
ato e após o flagrante. No biênio 2015-2016, 
em apenas 64% das audiências de custódia 
houve questionamento sobre abusos; dois 
anos depois, a frequência elevou-se a 93%.

“As audiências de custódia têm também 
o objetivo de coibir a conduta inadequada de 
policiais”, afirma Lívia Lages, acrescentando 
que, quando o juiz identifica o abuso, o caso 
é, na maioria das vezes, encaminhado para 
o Ministério Público dos Direitos Humanos. 
A pesquisa, no entanto, não teve o intuito 
de verificar se houve investigação e respon-
sabilização dos policiais.

Os bons resultados são evidentes, mas 
ainda há margem para aperfeiçoamento. 
Os pesquisadores constataram, em Belo 
Horizonte, excessiva preocupação com o 
andamento ligeiro das audiências de cus-
tódia. As sessões duraram, em média, 8,9 
minutos (a mais curta durou dois minutos, e 

Itamar Rigueira Jr.

a mais longa, 35). “As audiências ainda são, 
em geral, muito rápidas e padronizadas. É 
preciso aproveitar mais a presença da pessoa 
presa, dar a ela mais oportunidade de contar 
a sua história”, comenta Lívia.

Referência nacional
A pesquisadora ressalta que a comarca 

de Belo Horizonte tem-se tornado referência 
no plano nacional, garantindo a apresenta-
ção ao juiz de todos os presos em flagrante 
delito – sem distinção entre tipos de crime e 
antecedentes –, encontros presenciais (e não 
por videoconferência) e espaço reservado 
para a conversa do preso com seu defensor.

Um benefício significativo das audiências 
de custódia é evitar ou reduzir o número 
dos acusados em contato com o sistema 
prisional. “Crimes como pequenos furtos 
ou envolvimento leve com drogas ilícitas, 
ainda que flagrados pela polícia, não justifi-
cam o encarceramento”, afirma Lívia Lages. 
“As pesquisas indicam que prender não é 
a melhor resposta, embora cresça a onda 
punitivista na sociedade. Portanto, apesar 
das críticas às audiências de custódia, não 
se pode abrir mão do instituto.”

Lívia e outros pesquisadores do Crisp 
trabalham agora no acompanhamento dos 
casos incluídos na pesquisa de 2018. O 
objetivo é descobrir desdobramentos como 
duração das prisões preventivas, quando 
for o caso, e condenação ou absolvição dos 
presos em flagrante.

Em pouco tempo, prisões preventivas foram significativamente reduzidas em Belo Horizonte
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da conservação dos solos e das águas, entre 
tantas outras”, explica. Além disso, “foi um 
professor paciente e com alto rigor científico, 
que fazia questão de levar seus alunos para 
aulas de campo”.

Publicado pela primeira vez em 1949, 
Almanaque de um condado arenoso revo-
lucionou o pensamento sobre a preservação 
e conservação do meio ambiente em seu 
tempo, tornando-se referência incontornável 
para a legislação ambiental de vários países e 
peça fundamental para o desenvolvimento da 
ética ambiental moderna, devido a seu enfo-
que no uso racional dos recursos naturais e 
na defesa de se estabelecer reservas naturais. 

Segundo Rômulo Ribon, é de Aldo Leo-
pold que vem a distinção entre preservação 
(como abdicação do uso) e conservação 
(como uso racional e sustentável) da natu-
reza, ideias hoje absolutamente correntes 
na área. “A conservação é o uso racional de 

ÉTICA forjada no condado ARENOSO

Ewerton Martins Ribeiro

A terra

Em agosto, o Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe) detectou 
quase 40 mil focos ativos de quei-

madas na Amazônia legal, número que é 
mais do que o dobro do registrado no mes-
mo mês de 2018. Como no Brasil a quase 
totalidade das queimadas é causada pelo 
homem, e uma das principais razões para 
o fogo é o desmatamento, as imagens da 
floresta em chamas revoltaram aqueles que 
se preocupam com a preservação do seu 
mais importante bioma.

É nesse contexto que a Editora UFMG traz 
para o mercado brasileiro o livro Almanaque 
de um condado arenoso e alguns ensaios 
sobre outros lugares, do filósofo ambiental 
estadunidense Aldo Leopold (1886-1948), 
obra seminal da área de ecologia e conserva-
ção. Traduzido por Rômulo Ribon, professor 
da Universidade Federal de Viçosa e doutor 
em ecologia, conservação e manejo 
da vida silvestre, o livro é marcado 
por uma crítica ao antropocentrismo 
e ao caráter devastador das interven-
ções humanas sobre os ecossistemas. 
“Descontando-se as particularidades 
da história, geografia e espécies da 
fauna e da flora norte-americanas, o 
livro se aplica a qualquer situação do 
mundo – inclusive à nossa, brasileira”, 
afirma o tradutor.

O homem
Segundo Rômulo Ribon, a despei-

to de ser hoje um dos ambientalistas 
mais lidos em todo o mundo, Aldo 
Leopold é ainda pouco conhecido 
dos brasileiros. Para o tradutor, seu 
livro ora publicado pela Editora UFMG 
é – ao lado de Primavera silenciosa, 
de Rachel Carson (1907-1964) – a 
mais importante obra do pensamento 
conservacionista, preservacionista e 
ambientalista do século 20. “A im-
portância dele é crucial. Aldo Leopold 
foi o primeiro professor de Manejo 
de Fauna e autor do primeiro livro 
sobre o assunto, nos Estados Unidos. 
Ele atuou em vertentes da conser-
vação, da preservação das vastidões 
selvagens (as grandes áreas selvagens 
protegidas pela sociedade para as 
gerações futuras) e de espécies amea-
çadas, das causas e consequências das 
atividades ao ar livre, da preservação 
de espécies ameaçadas de extinção, 
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Ilustração de Charles W. Schwatz

Editora UFMG lança no Brasil clássico de Aldo Leopold, filósofo ambiental que é referência 
internacional no campo da conservação e da preservação

um recurso natural renovável e visa também 
ao bem-estar humano, seja através do lazer, 
da geração de emprego e renda, seja através 
do controle de espécies que, tendo o poten-
cial para tal, podem se tornar pragas. Já a 
preservação é o ‘não uso’ ou o uso apenas 
contemplativo”, explica. “É o que ocorre, 
por exemplo, em muitas unidades de con-
servação do Brasil, como em nossos parques 
nacionais e estaduais. Uma complementa a 
outra, e elas devem ser compatíveis com dife-
rentes visões de mundo e da natureza”, diz.

Na opinião do tradutor, ambas deman-
dam ciência, paixão, visão de futuro “e 
mesmo um pouco de ousadia por parte do 
indivíduo e dos governos”. Sobre essa ousa-
dia, Rômulo lembra que, em seu livro, Aldo 
vai defender que é impossível preservar a na-
tureza sem incluir os produtores rurais nesse 
processo. “Apesar do respeito que tinha no 
meio acadêmico, Aldo Leopold sempre teve 
uma excelente relação com os produtores ru-

rais. Ele entendeu muito bem que 
os governos (federal, estaduais e 
municipais), sozinhos, jamais con-
seguiriam fazer a conservação da 
base de recursos naturais do país”, 
lembra o tradutor. Na esteira desse 
pensamento, Rômulo destaca que 
“várias espécies da nossa fauna, 
que foram praticamente extintas 
em muitos locais, poderiam hoje 
estar sendo perfeitamente mane-
jadas por proprietários rurais, iso-
ladamente ou em cooperativas”. 
Contra um pensamento simplista 
no âmbito da preservação do meio 
ambiente, Ribon cita o caso da 
caça amadorística, uma paixão 
de Aldo Leopold. “Praticada em 
quase todo o mundo, ela ajuda 
na conservação e gera empregos 
para profissionais de várias áreas”, 
afirma o tradutor, que garante: 
“apenas artigos científicos de alto 
impacto e startups farão pouca 
diferença na nossa base de recur-
sos naturais e na forma como o 
brasileiro lida com a terra.”

A luta
Na primeira parte do seu livro, 

Aldo Leopold relata cronologica-
mente e interpreta acontecimen-
tos vividos por ele e sua família 
em seu “condado arenoso”, sítio 
em que descobria e enfrentava, na 
prática, os desafios da restauração 

Reprodução | Almanaque de um condado arenoso
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Trecho da Floresta Amazônica incendiado: obra de Leopold permanece “à frente do nosso tempo”, segundo o tradutor Rômulo Ribon

da natureza, com o plantio de árvores e 
plantas herbáceas nativas das pradarias que 
outrora dominaram a região. Na segunda, o 
autor reflete sobre diferentes locais por onde 
viajou, especialmente o sudoeste dos Estados 
Unidos e o oeste e o norte de Wisconsin, 
próximo à divisa com o Canadá.

A parte final da obra, ilustrada por Char-
les W. Schwartz, é dedicada à reflexão teóri-
ca. Nela, o autor “condensa sua experiência 
de campo, seu embasamento científico, 
sua maturidade intelectual e sua percepção 
ambiental em textos de ordem prática e 
filosófica”, diz o tradutor. É nessa parte em 
que figura, por exemplo, o texto A ética da 
terra, no qual Leopold convoca o homem a 
lidar com a terra assim como lida com os seus 
semelhantes (em se considerando, claro, 
aqueles homens que tratam com dignidade 
os seus demais). “Em ‘A ética da terra’, Aldo 
vai fundo na questão humana fundamental 
do convívio harmonioso com a terra e com a 
Terra. Em um país com uma população cada 
vez mais urbana e em crescimento [como o 
Brasil], precisamos muito de Aldo Leopold”, 
convoca Ribon.

“A FLORESTA ACABOU” 
Recentemente, o escritor amazonen-

se Milton Hatoum participou na UFMG 
do projeto Encontro marcado, evento 
que, realizado mensalmente pelo Acervo 
de Escritores Mineiros, promove conver-
sas de grandes escritores brasileiros com 
a comunidade universitária. Na ocasião, 
Hatoum falou sobre a sua preocupação 
com o desmatamento da Amazônia. “É 
uma loucura você pensar que a floresta 
está sendo derrubada para [a exploração 
de] soja, gado, madeira. É uma loucura, 
mas é o que está acontecendo sistema-
ticamente”, lamentou.

“O fato é que, no sul do Pará, a 
floresta acabou”, disse o escritor. “Exis-
tem manchas [de floresta]: o Xingu, a 
reserva indígena, mas o centro-sul do 
Pará, os estados de Rondônia, do Mato 
Grosso são regiões em que a floresta 
foi de fato destruída. E isso começou 
nos anos 1970”, lembrou, acusando o 
legado danoso da ditadura para o meio 
ambiente. “Ali, quem estava interessa-
do na Amazônia já percebia que esse 
seria um processo irreversível.” Hatoum 
também salientou o caráter abrangente 
dos prejuízos causados pelas queimadas. 
“Quando se fala na Amazônia, não se 
pode falar só da floresta. Você tem de 
associar a destruição das queimadas à 

vida – inclusive, à vida das pessoas. É 
a vida das pessoas que está em jogo”, 
disse.

O argumento do escritor amazonen-
se remete à descrição que Aldo Leopold 
fez em seu Almanaque de um condado 
arenoso do processo de destruição 
das grandes florestas de pinheiro no 
Norte do estado de Wisconsin, nos 
Estados Unidos. Nesse capítulo, escre-
ve o tradutor Rômulo Ribon, “tem-se 
um reflexo perfeito, embora não tão 
rápido naqueles tempos, como se tem 
hoje da destruição da Amazônia e do 
cerrado brasileiros. Ocorreu lá e agora 
ocorre aqui, ao menos em muitas áreas 
da Amazônia, a fase do ‘corta e vai 
embora’.”

Em razão de paralelos como esse, a 
obra de Aldo Leopold – que foi escrita 
na primeira metade do século 20 – 
“permanece atualíssima”, segundo seu 
tradutor. Na verdade, considerando-se o 
desmatamento que assola o Brasil, talvez 
permaneça, para a nossa tristeza, ainda 
“à frente do nosso tempo”: “Parece que 
nosso país, em comparação com os Esta-
dos Unidos, é não apenas 100 anos mais 
jovem em termos de democracia, mas 
também cerca de 100 anos mais jovem 
em termos de conservação da natureza”, 
escreve Rômulo Ribon.

Livro: Almanaque de um condado arenoso 
e alguns ensaios sobre outros lugares

Autor: Aldo Leopold

Tradutor: Rômulo Ribon

Ilustrações: Charles W. Schwartz

Editora UFMG
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ambos com iluminação pública, asfaltamento, construção de obras 
de saneamento, contenção de encostas, riscos de deslizamentos 
e inundações, além da melhoria de acessibilidade para pedestres, 
carros e ambulâncias. Foram construídas 3.178 moradias, oito par-
ques e 18 equipamentos públicos, como escolas, centros culturais, 
quadras de esporte e espaços de lazer. 

Por meio de técnicas espaciais, Maria Angélica identificou mu-
danças nas áreas mais violentas, comparando os homicídios por 
local de residência, antes e depois das intervenções. “Nessa análise 
preliminar, ainda com dados de residência e não de ocorrência, 
verificamos que a criminalidade vai se afastando dos locais com 
intervenção. Após o fim das obras nas favelas, os pontos ‘quentes’ 
ou clusters de homicídios se afastaram dos locais”, afirma.

Inquérito domiciliar
Após a análise preliminar dos dados secundários da Prefeitura 

de Belo Horizonte e do Ministério da Saúde, Maria Angélica está 
desenvolvendo, com o Observatório de Saúde Urbana, a segunda 
parte do estudo. Um inquérito domiciliar já foi aplicado para 1.193 
moradores que vivem em duas vilas da capital – uma recebeu 
mudanças do Vila Viva, e outra ainda não foi beneficiada pelas 
intervenções, mas está em processo de captação de recursos para 
implantação do programa.

O objetivo, segundo a médica sanitarista, é comparar a percep-
ção dos moradores com o ambiente antes e depois da intervenção. 
Por isso, a vila sem intervenção será utilizada para traçar o mesmo 
comparativo após a conclusão das obras. A previsão é de que as 
respostas sejam analisadas até o primeiro semestre de 2020. 

*Estagiária de jornalismo da Assessoria de Comunicação da 
Faculdade de Medicina

Marcela Brito*

Favelas beneficiadas por intervenções do Progra-
ma Vila Viva, da Prefeitura de Belo Horizonte, 
registraram, no início desta década, queda de 

até 30% das taxas de homicídio, enquanto os aglo-
merados que não receberam as melhorias tiveram um 
aumento de 28,8%. 

Essa conclusão consta da tese da médica sani-
tarista Maria Angélica de Salles Dias, defendida no 
Programa de Pós-graduação em Saúde Pública da 
Faculdade de Medicina. Sua análise sobre essa in-
tervenção estruturante em vilas e favelas da capital 
compreendeu um período de 11 anos (2002 a 2012). 
Entre as medidas, o programa promoveu revitalização 
urbanística, ações de desenvolvimento social e econô-
mico e legalização de posse dos terrenos e domicílios 
em áreas vulneráveis.

De acordo com a pesquisadora, a melhoria na 
infraestrutura e no acesso a outras políticas urbanas e 
sociais nesses locais resultou, direta ou indiretamente, na queda da 
mortalidade por homicídios das áreas analisadas, em especial nos 
dois últimos anos do estudo, que coincidiu com a finalização de boa 
parte das intervenções do programa. Os dados foram extraídos do 
Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, 
sistematizado pela Secretaria de Saúde de Belo Horizonte.

Realidade comum 
A pesquisa considerou as taxas de homicídios registradas em 

dez das maiores favelas da capital mineira: Serra, Morro, São José, 
Ventosa, Vista Alegre, Santa Lúcia, Cabana, São Tomaz, Jardim Fe-
licidade e Pedreira. Cinco delas receberam obras de intervenção do 
programa, e outras cinco não foram alvo de mudanças estruturais 
proporcionadas pelo Vila Viva. 

Os dez aglomerados reúnem 40% da população que vive em 
favelas da capital. Todas apresentam características comuns rela-
cionadas à saúde, ao acesso a serviços básicos e ao perfil socioeco-
nômico e demográfico. Elas também compartilham taxas elevadas 
de violência e diversos indicadores de vulnerabilidade social – das 
precárias condições de habitabilidade até a insuficiência de renda 
e emprego.

De acordo com Maria Angélica de Salles, a literatura sobre 
saúde urbana mostra que situações de risco ligadas à urbanização 
desordenada tornam os moradores desses locais mais vulneráveis aos 
riscos de adoecimento e morte. Para ela, essa vulnerabilidade está 
relacionada à insuficiência de políticas urbanas e sociais que expõe 
os indivíduos a agravos de saúde, como doenças decorrentes da 
carência de saneamento, do lixo urbano e das precárias condições 
dos domicílios. “O risco de homicídio nesses locais é maior. Faltam 
políticas de estado de bem-estar social, incluindo as de segurança 
pública protetiva. E, em muitos desses locais, o tráfico substitui 
o Estado, o que torna esses moradores ainda mais vulneráveis”, 
ressalta a médica sanitarista.

Melhorias
Com o objetivo de reverter esse cenário, o programa Vila Viva 

promove intervenções de revitalização urbanística, construção de 
equipamentos públicos e de unidades habitacionais nas favelas 
contempladas. Nos casos dos locais analisados pelo estudo, foram 
abertas 134 vias de circulação mais ampla e recuperados becos, 

URBANIZAÇÃO preserva VIDAS
Pesquisa da Medicina demonstra que taxas de homicídio caíram em favelas de 
Belo Horizonte favorecidas pelas ações do Programa Vila Viva

Área beneficiada com ações de revitalização urbana

Tese: Mortalidade por homicídios em áreas vulneráveis de Belo 
Horizonte, objeto de intervenções urbanas e sociais do projeto Vila 
Viva: uma análise comparativa

Autora: Maria Angélica de Salles Dias

Orientadora: Waleska Teixeira Caiaffa

Coorientadora: Amélia Augusta de Lima Friche

Programa: Saúde Pública

Defesa: fevereiro de 2019
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parceria com os eua
A reitora Sandra Regina Goulart Almei-

da recebeu, no último dia 25, a visita do 
embaixador interino dos Estados Unidos no 
Brasil, William Popp. No encontro, ele anun-
ciou que a Embaixada e a UFMG procuram 
novas áreas para ampliar ações conjuntas 
e que a intenção é aumentar a capacidade 
das instituições parceiras de promover o 
ensino de inglês.

“É motivo de muita satisfação consta-
tar os bons resultados dessa colaboração, 
que gerou recentemente a inauguração, 
na UFMG, do Centro de Estudos Norte-
americanos (Cena)”, disse Popp.

Sandra Goulart Almeida também des-
tacou o início das atividades do centro 
de estudos, o primeiro do gênero numa 
universidade brasileira, e a importância 
de continuar investindo nas parcerias. 
“Continuamos trabalhando para ampliar o 
número de universidades americanas com as 
quais mantemos formas diversas de colaboração. A mais nova parceira é a Johns Hopkins 
University, uma das mais importantes dos EUA”, anunciou a reitora.

Acontece

apoio à pesquisa
O Instituto Serrapilheira lançou sua ter-

ceira chamada pública de apoio à pesquisa 
científica. A agência privada de fomento 
privado selecionará até 24 jovens pesquisa-
dores com projetos de pesquisa nas áreas de 
Ciências Naturais, Ciência da Computação 
e Matemática. Cada contemplado receberá 
dotação de até R$ 100 mil pelo período de 
um ano.

Os projetos serão reavaliados após um 
ano, e até três terão o apoio renovado e 
receberão R$ 1 milhão, no máximo, para  
aprofundar suas investigações por mais 
três anos. Para se candidatar, o interessado 
precisa ter vínculo permanente com alguma 
instituição de pesquisa no Brasil e ter con-
cluído o doutorado entre 1º de janeiro de 
2012 e 31 de dezembro de 2017.

O edital e outras informações estão 
disponíveis no site do Instituto Serrapilheira 
(https://serrapilheira.org/chamada-publica-
no3/). As inscrições terminam no dia 18 de 
dezembro.

produção animal e ambiente
O 5º Simpósio Nacional em Produção 

Animal e Ambiente: em busca de resiliência 
será realizado nos dias 17 e 18 de outu-
bro, no auditório da Escola de Veterinária, 
campus Pampulha. As inscrições podem ser 
feitas até o início do evento, no site https://
bit.ly/2nhxzTE.

No primeiro dia, as atividades serão 
realizadas das 7h30 às 17h30; no dia 18, 
das 8h às 17h30. A programação está dis-
ponível em https://www.gpasufmg.com.br/
programacao. 

Destinado a estudantes de graduação, de 
pós-graduação e a profissionais, o simpósio 
contará com palestras e mesas-redondas 
sobre diversos temas. O evento é organizado 
pelo Grupo de Pesquisa em Produção Animal 
Sustentável, da Escola de Veterinária.

cte vence em fortaleza
A equipe de atletismo do Centro de Treinamento Esportivo (CTE) da UFMG, federada 

pela Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal de Minas Gerais (APCEF-MG), con-
quistou o título do Troféu Brasil Caixa de Atletismo sub-16. Organizada pela Confederação 
Brasileira de Atletismo (CBAt) e pela Federação Cearense de Atletismo (FCAt), a competição 
foi disputada neste mês na pista do Estádio Unifor, em Fortaleza, Ceará. 

A equipe do CTE somou 182 pontos na classificação geral e foi a vencedora das ca-
tegorias masculina, com 116 pontos, e feminina, com 66. No revezamento 4x75 metros, 
Antonela Zandona, Isabelle de Oliveira, Julia Victoria Vaz e Laiza Gonçalves compuseram 
a equipe que ficou com a medalha de ouro. No arremesso de peso, Bianca Moreira alcançou 
o segundo lugar. 

Entre os homens, Raul de Oliveira, Lorenzo Peruchin, Guthierre Costa e Davi Santos con-
quistaram o primeiro lugar no revezamento 4x75. Vitor Baptista e Davi da Silva Fernandes 
completaram a sequência de vitórias no arremesso de peso e no lançamento de dardos, 
respectivamente. A delegação do CTE reuniu 13 atletas, três técnicos e um supervisor.
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jornalismo automatizado
A jornalista Silvia de Freitas Dalben Furtado, mestre em Comunicação pela UFMG, é 

a ganhadora do Prêmio Adelmo Genro Filho 2019 por sua dissertação sobre jornalismo 
automatizado, defendida em junho do ano passado. 

Silvia analisou notas e pequenas notícias produzidas por robôs, atendo-se a três ca-
sos: o projeto The Homicide Report, do jornal Los Angeles Times, destinado à divulgação 
de homicídios registrados na cidade, o portal que utilizou um  software para a redação au-
tomática de 52 mil notícias personalizadas sobre escolas públicas nos Estados Unidos e o 
trabalho do jornal Le Monde, que resultou na publicação de cerca de 36 mil notícias com 
resultados eleitorais na França.

A cerimônia de premiação será realizada em 6 de novembro, na Universidade Federal de 
Goiás (UFG), durante o Encontro da Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo 
(SBPJor).

O prêmio Adelmo Genro Filho de Pesquisa em Jornalismo foi criado em 2004 pela 
SBPJor.  Destinada ao reconhecimento do trabalho de pesquisadores no campo do jorna-
lismo, a honraria homenageia o jornalista gaúcho morto em 1988. Genro Filho foi líder 
estudantil e participou de grupos de resistência à ditadura militar. Atuou como professor 
na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e foi vereador em Santa Maria (RS) pelo 
MDB. Escreveu o livro O segredo da pirâmide: para uma teoria marxista do jornalismo, 
importante referência na área.

Popp: ampliar parcerias
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Está no artigo 25 da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, da 
qual o Brasil é signatário: todo ser 

humano tem direito a um padrão de vida 
capaz de assegurar-lhe saúde e cuidados 
médicos. A Constituição Federal, por sua 
vez, reafirma essa premissa ao demarcar a 
saúde como direito social de todo cidadão. 
Contudo, a realidade é outra. Se no país o 
número de médicos por mil habitantes veio 
aumenta regularmente nas últimas décadas, 
conforme demonstra o estudo Demografia 
Médica 2018, esse crescimento não abalou 
as imensas desigualdades da distribuição 
dos profissionais de saúde pelo território 
nacional, e os médicos continuam concen-
trados nas regiões mais desenvolvidas, como 
o Sudeste e as capitais. 

Implantado em 2013, o Programa Mais 
Médicos foi criado justamente para mitigar 
esse problema distributivo, ampliando a 
oferta de assistência médica aos usuários do 
SUS nas periferias e regiões interioranas e re-
motas do país. Lançado pela Editora UFMG, 
o livro Mais médicos: As vozes dos atores e 
os impactos do programa na atenção básica 
à saúde apresenta os resultados de pesquisa 
quantitativa de avaliação do programa, que 
foi realizada em 2014, por meio de parceria 
entre o Ministério da Saúde e o grupo de 
pesquisa Opinião Pública, Marketing Político 
e Comportamento Eleitoral da Universidade.

Organizado pela professora Helcimara 
Telles, do Departamento de Ciência Política 
da UFMG, o livro reúne um conjunto de 
textos que contêm a avaliação do programa  
feita por gestores, médicos e pela população 
atendida, abrigam discussão sobre a perti-
nência do programa no âmbito da política 
de saúde do Brasil e apresentam todo o 
histórico dessa iniciativa. “As declarações da 
comunidade e dos profissionais e médicos 
pesquisados corroboram que, além de au-
mentar a acessibilidade ao serviço de saúde, 
essa política tem servido para criar vínculos 

VÍNCULOS mais HUMANIZADOS
Livro publicado pela Editora UFMG dá voz aos atores envolvidos no Programa Mais Médicos

Ewerton Martins Ribeiro

mais humanizados entre 
os médicos, os pacientes 
e a comunidade”, escreve 
Mara Telles na apresenta-
ção do volume.

Segundo a organizado-
ra, ao aumentar o contin-
gente de médicos em áreas 
mais pobres e vulneráveis, 
como distritos sanitários 
indígenas e comunidades 
quilombolas, “que jamais 
haviam sido destinatárias 
de políticas públicas”, o 
programa colaborou para 
que se desse um passo 
importante na melhoria 
da qualidade da atenção básica à saúde 
brasileira. “Políticas públicas têm efeitos 
imediatos de grande monta, mas o seu real 
efeito deve se dar em longo prazo, o que o 
Programa Mais Médicos do Brasil parece ser 
capaz de alcançar, se mantido e aperfeiçoa-
do”, registra a professora.

Médicos estrangeiros
Mara Telles lembra que, na implantação 

do programa, o Ministério da Saúde precisou 
lidar com o fato de existir um número insu-
ficiente de médicos no Brasil para atender 
toda a população – nesse contexto, foi admi-
tida a participação de médicos estrangeiros 
no programa. “É importante salientar que 
esses médicos foram chamados a ocupar 
apenas as vagas não preenchidas pelos 
brasileiros”, lembra a pesquisadora. Assim, 
os estrangeiros atuaram no país justamente 
para cobrir as unidades de saúde de locais 
nos quais os profissionais brasileiros não 
queriam se estabelecer. “O objetivo dessa 
iniciativa era atender à população de forma 
imediata até que as ações com foco na am-
pliação da formação do médico, que dura 
pelo menos seis anos, dessem resultados, e 
esses médicos pudessem ser substituídos aos 

poucos por brasileiros”, afirma a cientista 
política.

Mara destaca que a estratégica  
experiência dos médicos cubanos com po-
pulações vulneráveis e sua especialização 
em atenção primária contribuíram para 
que eles se tornassem majoritários entre os 
participantes estrangeiros do programa. “Os 
médicos cubanos têm muita experiência 
na atenção primária à saúde, além de uma 
visão mais humanizada da medicina. A 
saída repentina deles há alguns meses, em 
razão de fake news divulgadas em relação 
à sua presença no Brasil, prejudicou muito 
o programa”, disse a organizadora. “Foi 
uma medida ideológica, e, por isso, ficamos  
preocupados com o perfil dos médicos que 
vão ocupar essas vagas, se terão a mesma 
formação humanista e especializada na 
atenção básica à saúde”, destacou a orga-
nizadora do livro.

Helcimara Telles: avaliação feita por gestores, médicos e usuários

Livro: Mais médicos: As vozes dos atores 
e os impactos do programa na atenção 
básica à saúde

Organizadora: Helcimara Telles
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