
Supercondutividade 
fotônica
Em achado inédito, pesquisadores da UFMG detectaram 
em fótons a ocorrência do fenômeno Par de Cooper, 
em que elétrons se agrupam aos pares, condição que 
elimina a resistência elétrica e transforma materiais em 
supercondutores. A descoberta, saudada pela comunidade 
científica internacional, abre caminho para estudos sobre 
supercondutividade fotônica, capaz de ser alcançada em 
temperatura ambiente, diferentemente da eletrônica, que é 
obtida em condições extremas e de difícil reprodução.
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UFMG pesquisa biomaterial 
para substituir tecido epitelial
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Aparato de iluminação de uma lâmina de 
diamante ultrapura, em que são formados 
os pares de Cooper fotônicos
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Opinião

André Machado*

O jornalismo vive um momento difícil 
diante da muralha de desafios que 
a internet representa. Nacional e 

internacionalmente, ainda não se chegou 
a um consenso sobre o modelo de negócio 
que realmente fará a imprensa tradicional 
vingar no meio on-line. Com cada vez mais 
frequência, demissões em massa acontecem 
nas redações e, além do consequente au-
mento do desemprego em nossas fileiras, os 
profissionais que permanecem no mercado 
acumulam as funções dos que se foram e so-
frem com o estresse que se multiplica diante 
da rapidez com que é preciso trabalhar para 
manter sites e redes sociais atualizados, na 
eterna briga pelo furo – agora contada em 
minutos, quiçá segundos, no novo mundo 
ciberespacial. 

Em razão disso, o jornalista é obrigado a 
se reinventar e migrar da redação para outras 
formas de trabalho: marketing, empreende-
dorismo, comunicação corporativa, entre 
outras. E não se trata de uma transformação 
light. A citada reinvenção empreendedora e 
com foco nas mídias sociais já é complicada 
por si só – a maioria dos profissionais de 
redação não tem cultura de empreender ou 
administrar, tendo-se concentrado na missão 
jornalística clássica: apurar, escrever e editar 
matérias. E essa reinvenção para uma realida-
de focada na audiência e métricas de internet 
passa por um complicador ainda maior, que 
é a imersão no mundo corporativo clássico.

O jornalismo é uma profissão curiosa. 
Lidamos com fatos o dia todo. Sabemos 
que, quase sempre, um dia será diferente do 
outro, que tudo pode acontecer. Temos cons-
ciência de que é preciso manter o sangue frio 
mesmo (e principalmente) sob pressão, para 
garantir a missão de informar bem o leitor. 
E com a experiência acabamos tomando 
intimidade com temas os mais diversos, da 
tecnologia à política. É de se imaginar que, 
com um perfil desses, marcado por fortíssi-
mo mergulho diário na realidade, estejamos 
preparados, sempre, para o que der e vier. 

vida após a redaÇÃo

*Escritor e jornalista, trabalhou na Rádio 
Fluminense FM, no Grupo Manchete e no jornal 
O Globo, onde cobriu tecnologia.

No entanto, há uma estranha bolha de 
irrealidade quando se trabalha numa reda-
ção. Só quem já esteve num ambiente como 
esse pode entender a mistura de tensão e 
camaradagem que existe lá. Há competição, 
mas os colegas se ajudam. Mutirões ocorrem 
o tempo todo nas grandes coberturas. Como 
se sabe que tudo pode mudar num minuto, 
vive-se um dia após o outro. Naturalmente, 
procede-se a planejamentos, mas existe 
uma informalidade que tudo perpassa e 
que torna a hierarquia menos aparente em 
determinados momentos. Os laços que se 
forjam na labuta de coberturas difíceis são 
ainda mais solidificados nas mesas de bar, 
tarde da noite, horário em que muitos enfim 
deixam o jornal após o fechamento. Não à 
toa se diz que a profissão de jornalista é 
extremamente “social”. 

Já a hierarquia no mundo corporativo é 
muito mais rígida do que numa redação; a 
necessidade de planejamento, apresentações 
de PowerPoint e planilhas Excel, relatórios e 
afins é constante. O relacionamento entre 
equipes e departamentos no ambiente  cor-
porativo é diferente da relação entre editorias 
na redação. É preciso estar “alinhado” com 
os outros setores para que as coisas andem. 
E a competição é mais acirrada, ainda que 
todos (em tese) trabalhem para objetivos 
comuns. 

O ambiente corporativo exige uma 
disciplina maior em tudo. Não que ela não 
exista na ralação das redações (claro que 
está lá, é essencial para obter boas matérias 
e no processo de fechamento do jornal), 
mas é diferente. No mundo corporate, há 
mais disciplina de horário, no sentido nine 
to five da coisa. A capacidade de se subor-
dinar ou de se adaptar à política interna de 
cada departamento e saber lidar com as 
diferentes chefias é essencial, assim como é 
absolutamente fundamental perceber que 
se está num ecossistema permeado pela 
formalidade (não só no trato interpessoal, 
como nos e-mails e documentos).

Os colegas que já trabalharam em am-
bientes mais corporativos (assessorias, por 
exemplo) se adaptam mais rapidamente 
aos novos tempos. No entanto, quem viveu 
desde a juventude em redações precisa se 
ajustar rapidamente e nem sempre encara a 
tarefa com facilidade. Não é simples como 
parece, e o fator rotina torna mais comple-
xa a relação com o novo trabalho (afinal, 
rotina é algo que inexiste no dia a dia de 
uma redação).

Chega a ser paradoxal que a era da 
internet exija dos jornalistas a adequação a 
estruturas mais sisudas de trabalho. Pensan-
do bem, faz sentido de certo modo: a própria 
internet tirou um pouco do viés boêmio das 
antigas redações da era industrial e as tornou 
mais corporativas. Até porque, hoje em dia, 
passa-se mais tempo dentro das redações 
e das redes do que na rua, onde todo bom 
repórter deve estar. O afã de postar tudo 
antes que a concorrência o faça, além da 
busca incessante do engajamento nas redes 
sociais, desencadeou esse fenômeno.

Por falar em busca de engajamento, é 
preciso lembrar que o prazer de fazer jor-
nalismo é intensamente reduzido quando, 
em vez (ou além) de dar tratos à bola sobre 
temas palpitantes para uma boa matéria, é 
preciso escrever pensando em técnicas de 
otimização para ferramentas de busca (SEO, 
na sigla em inglês), isto é, usando palavras 
e expressões que as pessoas acharão mais 
facilmente ao fazer uma busca básica no 
Google. Do mesmo modo, embora seja do 
jogo da web a tendência a ficar de olho no 
Google Analytics para garantir a audiência 
do seu texto ou post, a obsessão pela métrica 
é inversamente proporcional à inspiração 
jornalística genuína. 

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. 
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Mico flagrado em área do ICB: proximidade com seres humanos pode ser nociva aos animais

Alimentar animais silvestres pode parecer um gesto generoso, 
mas, do ponto de vista sanitário, é extremamente danoso 
aos bichinhos e ao próprio homem. Essa é a mensagem 

central da campanha lançada pela direção do ICB, que pretende 
ampliar o controle sobre a presença de animais – como micos – que 
são vistos com frequência nos corredores e até em laboratórios da 
unidade. A iniciativa parte do princípio de que a vida silvestre não 
depende da associação com o humano para prosperar. 

“É preciso promover a educação ambiental desfazendo a ideia 
de que os animais são os vilões da história”, defende a bióloga e 
assistente de laboratório Thaís Maia, afirmando que o que precisa 
mudar são os hábitos humanos. Thaís conta que, no ICB, já houve 
situações em que foram servidos até biscoitos recheados a micos. 
“Se isso faz mal para gente, imagina para eles”, comenta.

A também bióloga Daniela Reis, que participou da concepção 
da campanha, alerta que mesmo alimentos considerados saudáveis 
podem ser nocivos aos animais. Isso porque podem conter conser-
vantes ou ter passado por condições desconhecidas de armaze-
namento ou transporte. Ela lembra que esses animais aceitam os 
alimentos oferecidos pelas pessoas “não por falta de comida, mas 
pela disponibilidade” e que essa facilidade aumenta os riscos de uma 
reprodução descontrolada. “Se dispõem de comida e abrigo fácil, 
eles vão se reproduzir em uma frequência muito maior, porque não 
serão predados por outros animais aqui no ICB”, afirma. 

No caso de um centro de ensino e pesquisas como o ICB, os 
perigos se agravam, já que esses bichos podem entrar em labora-
tórios que lidam com agentes infecciosos e lixeiras com restos de 
alimentos e acabar se contaminando ou intoxicando. Há, ainda, 
riscos de invasão em áreas restritas, como biotérios, e a preocupação 
com o fato de que esses animais podem ser portadores de zoonoses, 
doenças transmissíveis para o ser humano. 

A campanha do ICB reforça que a proximidade entre humanos 
e animais silvestres também traz riscos aos animais. A professora 
Giliane Trindade, do Departamento de Microbiologia, observa que, 
quando se fala de zoonoses, é preciso pensar em uma “via de mão 
dupla da transmissão”, pois existem patógenos próprios do homem 
que também infectam os animais. “O herpes, vírus de humanos, 
pode ser fatal em primatas”, adverte a professora, esclarecendo 
que a transmissão de vírus para primatas pode ocorrer devido à 
proximidade genética com o ser humano. 

Zoonoses virais
Febre amarela, leishmaniose e dengue são exemplos de doenças 

emergentes que desafiam a saúde pública. Giliane Trindade lembra 
que cerca de 70% das doenças emergentes em humanos são zoo-
noses de origem silvestre. Ela chama a atenção para o fato de que 
o problema não está apenas no contato direto com os animais, 
mas também nos riscos advindos da proximidade espacial com 
eles. No caso de zoonoses virais como a febre amarela, não há 
transmissão direta do vírus para o homem pelos micos, mas pelo 
mosquito vetor. “E aí mosquitos e macacos que circulam em áreas 
do campus podem estar vindo infectados de ambientes silvestres”, 
afirma Giliane Trindade. 

Micos também podem ser transmissores diretos de agentes 
patogênicos como o herpesvírus e o vírus da raiva, que são con-
traídos pela pele ou pela saliva. “Raiva é um vírus disseminado 
entre mamíferos silvestres e domésticos, tanto que cães e gatos 
são vacinados contra a raiva, justamente porque são afetados”, 
afirma a professora Giliane Trindade, lembrando que a vida silvestre 
não é protegida contra a raiva, por isso, não é possível saber se 
um animal está raivoso ou não. “Quando filhotes, os micos são 
dóceis, mas agressivos na fase adulta”, alerta a bióloga Daniela 
Reis. Caso esteja infectado, o mico não precisa chegar a morder 
para transmitir raiva. Um simples arranhão é suficiente. 

Eles nÃo preciSaM de gente
Campanha do ICB alerta para os riscos de se oferecer comida a animais silvestres 

Alice Machado*

Pombos e gambás
A campanha do ICB também atinge pombos e gambás, que, 

assim como os micos, são vistos nas dependências da unidade e tra-
zem riscos. Segundo Giliane Trindade, os gambás podem transmitir 
o vírus da raiva e poxvírus, que causam lesões na pele. Os pombos, 
por sua vez, são a principal fonte de transmissão da criptococose, 
doença que provoca meningite causada por fungo encontrado em 
suas fezes. “O ser humano e outros animais podem respirar esse 
fungo (Cryptococcus neoformans) que se instala nos pulmões, cai 
na corrente sanguínea e chega ao sistema nervoso central, cau-
sando um tipo de meningite”, detalha o professor Daniel de Assis, 
do Departamento de Microbiologia. 

*Bolsista de jornalismo da Assessoria de Comunicação do ICB
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Nanocompósitos injetáveis para engenharia 
de tecidos ósseos: substituição de ossos e 
cartilagens com injeção do material in situ

artigo :  Superabsorbent crossl inked 
carboxymethyl cellulose-PEG hydrogels for 
potential wound dressing applications 

publicação: 20 de novembro de 2017, 
no International Journal of Biological 
Macromolecules (http://www.sciencedirect.
com/science/article/pii/S0141813017316756)

autores: Nádia Capanema, Alexandra 
Mansur, Anderson de Jesus, Sandhra 
Carvalho, Herman Mansur e Luiz Carlos 
de Oliveira, todos da UFMG

Um hidrogel com atividade antibac-
teriana, desenvolvido à base de 
polímeros e celulose por equipe 

multidisciplinar da UFMG, tem potencial 
para substituir tecido epitelial em pacientes 
com queimaduras e outros danos graves à 
pele, como úlceras decorrentes do diabetes. 
O biomaterial está descrito em artigo pu-
blicado neste mês em periódico de elevado 
impacto internacional na área de macromo-
léculas biológicas. 

Parte da tese de doutorado de Nádia Ca-
panema, graduada em odontologia e mestre 
em ciência e engenharia de materiais pela 
UFMG, o trabalho soma esforços de pesqui-
sadores das áreas de engenharia, veterinária, 
ciências biológicas, química e física. Segundo 
o orientador da pesquisa, professor Herman 
Mansur, todos os resultados alcançados com 
biomateriais são frutos da conjunção de 
competências, na fronteira entre campos 
diversos do conhecimento. 

No Centro de Nanociência, Nanotecno-
logia e Inovação, do Departamento de Me-
talurgia, Materiais e de Minas, que Mansur 
coordena ao lado dos professores Marivalda 
Pereira e Rodrigo Oréfice, são realizadas 
pesquisas em conjunto com outras unida-
des da UFMG, que aliam conhecimentos de 
campos como veterinária, ciências biológi-
cas, odontologia, farmácia e medicina, para 
desenvolvimento de aplicações de novos 
materiais nas chamadas engenharia de teci-
dos duros (ossos e cartilagens) e engenharia 
de tecidos moles – pele, epitélio, sistemas 
nervoso e vascular.

Segundo Mansur, são biomateriais 
aqueles que têm interface, temporária ou 
permanente, com um sistema biológico. 
“Trabalhamos com as áreas de processamen-
to cerâmico – materiais rígidos –, polimérico 
(flexível como os plásticos), de superfícies e 
compósitos, isto é, que combinam duas ou 
mais classes de materiais em sua estrutura”, 
enumera o pesquisador, lembrando que a 
intenção é mimetizar a natureza, procurando 
simular/repor as funções originais desen-
volvidas ao longo da evolução que foram 
afetadas por lesões, traumas ou doenças. 

Mansur explica que a engenharia de te-
cidos alcançou nova fronteira, na conjunção 
entre a nanotecnologia e os biomateriais, 
modalidade de pesquisa da qual o doutora-
do de Nádia Capanema é um exemplo. Além 

MiMetiZadoreS do corpo
UFMG avança na pesquisa com biomateriais, que simulam ou repõem 
funções afetadas por lesões, traumas ou doenças 

Ana Rita Araújo

de substituir uma parte do corpo – no caso, 
a pele –, são usados materiais para desem-
penhar outras funções, como o combate a 
infecções por bactérias. “Só se consegue 
fazer isso quando se trabalha com o uni-
verso nanométrico. A nanotecnologia hoje 
permeia as aplicações biológicas”, observa 
Herman Mansur.

Criado em 1998, o Centro já formou 
centenas de pessoas em diversas áreas nos 
níveis de graduação e pós-graduação e 
obteve, assim, reconhecimento nacional e 
internacional. “A UFMG é conhecida no Brasil 
por sua excelência em biomateriais, e suas 
pesquisas estão em nível de igualdade com 
qualquer país de primeiro mundo”, assegura 
o coordenador.

Retenção de líquidos
Maior órgão do corpo humano, a pele 

pode sofrer danos por acidentes, traumas ou 
falhas genéticas. Podendo ser usado como 
bandagens em eventual substituição ao 
tecido epitelial, o hidrogel desenvolvido no 
trabalho coordenado por Herman Mansur 
é composto de redes poliméricas estáveis, 
 quimicamente modificadas para reter 

enorme quantidade de líquidos e, assim, 
ser capaz de substituir uma das funções da 
pele. “Muitas pessoas queimadas morrem 
de insuficiência renal porque o rim não 
consegue fazer a troca de fluidos”, explica 
Herman Mansur. 

Outra função incorporada ao produto é a 
de fronteira física contra bactérias e fungos, 
que causam graves infecções e podem levar 
à septicemia e à morte. “Acrescentamos na-
nopartículas de prata que, na dosagem certa, 
têm atividade antimicrobiana”, acrescenta 
Mansur. Artigo específico sobre o uso dessas 
nanopartículas foi publicado também, neste 
ano, no Journal of Applied Polymer Science.

O orientador destaca a preocupação do 
grupo com rotas sustentáveis e materiais 
que respeitem o meio ambiente. “Tudo 
o que fazemos é sustentável, numa visão 
abrangente de qualidade de vida, porque 
não adianta usar materiais tóxicos, que vão 
beneficiar parcialmente um indivíduo ou 
um grupo e fazer mal para o restante. Além 
disso, temos sempre o cuidado de minimizar 
o número de animais usados nos testes”, 
enfatiza o professor.

Quanto à transferência da tecnologia ao 
mercado, Herman Mansur prevê um período 
de dois a cinco anos até que sejam cumpri-
das todas as exigências legais de vigilância 
sanitária, mas comemora o encurtamento 
dos prazos proporcionado pelo avanço da 
ciência. “Quando iniciei minha atividade de 
pesquisa, os processos duravam dez, até 
30 anos. Depois vieram os ciclos menores, 
acelerados pela informática. Hoje, os ciclos 
biológicos já são de cinco a dez anos, por-
que a pesquisa evolui muito rapidamente, 
dependendo apenas de investimento”.
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Aparato de detecção do par de fótons: observação em temperatura ambiente

artigo: Photonic Counterparts of Cooper Pairs

revista: Physical Review Letters (https://journals.aps.org/prl/
abstract/10.1103/PhysRevLett.119.193603)

autores: Ado Jorio e Carlos Henrique Monken (professores da 
UFMG) Filomeno de Aguiar Júnior e Arthur Patrocínio Pena (alunos 
da UFMG) André Saraiva, Reinaldo de Melo e Souza, Marcelo F. 
Santos e Belita Koiller (UFRJ) 

O fenômeno conhecido como Par de Cooper, em que 
elétrons se agrupam aos pares, condição que elimina a 
resistência elétrica e transforma materiais em supercon-

dutores, foi detectado também em fótons, por pesquisadores 
da UFMG, em parceria com teóricos da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ). O trabalho teve grande repercussão 
internacional, uma vez que abre campo para estudos sobre 
supercondutividade fotônica, capaz de ser alcançada em 
temperatura ambiente, ao passo que a eletrônica é obtida em 
condições extremas e de difícil reprodução.

O artigo Photonic Counterparts of Cooper Pairs, publicado 
neste mês na revista de maior prestígio entre físicos – Physical 
Review Letters –, confirma a repetição do resultado em testes 
com mais de uma dezena de materiais, entre os quais, água, 
vidro, quartzo e diamante. O trabalho é fruto de investigações 
que geraram a tese de Filomeno de Aguiar Júnior e a dissertação 
de Arthur Patrocínio Pena, sob orientação do professor Ado 
Jorio, do Departamento de Física da UFMG. 

Cauteloso com o achado, Ado Jorio ressalta que o efeito 
obtido na supercondutividade eletrônica decorre de milhões 
de pares de elétrons naquele estado, capazes de produzir grandes 
campos magnéticos, com aplicações macroscópicas. “Utilizando dois 
detectores ultrassensíveis, conseguimos provar que os fótons estavam 
sendo gerados e se propagando em pares, mas medimos pares de 
Cooper ainda isolados, não agrupados aos milhares”, explica.

Além disso, pondera o coordenador do grupo, embora a su-
percondutividade eletrônica tenha aplicações de alto impacto, a 
exemplo de aparelhos de ressonância magnética e alguns trens 
de alta velocidade, ainda não é possível saber se uma supercon-
dutividade de fótons teria aplicações tão relevantes. Segundo 
ele, é cedo para pensar em efeitos como supertransparência e 
supercondutividade luminosa.

Repercussão 
O trabalho, entretanto, foi recebido com entusiasmo pela co-

munidade científica. Tão logo foi divulgado pelo Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), dos Estados Unidos, às vésperas 
da publicação, o artigo repercutiu em periódicos de alto impacto 
como Nature, Science e Russia News Today. A versão francesa da 
enciclopédia Wikipedia acrescentou resultados do artigo ao verbete 
Supraconductivité, em que indaga se existe um equivalente fotônico 
para a supercondutividade.

 “Constatamos que a observação dos pares fotônicos à tempe-
ratura ambiente exige condições específicas, isto é, em materiais 
com átomos leves e ligações muito fortes, como aqueles que con-
têm carbono”, diz o pesquisador. Segundo ele, os componentes 
dos pares, tanto os eletrônicos quanto os de fótons, têm de trocar 
informações entre si por meio de vibração. Se o meio está vibrando 
demais, é como se houvesse muito ruído no sistema, o que atra-
palha a comunicação. Por isso, na supercondutividade de elétrons, 
é preciso ter temperaturas baixíssimas, mais de 100 graus abaixo 
de zero, o que equivale a baixa vibração e, portanto, pouco ruído. 

Nova trilha para a Supercondutividade
Pesquisa do Departamento de Física identifica formação de pares de fótons; achado inédito foi saudado pela 
comunidade científica internacional 

Ana Rita Araújo

Desse modo, as condições para a supercondutividade elétrica 
são muito restritas – não é possível, por exemplo, ter em casa uma 
rede elétrica de supercondutores, porque não existe supercondu-
tor à temperatura ambiente. “Os materiais supercondutores usam 
nitrogênio líquido, alguns precisam de hélio líquido, sistemas que 
funcionam a baixíssimas temperaturas, isto é, uma condição muito 
extrema, muito difícil de ser obtida”.

Embora o fenômeno fotônico possa ser observado até em 
temperatura ambiente, por enquanto, as descobertas feitas pelo 
grupo brasileiro abrem mais questionamentos do que campos de 
aplicação, afirma Ado Jorio. “Pelo estágio de desenvolvimento do 
trabalho, ainda não se deve superdimensionar o efeito”, pondera. 
Ele acrescenta, entretanto, que a divulgação do artigo abre uma 
corrida entre grupos de pesquisa de todo o mundo, para fazer 
avançar o conhecimento sobre o assunto. “Provavelmente muita 
gente vai trabalhar nesse tema, iniciado com uma pesquisa total-
mente brasileira”, afirma. A aquisição dos equipamentos usados 
nos experimentos foi viabilizada por financiamento da Finep, do 
CNPq e da Fapemig.

Ado Jorio explica que o trabalho resulta de projeto de união 
de duas áreas da Física: ótica quântica e ciência de materiais. “São 
dois campos muito distintos que, quando conversam, produzem 
grandes novidades”, afirma. 
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Psicólogos e psicanalistas enfren-
tam dificuldades diversas quando 
lidam com casos de abuso sexu-

al: a criança demora a criar confiança 
no profissional, a família e a Justiça 
exigem atestados antes da hora, e, 
principalmente, é extremamente árduo 
diagnosticar uma violência que deixou 
suas marcas numa psique em formação, 
atropelada pela sexualidade adulta. 
 Essas são algumas das questões que 
guiam o esforço do Projeto Cavas (Crian-
ças e Adolescentes Vítimas de Abuso 
Sexual), vinculado ao Departamento de 
Psicologia da UFMG.

O mais recente resultado do traba-
lho do grupo é o livro Ecos do silêncio: 
 reverberações do traumatismo sexual 
(Ed. Blucher, 2017), que reúne pesquisa-
dores da UFMG e de outras instituições 
brasileiras, da Universidade de Buenos Aires 
(UBA), parceira do Cavas, e da Pontifícia 
Universidade Católica do Peru.

“A obra responde à necessidade de 
abordar os diversos pactos de silêncio que 
se impõem em casos de abuso sexual. Esses 
casos, de incesto em sua grande maioria, 
são, de muitas formas, abafados pela família 
e pela comunidade, e mesmo a rede de en-
frentamento à violência sexual infantojuvenil 
se vê muitas vezes de mãos atadas, porque 
não é simples comprovar o abuso”, explica a 
professora Cassandra Pereira França, da Fafi-
ch, coordenadora do Cavas e organizadora 
de Ecos do silêncio.

Cassandra lembra ainda que o assunto 
é permeado por questões éticas complexas, 
como a gravidez na puberdade ou o risco 
da identificação com o agressor sexual e o 
desencadeamento de práticas abusivas com 
crianças menores. 

Outra situação muito comum é a da 
criança que se vê obrigada a ceder à chan-
tagem do abusador. “A criança não se vê 
como vítima, sente-se culpada pelo ato 
incestuoso e aceita o pacto de silêncio”, diz 
a pesquisadora, que em um dos capítulos 
do livro estuda um caso da literatura recente 
em que uma trama familiar real colabora-
va para que ninguém suspeitasse do avô, 
 responsável pelo abuso.

Rastros no discurso do adulto
Textos como os dos psicanalistas Flávio 

Ferraz, livre docente pela USP, e Eugênio Dal 
Molin lembram ao leitor que o traumatismo 
sexual é da ordem do indizível, não tem con-
cretude para sustentar uma narrativa como 
ocorre com um acidente de trânsito ou um 
incêndio. Isso explica por que, geralmente, 
esse trauma só vai ser recuperado pelo sujei-
to na vida adulta. “Por isso mesmo, é muito 
importante que os psicólogos desenvolvam 
uma escuta sensível aos possíveis rastros, 
no discurso do paciente adulto, daqueles 
abusos e maus-tratos sofridos na infância”, 
diz Cassandra França.

Susana Toporosi e Adriana Noemí Franco, 
da Universidade de Buenos Aires, também 
sublinham, em seus textos, a necessidade de 
uma escuta acurada e da interpretação de 
indícios que podem ser encontrados, durante 
o processo de análise de crianças, por meio 
de seus desenhos e dramatizações. Quando 
o foco da análise são os adolescentes, “resta-
nos observar as reverberações do abuso 
sexual principalmente sobre os vínculos 
sociais e de erotização do corpo”, explica a 
organizadora de Ecos do silêncio.

A exploração do que fica subentendido 
nas brincadeiras do jovem paciente duran-
te a sessão de análise é tema do capítulo 
assinado pelo psicólogo Heitor Amâncio 
de Moraes Castro, ex-integrante da equipe 
do Cavas. “O brincar de uma criança trau-

matizada é uma atividade singular, que 
guarda distinções significativas com o 
jogo de outras crianças, mais saudáveis, 
em outros contextos”, escreve.

Em outros capítulos, os autores reve-
lam como o estupro sofrido por uma mãe 
pode afetar a sexualidade da filha, como 
a figura materna pode ser responsável 
pela erotização precoce do corpo da 
menina e como, pela força da compulsão 
à repetição, uma criança abusada em sua 
família inicial pode manifestar para os 
pais adotivos a expectativa de que eles 
pratiquem os mesmos atos abusivos que 
marcaram sua primeira infância. “Muitas 
famílias adotivas, porque não foram pre-
paradas para essas manifestações com-
pulsivas das experiências traumáticas, 

acabam reagindo negativamente, devolven-
do as crianças adotadas às instituições em 
que viviam”, diz Cassandra França.

O projeto
O Projeto Cavas/UFMG, implantado ofi-

cialmente em 2005, desenvolve atividades 
de clínica, pesquisa e capacitação técnica de 
psicólogos, psicanalistas e assistentes sociais, 
entre outros profissionais. Suas pesquisas 
acadêmicas são desenvolvidas no Programa 
de Pós-graduação em Psicologia da UFMG 
– oito dissertações foram concluídas, e três 
teses estão em fase de conclusão.

Ecos do silêncio segue-se aos livros Per-
versão: as engrenagens da violência sexual 
infantojuvenil (Imago, 2010) e Tramas da 
perversão: violência sexual intrafamiliar (Es-
cuta, 2014), também produzidos pelo Cavas. 
“Temos capacitado muita gente em cursos 
presenciais, mas é preciso levar o resultado 
de nossas pesquisas a profissionais de todo 
o Brasil, e os livros cumprem também essa 
função”, afirma Cassandra França. Desde 
2013, o grupo promoveu três encontros com 
pesquisadores latino-americanos.

eScuta do indiZÍveL
Livro produzido pelo Projeto Cavas/UFMG reúne reflexões de pesquisadores do Brasil e da América Latina 
sobre como lidar, na análise, com o trauma do abuso sexual

Itamar Rigueira Jr.

Livro: Ecos do silêncio: reverberações do 
traumatismo sexual

Organizado por Cassandra Pereira França

Editora Blucher

246 páginas / R$ 60

Cassandra em sessão de autógrafos na Fafich 
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Acontece

chamada universal
A Fapemig selecionou, por meio de chamada universal, 692 projetos desenvolvidos 

por pesquisadores de instituições mineiras. O total aportado é de R$ 25,7 milhões, e cada 
projeto receberá até R$ 60 mil. Foram contempladas 205 propostas da UFMG que inves-
tigam temas como as ocupações pré-coloniais na região de Diamantina, a formação de 
professores de educação física e os efeitos de embalagens inteligentes na maturação do 
queijo minas artesanal. O melhoramento genético da pinheira, o planejamento metropolitano 
mineiro e a recuperação de córregos urbanos também estão entre os temas de  outras pes-
quisas escolhidas pela Fundação. Concorreram 2.218 projetos. A lista dos selecionados pode 
ser consultada em http://bit.ly/2BdaUdL/.

consulta à comunidade
Com 65,67% dos votos ponderados, a chapa 2, UFMG Pública e Diversa, formada por 

Sandra Goulart Almeida (Faculdade de Letras) e Alessandro Fernandes Moreira (Escola 
de Engenharia), venceu o segundo turno da consulta à comunidade acadêmica que subsi-
diará a escolha do Reitorado que dirigirá a UFMG no quadriênio 2018-2022. A votação foi 
realizada nos dias 21 e 22 de novembro. A chapa 1, UFMG em Foco, formada por Renato 
de Lima Santos (Veterinária) e Carmela Polito Braga (Engenharia), recebeu 34,33% dos votos 
válidos ponderados. O pleito teve ainda 0,82% de votos brancos e 2,03% de votos nulos.

A consulta à comunidade universitária é realizada para composição da lista tríplice, 
que será formulada pelo Colégio Eleitoral no dia 12 de dezembro e encaminhada ao 
Ministério da Educação para definição do novo Reitorado. O Colégio Eleitoral é formado 
pelos integrantes do Conselho Universitário, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
e do Conselho de Curadores.

Atual vice-reitora, Sandra Goulart Almeida é professora titular da Faculdade de Letras, 
pesquisadora 1C do CNPq e bolsista do Programa Pesquisador Mineiro da Fapemig (2007-
2017). Formada em Letras pela UFMG, com mestrado e doutorado pela Universidade da 
Carolina do Norte e pós-doutorado pela Universidade Columbia (EUA), Sandra foi diretora 
de Relações Internacionais da UFMG e atuou na Capes.

Alessandro Fernandes Moreira é professor associado e diretor da Escola de Engenharia. 
Graduado em Engenharia Elétrica pela UFMG, com mestrado pela mesma instituição e 
doutorado pela Universidade de Wisconsin-Madison (EUA), ele coordena o Programa 
de Inovação para Educação em Engenharia (ENG200) e o convênio entre a UFMG e a 
Universidade da Califórnia em Berkeley, com a participação da Fiemg e do BH-TEC.

plantas úteis
Uma década de pesquisas sobre as plan-

tas úteis nativas do Brasil, especialmente as 
medicinais, será comemorada no próximo 
dia 2 de dezembro, em seminário no  Museu 
de História Natural e Jardim Botânico. 
 Criado em 2007, o Centro Especializado 
em Plantas Aromáticas, Medicinais e Tóxicas 
(Ceplamt) da UFMG dedica-se a estudos de 
recuperação e divulgação de informações 
históricas e técnico-científicas, com publica-
ção de livros, realização de oficinas e outras 
atividades em parques e escolas.

Os trabalhos do Ceplamt são con-
duzidos por grupo de pesquisadores de 
diferentes áreas e instituições, além de 
estudantes de graduação e pós-graduação. 
O Centro tem o objetivo de contribuir para 
a preservação da vegetação nativa do Brasil 
e promover seu melhor aproveitamento.

No evento, será anunciada a retoma-
da do Circuito das Plantas Aromáticas 
e Medicinais, desenvolvido em parceria 
com a Prefeitura de Belo Horizonte. Paulo 
Sérgio Beirão, professor da UFMG e diretor 
científico da Fapemig, fará a conferência 
Oportunidades e desafios para a pesquisa 
em Minas Gerais. Interessados em partici-
par da programação, que começa às 9h, 
devem confirmar presença pelo e-mail 
contato.dataplamt@gmail.com.

universidade empreendedora
A UFMG é a segunda universidade “mais empreendedora” do Brasil, segundo ranking 

divulgado pela Confederação Brasileira de Empresas Juniores (Brasil Júnior). A pesquisa, que 
considerou dados fornecidos pelas universidades e respostas de mais de dez mil estudantes, 
contemplou aspectos como cultura empreendedora, inovação, capital financeiro, interna-
cionalização, infraestrutura e extensão.

O Índice Universidades Empreendedoras (IUE 2017), que inclui 55 instituições, classificou 
a USP em primeiro lugar. A pesquisa foi realizada entre junho e agosto deste ano. 

vitória na finlândia
Os estudantes de Medicina da UFMG 

Bruno Nascimento e Mariane Melo, inte-
grantes da equipe Rhythm Watch, ven-
ceram, na última semana, em Helsínque, 
Finlândia, a competição Ultrahack 2017 
Sprint II, um dos mais importantes eventos 
de inovação da Europa. Eles apresentaram 
um aplicativo para smartphones e relógios 
inteligentes capaz de melhorar a qualidade 
de vida de pacientes com Mal de Parkinson 
e de outros idosos. O aplicativo monitora os 
tremores e os batimentos cardíacos, regula 
as tomadas de medicamentos e informa os 
familiares sobre o estado do paciente.

A equipe vencedora conta ainda com a 
colaboração do professor da Faculdade de 
Medicina Frederico Garcia e do cientista da 
computação Alex Gonçalves, graduado pela 
UFMG. A equipe foi formada pela fusão da 
Pharmaview e da  MedTechBr, campeãs das 
duas últimas edições do UFMG Challenge. 
O Ultrahack Sprint II reúne estudantes do 
mundo todo para competir em diferentes 
hackatons (maratonas de desenvolvimento 
de ideias). 

Sandra e Alessandro foram eleitos para dirigir a UFMG no quadriênio 2018-2022 
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Grupo de músicos italianos em frente ao Mercado Santa Caterina, em Barcelona

Muitos dos músicos que se apresentam nas ruas de 
cidades turísticas são seduzidos pelo marketing 
cultural encampado pelos governos locais. Poste-

riormente, esses indivíduos são transformados, inclusive, em 
atores da propaganda institucional e passam a figurar como 
elementos estéticos glamourizados. O contrassenso emerge 
à medida que o estado abandona os artistas à própria sorte, 
inviabiliza a seguridade social e as relações formais de trabalho 
que garantiriam seu bem-estar. Esse é um dos aspectos aborda-
dos pela pesquisadora Denise Falcão, autora da tese Músicos de 
rua: luzes e sombras sobre uma prática social contemporânea no Rio 
de Janeiro e em Barcelona, defendida em julho deste ano na Escola 
de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. A pesquisa 
etnográfica foi desenvolvida de 2014 a 2016, e Denise passou 12 
meses em cada uma das cidades. 

“Existe um abismo entre a imagem das cidades que se divulga 
para o turista e a realidade dos habitantes, principalmente no caso 
daqueles que se apropriam do espaço público, como os músicos de 
rua. Mas eles só entendem isso quando passam a viver nas cidades 
escolhidas”, observa Denise, ressaltando que as políticas públicas de 
localidades com esse perfil representam, na prática, mais um plano de 
marketing, imobiliário e turístico do que benefícios para a população. 

Cidade para quem?
A pesquisadora considera que os tecidos sociais estão em pro-

cesso de abandono, de modo que seus habitantes não vivem como 
sujeitos de direitos, mas como meros postulantes a um lugar no 
espaço social. “As cidades revitalizadas e estetizadas para consumo 
provocaram a privatização dos espaços públicos e o aumento do 
valor do solo”, critica. Segundo ela, predomina, nos locais inves-
tigados, uma tentativa de esconder as chagas sociais decorrentes 
da própria economia capitalista. “Essas mazelas são empurradas 
para as margens das zonas remodeladas”, analisa. 

Quase todos os músicos que participaram da pesquisa são mi-
grantes, como apurou Denise Falcão ao longo de sua imersão. “Eles 
peregrinaram na busca por um lugar onde fosse possível viver com 
qualidade e se realizarem fazendo aquilo de que gostam”, relata. 

Sobre os entrevistados na Catalunha, apenas um deles mora 
no perímetro de Barcelona, enquanto os demais vivem em vila-
rejos e cidades próximas. Na “cidade maravilhosa”, por sua vez, 
quase todos compartilham casas em comunidades ou favelas. 
“Os músicos não conseguem ganhar o suficiente para viver com 

Nas ruaS da vida
Tese da área de Estudos de Lazer traz à tona as 
contradições presentes na rotina de músicos 
que se apresentam em espaços urbanos

Matheus Espíndola

conforto, já que a contrapartida pelas apresentações musicais são 
contribuições financeiras espontâneas, sem garantia”, resume 
a pesquisadora. No caso de Barcelona, os músicos itinerantes 
precisam lidar também com as políticas migratórias restritivas e a 
regulamentação dos espaços públicos. 

Apesar de todos os percalços, o sentimento dominante entre 
os artistas é o de que a rotina errante, no fim das contas, vale a 
pena, apesar do suado ganho financeiro e de certa discriminação 
da sociedade, que ora os enxerga como improdutivos economi-
camente, ora os eleva a expertos. “Mas a escolha de desenvolver 
suas artes nas ruas propicia uma vida conectada com a liberdade, 
seja por causa da imprevisibilidade que proporciona vivências 
lúdicas, encontros e choques, seja pela possibilidade de expressar 
sua subjetividade”, afirma a autora. As ruas como palco, conforme 
também relataram os entrevistados, são vantajosas em compara-
ção com os bares, onde é comum a exploração dos músicos em 
relação a cachê e jornada de trabalho.

Para a pesquisadora, ainda que os artistas sejam pressionados por 
fatores como o viés higienista dos espaços públicos e por projetos 
privativos de ocupação, sua prática social deverá resistir como expres-
são artística marginal. “Ao escorregarem pelas brechas do sistema 
homogeneizador, os músicos de rua mantêm viva uma prática social 
que, certamente, sensibiliza a dureza urbana”, conclui Denise Falcão.
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