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Introdução 

 

 Este relatório descreve as atividades desenvolvidas no âmbito do Programa José Reis 

de Incentivo ao Jornalismo Científico (Mídia Ciência) da Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de São Paulo. O documento é um relatório parcial, compreendendo a produção entre 

os meses de janeiro a junho de 2012. O Mídia Ciência apoiou a produção de material 

jornalístico pelo bolsista, em especial sobre os temas ligados às pesquisas do grupo de 

pesquisa FEsTA (Fórmulas e estereótipos: teoria e análise), vinculado ao Instituto de Estudos 

de Linguagem (IEL) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). 

 Concomitantemente à produção jornalística, o bolsista cumpriu o programa de estudos 

do curso de pós-graduação lato sensu em Jornalismo Científico, oferecido pelo Laboratório de 

Estudos Avançados em Jornalismo (Labjor/Unicamp), cujas disciplinas complementaram e 

aperfeiçoaram as atividades desenvolvidas e que se encerra em junho. A partir de reflexões 

teóricas e atividades práticas sobre Jornalismo Científico, abrangendo estudos sobre Ciência, 

Tecnologia e Sociedade, Movimentos Sociais, Linguagem e Produção Jornalística, Políticas 

Públicas, entre outros temas que envolvem o conceito de Ciência na atualidade, o bolsista 

desenvolveu uma visão mais abrangente sobre o Jornalismo Científico, suas implicações, 

desafios e papel na sociedade.   

 É plausível entender que o jornalismo científico não escapa ao universo do que 

chamamos jornalismo. Mesmo assim, é possível entender que a cobertura de temas 

relacionados à ciência acaba tendo algumas propriedades inerentes, bem como temas e 

questões recorrentes e dificuldades características. A oportunidade de vivenciar a práxis 

jornalística em C&T junto a um programa de estudos sobre jornalismo científico, desse modo, 

mostrou-se de fundamental importância para o desenvolvimento do bolsista como 

profissional, preparando-o para um exercício ético e competente na mídia. Como profissional 

vindo da prática em telejornalismo, a prática diária do jornalismo científico, bem como as 

reflexões em sala de aula se mostraram proveitosas no sentido de apreender melhor as 

questões de ciência e transpassar ao texto. Enquanto no jornalismo diário é marcado pelo 

estilo hardnews e extrema velocidade de apuração e produção, o jornalismo especializado em 

ciência é voltado para um estilo mais reflexivo, com temas que não são comuns na grande 

imprensa. Assim, o jornalismo científico coloca-se como um desafio: não se pode deixar de 

lado a apuração e rigor no que o texto jornalístico possui e tampouco o ritmo de divulgação, 

ao mesmo tempo, o jornalista deve trabalhar temas científicos com vistas ao público leitor – o 
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que nem sempre é fácil. No fim, fica a certeza que a divulgação científica é tão importante 

quanto notícias dadas diariamente com destaque na grande imprensa, uma vez que ciência 

equipara-se com economia, política, etc. 

O presente relatório apresenta um resumo da proposta de trabalho submetida, 

relacionando e descrevendo as atividades desenvolvidas, as dificuldades e progressos e 

perspectivas para sua continuidade.  

 

1. Resumo da proposta de divulgação científica 

 

 O projeto apresentado e aprovado pela FAPESP previa a atuação do bolsista na 

Revista Eletrônica de Jornalismo Científico ComCiência, além de estudos, encontros e 

produção voltados ao grupo de pesquisa FEsTA (Fórmulas e estereótipos: teoria e análise). 

Liderado pelo professor e pesquisador Sírio Possenti, o grupo se propõe a analisar a inter-

relação entre os chamados textos-fórmula, como provérbios, adivinhas, piadas, aforismos, 

clichês, idiomatismos, e relacioná-los com a exterioridade linguística, ou seja, os fenômenos 

histórico-sociais.  

 Assim, o grupo busca analisar discursos que emergem na vida social e têm reflexo em 

diversas áreas irmãs, como psicologia social, ciência política, comunicação social, 

antropologia cultural e sociologia da cultura – em um alto grau de transdisciplinaridade. O 

projeto conta com sete docentes pesquisadores e sete linhas de pesquisa, sendo que entre 

professores, pós-doutorandos e doutorandos, estão envolvidos pelo menos mais quatro 

instituições universitárias (Universidade de São Paulo, Universidade Estadual de Maringá e as 

Universidades Federais de São Carlos e Uberlândia).  

 A proposta visava, por meio do contato com os pesquisadores e cobertura das 

produções dos integrantes do grupo, capacitar o bolsista para lidar com temas de ciência e 

Estudos de Linguagem, principalmente por meio da prática na revista online ComCiência, 

com a redação de notícias e reportagens. Além disso, a proposta também tinha intenção de 

suscitar e fundamentar debates na esfera pública em relação a questões de linguagem 

desenvolvidas pelo centro de pesquisa por meio da cobertura jornalística e criar um meio de 

comunicação online para o Centro de Pesquisa FEsTA para divulgar as pesquisas concluídas e 

em andamento para o público em geral. 

2. Atividades desenvolvidas 
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• Participação no grupo de discussão online do FEsTA: como é composto por 

diversos pesquisadores e estudantes, estabelecidos em diferentes universidades e 

cidades, foi criado um grupo online de discussão. O bolsista foi incluído na lista de e-

mails e pôde ler e comentar as discussões suscitadas pelos pesquisadores. Há de 

ressaltar que os temas, em geral, envolviam grande parte das questões relacionadas 

com texto-fórmulas linguísticos, apontando para futuros corpus de análise de pesquisa 

e temas candentes relacionados com o mundo da linguagem. Uma pequena parte era 

reservada para mensagens dos integrantes e participações em eventos e congressos. O 

bolsista também usou a lista do grupo para se apresentar e deixar o local como um 

canal aberto para sugestões de pautas por parte dos integrantes. 

 
• Leitura e acompanhamento das produções do FEsTA: o bolsista procurou analisar 

as produções dos integrantes do FEsTA por dois caminhos. O primeiro envolveu 

ingressar na página Lattes de cada um dos participantes e identificar os assuntos que 

poderiam se tornar notícia. Assim, uma vez escolhidas as possíveis pautas o bolsista 

encaminhou uma lista para a supervisora científica para discussão. O segundo foi 

através do documento “Relatório de atividades do Centro de Pesquisa Fórmulas e 

Estereótipos – Teoria e Análise - FEsTA - Período 2009 – 2011”, que estava sendo 

produzido pelos integrantes do grupo com suas produções atualizadas e que seria 

entregue à universidade a qual o grupo é vinculado.  

 
• Produção de matérias jornalísticas utilizando as produções do FEsTA: Nos dois 

casos anteriormente relacionados, o bolsista levou em consideração a noção de notícia, 

ou seja, avaliava a relevância, atualidade e interesse público do que seria abordado. 

Com isso, as pautas escolhidas transformaram-se em matérias relacionadas com o 

grupo e foram publicadas na revista online ComCiência, que é uma publicação de 

jornalismo científico, produzida pelo Laboratório de Estudos Avançados em 

Jornalismo (Labjor), da Unicamp e Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 

(SBPC) e, por isso, com público-alvo ideal. 

 
• Produção de matéria jornalística com comentários de integrantes do FEsTa: Por 

meio dos editores e responsáveis pela revista ComCiência o bolsista foi incentivado a 

entrevistar o líder do grupo FEsTa a fim dele comentar notícias que tinham relação 
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com os Estudos de Linguagem e não necessariamente faziam parte das linhas de 

pesquisa do grupo. Assim, um membro do grupo de pesquisa acabou por ser fonte de 

uma matéria em que citava uma polêmica linguística relacionada com o dicionário 

Houaiss e os ciganos. Veremos mais detalhes no item Produção. 

 
• Participação nas reuniões de pauta da revista eletrônica ComCiência: o bolsista 

acompanhou todas as reuniões de notícias realizadas em média uma vez por semana e 

que envolviam o levantamento e discussão de pautas, avaliação das notícias 

elaboradas e acompanhamento da produção dos colegas. Mensalmente, participou 

também das reuniões de reportagem para o dossiê mensal da revista ComCiência, onde 

são sugeridos e preparados os temas que serão abordados com profundidade na revista.  

 

• Redação de notícias e reportagens para a revista ComCiência: o bolsista produziu 

regularmente notícias e reportagens que foram publicadas no site da revista 

ComCiência, a partir do acompanhamento e supervisão dos editores da publicação. É 

preciso ressaltar que as notícias publicadas não eram exclusivamente relacionadas com 

o grupo de pesquisa, mas também com temas de interesse científico e jornalístico em 

geral, ampliando a experiência do bolsista com o tema Ciência, Tecnologia e Inovação 

de um modo geral e, ainda, reforçando o aprendizado obtido no curso. 

 
• Criação de um meio de comunicação online para o grupo de pesquisa: o bolsista 

criou um blog para o grupo de pesquisa a partir de um esqueleto proposto por uma 

integrante do FEsTA. O caso do blog será comentado mais detalhadamente no item 

Produção. 

 

3. Produções 

3.1. Notícias publicadas na Revista ComCiência relacionadas com o FEsTA: 

 

• Pesquisa mapeia argumentos linguísticos de grupos prós e contra OGMs: 

publicada em 28 de fevereiro de 2012 (anexo 1). A notícia envolvia um estudo 

publicado na revista Bakhtiniana do segundo semestre de 2011 (o último publicado) e 

que mapeava os argumentos linguísticos de grupos que eram pró e contra organismos 

geneticamente modificados (OGMs). Como a Comissão Técnica Nacional de 
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Biossegurança (CTNBio) havia aprovado no final de 2011 um fluxograma de 

monitoramento do que acontece com organismos transgênicos, o assunto estava em 

pauta e o estudo da pesquisadora do FEsTA trazia a discussão para o campo 

linguístico, o que é de grande valia para o público da ComCiência. Além disso, o 

repórter teve que ler artigos tanto da entrevistada quanto da área de OGMs para poder 

se inteirar sobre o assunto. Repercussão: o texto foi utilizado em sala de aula do curso 

de Linguística pela integrante do grupo, a professora da Universidade Federal de São 

Carlos (UFSCar) Luciana Salazar Salgado como forma de mostrar como se dá o 

trabalho do jornalismo em relação à abordagem de questões de linguagem. 

 

• Adesivos de família são tendência de formas de enunciação pública: publicada em 

21 de março de 2011 (anexo 2). O texto relacionou uma pesquisa sobre a família 

brasileira publicada no fim de 2011, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), com o fenômeno dos adesivos de família. O texto tratava de uma análise dos 

adesivos que são colados nos veículos, que fazem usos de estereótipos clássicos como 

o da “família feliz” ou servem como identificação para determinados grupos sociais. 

Uma integrante do FEsTa havia apresentado um seminário sobre o assunto e serviu 

como base para as entrevistas. As imagens contidas na matéria foram buscadas em 

conjunto pelo bolsista e pela docente entrevistada, em um saudável intercâmbio 

repórter-entrevistado. O bolsista também teve que se aprofundar nos estudos sobre 

estereótipos por meio da leitura de artigos a fim entender melhor o assunto. 

Repercussão: o texto também foi utilizado em sala de aula do curso de Linguística 

pela integrante do grupo, a professora da Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCar) Luciana Salazar Salgado como forma de mostrar como se dá o trabalho do 

jornalismo em relação a abordagem de questões de linguagem. O texto foi também 

republicado no site Revista.com 

(http://www.revistapontocom.org.br/destaques/adesivos-de-familia), voltada a temas 

sobre mídia e educação. 

 
• MP acende polêmica linguística contra dicionário: veiculada em 24 de abril de 

2012 (anexo 3). Como comentado, essa matéria foi provocada externamente e exigiu 

que o bolsista tivesse como fonte um membro do FEsTA. A matéria foi sobre o 

processo que o Ministério Público Federal abriu contra o dicionário Houaiss por conta 

do verbete “cigano”. Como a discussão da ação envolvia elemento linguísticos, como 
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considerar os ciganos com expressões pejorativas e preconceituosas, coube ao bolsista 

entrevistar o líder do grupo FEsTA a fim de saber a opinião do docente sobre o caso, 

bem como esclarecer a questão do registro da língua (papel do dicionário) com seu uso 

e emprego (linguagem cotidiana). Para tanto o bolsista teve que entrar em contato com 

o docente, com o promotor do Ministério Público Federal e com as editoras que foram 

citadas na ação, para obter as notas de esclarecimento. Além do trabalho jornalístico 

em si, o bolsista teve que aprofundar seus conhecimentos na área de linguística, 

principalmente para mostrar ao leitor a diferença entre uso da língua e o registro desta. 

Repercussão: a matéria foi republicada no site PublicarLivros, especializado em 

publicar notícias relacionadas com literatura e linguagem 

(http://publicarlivros.org/mp-acende-polemica-linguistica-contra-dicionario/).  

 

3.2. Notícias publicadas na Revista ComCiência relacionadas com temas científicos em 

geral: 

 

• Anatel e MC são notificados sobre divulgação de radiação de antenas de 

celulares: veiculada em 20 de janeiro de 2012 (anexo 4). A matéria partiu de uma 

investigação feita pelo jornalista em relatórios oficiais publicados no site Tribunal de 

Contas da União. O órgão havia recomendado, em janeiro, à Agência Nacional de 

Telecomunicações (Anatel) e ao Ministério das Comunicações (MC) uma melhor 

divulgação em relação a radiação que as antenas e celulares emitem – chamada 

radiação não-ionizante (RNI). Para a matéria o bolsista entrevistou um físico a fim de 

entender o que era RNI e seus possíveis danos à saúde, bem como uma jornalista 

especializada em comunicação de risco – relacionando a necessidade de informação ao 

público com a possibilidade de causar problemas de entendimento e até mesmo boatos 

de malefícios à saúde.  

 

• Termina expedição para instalar a caixa gelada da ciência brasileira: veiculada 

em 08 de fevereiro de 2012 (anexo 5). A matéria mostrou o fim da instalação do que o 

bolsista chamou de “caixa gelada da ciência”, um contêiner que irá permanecer no 

continente antártico com pesquisas sobre condições atmosféricas e fenômenos 

meteorológicos. O bolsista entrevistou por e-mail o chefe da expedição, bem como 

dois outros responsáveis pelo projeto a fim de apurar todas as informações sobre o 
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projeto, que teve grande verba do governo brasileiro. Também foram utilizadas fotos 

inéditas da expedição, cedidas pelos responsáveis do programa. Repercussão: um link 

com a reportagem foi publicado na rede social Twitter do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 

(http://twitter.com/CNPq_oficial/statuses/169391649057804288). 

 

• Diminui índice de crianças e jovens fora da escola: Reportagem publicada no dossiê 

“Volta às aulas” da revista ComCiência, em 10 de fevereiro de 2012 (anexo 6). 

Abordava um dado preliminar sobre educação divulgado pelo Censo 2010 do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O bolsista repassou os dados para dois 

especialistas, que fizeram uma análise para a ComCiência. 

 
• Entrevista - Vera Masagão Ribeiro: Entrevista publicada no dossiê “Volta às aulas” 

da revista ComCiência, em 10 de fevereiro (anexo 7). O bolsista ajudou com as 

questões e texto introdutório para a seção de entrevista do dossiê “Volta às aulas”. A 

entrevista em si foi realizada pela estagiária do Laboratório de Estudos Avançados em 

Jornalismo (LABJOR) Monique Lopes. 

 
• Exercícios e boa alimentação podem reverter metabolismo ruim herdado de mãe 

obesa: veiculada em 23 de fevereiro de 2012 (anexo 8). A matéria aborda um artigo 

publicado em fevereiro no jornal Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Disease. 

No caso, as autoras relacionavam exercícios e boa alimentação como formas de repelir 

um mau metabolismo repassado geneticamente por uma mãe obesa. O bolsista 

entrevistou a responsável pelo estudo, Margaret Morris, da Universidade de New 

South Wale, na Austrália. Por sugestão da supervisora científica, o bolsista contrapôs 

os dados da pesquisa com opinião de um pesquisador da Unicamp, especialista no 

assunto. A intenção foi dar ao leitor um quadro geral da importância do estudo e 

trazendo-o para a realidade brasileira, que aumenta ano a ano seu número de obesos e 

pessoas com sobrepeso. 

 

• Movimentos ambientais no Brasil são marcados por profissionalização e redes de 

cooperação: Reportagem publicada no dossiê “Rio+20” da revista ComCiência, em 

10 de março (anexo 9). Tratava de mapear o desenvolvimento do movimento 

ambiental no Brasil, traçando um cenário atual. Para tanto, o bolsista entrevistou 
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especialistas acadêmicos e também um representante de uma importante entidade civil 

na área, a SOS Mata Atlântica. Como repercussão, o link da reportagem foi repassado 

na rede social do Cebrap (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento), importante 

instituto de pesquisa na área de estudos sociais. 

 
•  O peso da China no mundo: Reportagem publicada no dossiê “Rio+20” da revista 

ComCiência, em 10 de abril (anexo 10). A reportagem buscava avaliar o real peso da 

China e dos BRICs no lastro do poder mundial. Para tanto, o bolsista entrevistou 

especialistas na área no país e um chinês docente na universidade de Indiana, nos 

Estados Unidos (cuja visão e dados mostravam um desaquecimento da China e tinha o 

país oriental mais como “parceiro” dos Estados Unidos do que concorrente). 

 
• Cientistas concluem expedição que analisa águas e sedimentos na bacia 

amazônica: veiculada em 10 de abril de 2012 (anexo 11). Trata-se da conclusão de 

uma expedição feita conjuntamente entre universidades brasileiras e um dos principais 

centros de pesquisas oceanográficas do mundo, o alemão Marum (Center for Marine 

Environmental Sciences). Os pesquisadores coletaram sedimentos marítimos e águas 

para verificar como o desmatamento, mudanças no uso do solo e as mudanças 

climáticas estão afetando a bacia amazônica. Além da entrevista, foram utilizadas 

fotos inéditas cedidas pelo entrevistado. Repercussão: o link da matéria foi colocado 

no item News & Media do site do Marum Center 

(http://www.marum.de/en/Amadeus.html) 

 
• Governador paulista cria universidade pública virtual: veiculada em 19 de abril de 

2012 (anexo 12). Matéria que traz o lançamento da Fundação Univesp (Universidade 

Virtual do Estado de São Paulo), instituição de ensino voltada para cursos a distância. 

O bolsista cobriu o evento de lançamento, que ocorreu no Palácio dos Bandeirantes, 

sede do governo paulista, em São Paulo. Repercussão: a matéria foi publicada na 

página da rede social Facebook da Organización de Estados Iberoamericanos 

(http://www.facebook.com/permalink.php?id=106704112696990&story_fbid=410705

038948563). 
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3.3. Produção de um veículo de comunicação online para o grupo 

 
 A produção de um veículo online de comunicação para o grupo de pesquisa FEsTA 

não gerou o resultado esperado pelo bolsista, tornando-se o principal entrave com o projeto. 

As discussões com os integrantes do grupo se deram em torno do nome, plataforma de 

utilização, cores e imagem de fundo e, por fim, estrutura e conteúdo. Analisemos ponto a 

ponto: 

 Plataforma: No fim de 2011, uma integrante do grupo havia montado o blog para o 

grupo na plataforma Wordpress com o endereço: 

http://centrodepesquisafesta.wordpress.com/. O Wordpress é uma plataforma pública que tem 

um conteúdo estrutural pré-desenhado. O bolsista havia tratado com o líder do grupo a 

reformulação do blog, com a intenção de deixá-lo mais dinâmico, utilizando cores distintas e 

tecnologias atuais – algo impossível de se fazer gratuitamente via Wordpress1. Por isso o 

bolsista propôs a utilização de uma outra plataforma, a do Blogspot. Na época, o Google, 

dono da plataforma, estava mudando suas regras de privacidade. Para convencer a trocar, o 

bolsista enviou na lista de discussão do FEsTA dois links buscando explicar e esclarecer a 

atitude do Google em relação ao seus usuários. Um link era mais explicativo sobre o caso 

(http://www.blogmidia8.com/2012/01/o-ponto-g-digital-google-unifica-todas.html) e o outro 

era a “defesa” do Google, que estava sendo atacado como um “vilão” 

(http://googlebrasilblog.blogspot.com/2012/02/acabando-com-os-mitos-sobre-nossa-

forma.html). Por fim os integrantes resolveram que a plataforma deveria ser uma escolha do 

bolsista, sem a interferência deles. 

 Nome: a mudança de plataforma geraria uma mudança no nome do endereço virtual. 

Por alguma razão desconhecida o nome centrodepesquisafesta.blogspot não estava disponível 

para utilização. O bolsista então utilizou festa-centrodepesquisa – após consultar e ter a 

aprovação de alguns integrantes do grupo. 

 Cores e plano de fundo: como dito, a plataforma Wordpress é “travada”, ou seja, não 

dá possibilidades para usar cores e fontes diferentes. O primeiro esboço era baseado em uma 

cor vinho ao fundo. A questão se deu porque, sendo um grupo formado por professores 

advindos das áreas de Linguística, Letras e Comunicação, a questão semiótica deveria ser 

levada em conta. Por isso, os integrantes pediram atenção na questão de facilitar a leitura, 

                                                           
1
 O Wordpress é uma plataforma gratuita até certo ponto. Caso os usuários queiram algo mais sofisticado é 

necessário que eles paguem mensalidade.  
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como utilizar caixa baixa nas abas, entradas, títulos e subtítulos – além do bolsista ter que se 

preocupar em não utilizar cores erroneamente, baseando-se na semiótica e estudos das cores. 

 O cabeçalho inicial era constituído de umas pilhas de livros, imagem tirada por uma 

das integrantes do grupo da sua própria mesa de trabalho.  

 

 

 Como os próprios integrantes do grupo haviam solicitado, a imagem inicial deveria ser 

trocada e o bolsista deveria buscar imagens que fossem relacionadas com festa, intenção do 

trocadilho do nome. A primeira sugestão foi utilizar um fundo com um estilo mais floral e 

jovem, prontamente rechaçado pelo grupo e, depois de reavaliar, o bolsista concordou 

plenamente. Então, já no Blogspot, o bolsista optou por utilizar um fundo no estilo da pilha de 

livros que havia sido utilizada no primeiro esquema do blog, feito pelos próprios integrantes 

do FEsTA. O bolsista utilizou uma imagem também de livros, mas com mais qualidade e foco 

(com intenção de manter o mesmo ethos da imagem anterior), conforme abaixo: 

 

A imagem também não foi aceita pelo grupo. A ideia mais frequente nas avaliações 

via e-mail referia-se à necessidade de se buscar uma imagem que representasse o grupo, que 

foi definido por uma integrante como “simples, aberto, diverso, arrítmico, divertido, 

produtivo-sem-pressão”. Ao mesmo tempo, o blog não deveria ser enfeitado demais uma vez 

que é um grupo de estudos e tampouco sisudo demais a ponto de não mostrar que era um 

grupo de linguagem e ciências humanas. Mas, e como buscar uma imagem que representasse, 
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ao mesmo tempo, diversos e diferentes alunos? E, para dificultar, mesmo que todos fossem 

membros de um único grupo, os estudos são os mais diversos, como quadrinhos, transgênicos, 

material didático e comunicação. Este foi o dilema posto ao bolsista e, após consultas feitas a 

colegas de profissão e professores, o bolsista achou que o melhor seria utilizar uma imagem 

“clássica” como plano de fundo. Assim, foi escolhida uma releitura 3D de Serena Malyon da 

pintura de Van Gogh "Field with Poppies in Saint Remy 1889". Dessa maneira, a estrutura 

visual do blog mudou de: 

 

 

 Para: 
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E o produto final ficou, reestabelecido pelos integrantes do FEsTA: 

 

  

Estrutura e conteúdo: Por conta de todas as dificuldades em estabelecer um projeto 

visual novo para o blog o bolsista acabou não adentrando na escrita de novos conteúdos. 

Assim, optou pela utilização dos textos já esboçados inicialmente, que foram retirados do 

projeto de submissão do grupo à Unicamp. Na questão da estrutura, o bolsista manteve o 

esboço do grupo, terminando partes que estavam inacabadas. O menu utilizado foi no estilo 

abas dinâmico, algo difícil de se fazer em questão de tecnologia para blog. Foi utilizada a 

seguinte ordem: 

• O Festa: descrição do grupo. 

• Membros: nomes de todos os integrantes com o texto introdutório da página do 

currículo Lattes de cada um, atualizado; e link para o currículo Lattes original. 

• Publicações: página com livros e traduções publicados pelo FEsTA. 

• Encontros: link para os encontros Cenas da Enunciação, organizado pelo 

grupo.  

• Eventos: neste item o bolsista previa colocar os eventos importantes na área de 

Linguística. 
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• Notícias: links para as matérias produzidas sobre o grupo bem como sobre 

fatos relacionados com Estudos de Linguagem. 

• Links: a ideia era ter enlaces com sites que fossem representativos em relação 

aos estudos de Linguagem. 

 Como o processo metodológico de avaliação do blog se dava por meio da 

apresentação para avaliação via lista de e-mails, o bolsista submeteu o novo blog. A resposta 

veio por parte do líder do grupo, apontando que o novo blog não atendia às expectativas e que 

deveria ser mantido o anterior.  O bolsista então retornou para a estrutura do primeiro blog, 

entendendo que a formatação do veículo de comunicação para o grupo de pesquisa 

despenderia maiores esforços junto ao grupo no sentido de entender melhor suas 

necessidades, anseios e para aprofundar a importância da divulgação dos próprios trabalhos, 

não somente para o grupo, mas para um possível público interessado. 

 

4. Avaliação dos resultados parciais 

 

 O trabalho junto ao grupo de pesquisa FEsTA e a atuação na revista ComCiência deve 

ser analisado em algumas partes separadamente. Primeiro, temos que dar atenção para a 

atuação na revista online: junto com o curso de Jornalismo Científico que o bolsista está 

terminando, a relação com pesquisadores da área de Linguagem se mostrou profícua. O 

acompanhamento por parte de editores e da supervisão científica foram fundamentais nisso, 

uma vez que nem sempre é possível estabelecer pautas relacionadas com a área de Linguagem 

em um veículo que tem foco em Ciência, Tecnologia e Sociedade, cujas pautas variam 

bastante e não dão visibilidade apenas para as Ciências Humanas. 

 O contato com os pesquisadores a fim de investigar pautas que fossem interessantes 

para a ComCiência mostrou-se importante, uma vez que o bolsista tinha que estabelecer uma 

relação de confiança com a fonte e lidar com os conflitos existentes entre ciência e mídia, 

como a questão da simplificação na hora de apresentar na imprensa uma pesquisa.  
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 Todas as matérias produzidas para a revista ComCiência foram enviadas às fontes 

após a publicação. Somente em um caso o entrevistado pediu para ler a matéria antes, mas 

devolveu-a com uma simples sugestão de pontuação. Como vimos, as matérias tiveram 

repercussões positivas e chegaram até a serem utilizadas em sala de aula em um curso de 

Linguística a fim de mostrar aos alunos como era o texto jornalístico relacionando a área. 

Como a média de acesso mensal da ComCiência é de 14 mil cliques2, também é plausível 

conjecturar que a repercussão das notícias e reportagens alcancem grande audiência. A 

ComCiência ainda mantém uma importante parceria com a Agência de Notícias para a 

divulgação da Ciência e Tecnologia  (Dicyt), integrante do Projecto Novatores do 

Instituto Universitario de Estudios de la Ciencia y la Tecnología da Universidad de 

Salamanca, na Espanha. No site da Agência (www.dicyt.com) são republicados quase todos 

os textos da ComCiência. Após a republicação, a agência utiliza um sistema de aviso para 

jornalistas cadastrados que estejam interessados em repercutir os temas. Após um período de 

embargo no qual somente os jornalistas podem acessar os textos, as reportagens e notícias são 

disponibilizadas ao público gratuitamente. Além disso, o sistema do DiCYT mostra quantas 

pessoas leram os textos e também tem um sistema de pontuação que mostra de 1 a 5 a 

avaliação dos internautas e jornalistas. Por exemplo, o texto Ministério Público acende 

polêmica linguística contra dicionário (anexo 3), baseado em uma entrevista com um 

membro do FEsTa, obteve 572 visualizações e 22 votos, com uma valoração de 4 estrelas. 

 Dessa maneira, os diversos temas de pesquisa que o FEsTA apresentou foram um bom 

material para o bolsista, que conseguiu “emplacar” matérias relacionadas com a temática na 

seção de Notícias da ComCiência – dando visibilidade à área, um dos objetivos propostos no 

projeto inicial. O trabalho fez com que o bolsista se sentisse parte da equipe da revista 

ComCiência, aumentando sua capacidade de apreensão  em relação ao jornalismo científico e 

à ciência como um todo. 

 Uma das dificuldades sentidas pelo bolsista surgiu quando ele teve que penetrar em 

questões sobre as quais o grupo escolhido para se fazer a divulgação detém conhecimentos 

muito específicos, como a questão da semiótica ao estruturar o blog. O resultado foi o de que 

a maioria das propostas não foi acatada. A isso se se deveu o insucesso da criação do blog. 

Como análise, o bolsista entende que talvez fosse necessária uma maior proximidade com o 

grupo com o objetivo de compreender as reais necessidades do FEsTA em relação à 

comunicação; se o grupo realmente necessita de um veículo diferente do já existente e 
                                                           
2
 De acordo com dados internos do servidor em que está hospedado o site. 
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esclarecer a importância desse veículo como um instrumento de visibilidade e voz pública do 

grupo. Outra dificuldade encontrada na relação do bolsista-jornalista com o grupo de 

pesquisadores foi com o entendimento do modus operandi do jornalismo, uma vez que os 

cientistas tem um entendimento particular que nem sempre se encontram com o praticado pela 

bolsista. O jornalismo é marcado pelos critérios de relevância, atualidade e interesse público 

de suas pautas – além de ter uma produção marcada pela maior velocidade em sua produção. 

Não nos cabe aqui adentrar nos prós e contras disso, e sim mostrar que houve um certo 

desencontro entre essa necessidade do jornalista de acelerar a produção dos textos e 

publicação do material jornalístico,  com o ritmo do grupo, que é formado essencialmente por 

pesquisadores e estudante. Além disso, por ser um grupo estabelecido nas Ciências Humanas 

e que tem o jornalismo como alvo em diversos estudos empíricos, foi possível ver que os 

membros não são alheios à imprensa e são até mesmo críticos sobre a atuação desta.  

 Dessa maneira, a proximidade com um grupo de pesquisa, com suas especificidades e 

peculiaridades, mostrou-se ser um desafio enriquecedor para aprender e melhorar a atuação 

como jornalista de ciência. Divulgar ciência é um desafio crescente, sendo que divulgar a 

ciência produzida na área de Estudos de Linguagem talvez seja maior ainda. Como sabemos, 

a divulgação científica ainda é baseada na mitologia dos resultados (CASCAIS, 2011), algo 

que acaba sendo uma barreira, principalmente nas Ciências Humanas. Como LAGE (2003) 

bem definiu, o jornalismo científico tem a capacidade de penetrar na cultura científica de um 

povo e, assim, poder extrair e traduzir o que é de interesse público. A proximidade do bolsista 

com o grupo FEsTa, com os acertos e dificuldades que foram se dando na trajetória, é um 

bom exemplo da necessidade de ampliar a discussão e melhorar a proximidade entre quem faz 

a mídia e quem faz a ciência. 

 

5. Plano de trabalho para o próximo período 

 

Para o próximo período, o bolsista planeja dar continuidade às atividades que já vêm 

sendo desenvolvidas na revista ComCiência e junto à área de Linguagem, aperfeiçoando-as e 

elaborando novas propostas. Com o amadurecimento do projeto e do bolsista, percebeu-se a 

necessidade de ampliar a proposta de cobertura jornalística não focando exclusivamente no 

FEsTA, mas também em demais grupos que estejam relacionados com Estudos de 

Linguagem. Como a área de Linguagem tem outros campos correlacionados, como 

Linguística, Linguística Aplicada, Teoria Literária e Letras, ao estender o campo de cobertura 
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terá a própria área da Linguagem mais possibilidade de se tornar visível para um público 

amplo. Com isso, o bolsista terá a oportunidade de extrapolar a área de estudos, uma vez que 

possui mestrado em Linguística. Obviamente, será necessário estudar os temas abordados para 

entrevistar pesquisadores e redigir os textos, colocando em prática as diversas abordagens 

aprendidas durante o curso de Jornalismo Científico. 

Por fim, como sabemos, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) apontou em março deste ano que listará iniciativas de divulgação e 

educação científica como critério de avaliação dos pesquisadores. O movimento é sintomático 

de como a divulgação científica vem ganhando importância, inclusive dentro os órgãos 

oficiais de avaliação da Ciência. Assim, o bolsista propõe a manutenção da bolsa para 

prosseguir trabalhando e aperfeiçoando-se como jornalista especializado em ciência, atuando 

especificamente na cobertura da área de Linguagem. Um exemplo rápido e atual foi o da Lei 

12.605, publicada no início de junho, que obriga as instituições de ensino a empregar a flexão 

de gênero para nomear profissão ou grau nos diplomas expedidos. O tema poderia ser 

abordado em uma reportagem, sendo entrevistados pesquisadores tanto do FEsTA quanto 

demais pesquisadores versados nos Estudos de Linguagem.  

Dessa maneira, para o próximo período, planejam-se as seguintes atividades: 

• Participação nas reuniões da revista ComCiência 

• Produção de notícias e reportagens para a ComCiência com temas gerais 

• Produção de notícias e reportagens para a ComCiência focando a área de Estudos de 

Linguagem 

• Acompanhamento das atividades dos pesquisadores do FEsTA (eventos, papers, 

congressos, entrevistas etc.) 

Possíveis encontros com pesquisadores do FEsTA  
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Tais atividades são resumidas no cronograma abaixo: 

Atividades 
Meses de vigência da bolsa 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Pesquisa bibliográfica em jornalismo científico e na área de 

Linguagem 
X X X X X X 

Acompanhamento de publicações, teses, artigos e produções do 

FEsTA 
X X X X X X 

Reuniões com supervisor científico X X X X X X 

Participação nas reuniões de pauta da revista ComCiência X X X X X X 

Redação e publicação de notícias e reportagens para a revista 

ComCiência 
X X X X X X 

Realização de entrevistas com pesquisadores    X X  

Redação do relatório das atividades desenvolvidas     X X 
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ANEXO 2 

 

http://www.comciencia.br/comciencia/?section=3&noticia=736 

 

 
 
Monsanto, uma das principais indústrias de alteração genética do mundo. 
 
O resultado mostrou que os argumentos dos grupos pró e contra giram em torno da questão da 
"segurança" que os organismos modificados geneticamente suscitam. Para Brunneli, o MST é direto 
na argumentação e cita nominalmente à Monsanto. Já a multinacional faz uso de uma estratégia 
discursiva que responde não diretamente aos ataques sofridos. "De modo geral, considerando-se que 
não há uma opinião consensual no âmbito da ciência sobre o assunto, então é mesmo esperado que 
qualquer discurso que tematize os transgênicos aborde a questão da segurança, que, como se sabe, 
é um tema sempre abordado quando um produto sai dos laboratórios dos cientistas e passa para a 
fazer parte da vida cotidiana das pessoas. Mas, no caso específico dos textos analisados, nota-se 
que o discurso anti-transgênicos afirma explicitamente que os transgênicos oferecem riscos à saúde 
humana e ao meio-ambiente, então, o discurso pró-transgênicos 'responde' indiretamente a essas 
acusações, afirmando não só que os produtos em questão são seguros à saúde humana e ao meio-
ambiente como também que eles trazem benefícios à saúde humana e ao meio-ambiente, reduzindo, 
por exemplo, a necessidade de uso de agrotóxico nas lavouras em que as sementes transgênicas 
são plantadas", destaca a docente. 
 
A pesquisa, pública na revista Bakhtiniana no segundo semestre de 2011, teve como base teórica o 
dialogismo e demonstra que os grupos utilizaram modelos de discurso científico para defender seus 
argumentos. "A ciência é convocada por um discurso para atestar que os transgênicos oferecem 
riscos à saúde e ao meio-ambiente, ao mesmo tempo que, no outro discurso, é a autoridade que 
atesta o quanto os transgênicos são seguros ao homem e ao meio-ambiente. Isso pode ser melhor 
compreendido quando lembramos do status especial que o discurso científico desfruta: como se trata 
da voz da verdade, voz da razão, acima da qual supostamente não há mais nada, a ciência é 
normalmente convocada como autoridade máxima para sustentar as teses de outros discursos que 
não tem o mesmo status, como é o caso dos discursos citados", aponta Brunneli. 
 
Além disso, o MST apresentou ainda enunciados típicos de um discurso de esquerda, contrário à 
expansão do capital e favorável à reforma agrária e pequena agricultura. A empresa privada, por sua 
vez, sustentam que transgênicos são uma ótima alternativa para a agricultura, porque aumentam a 
produtividade, diminuem o uso de agrotóxicos e são seguros para a saúde humana. "Isso imprime ao 
discurso da Monsanto o tom da neutralidade, da imparcialidade e da objetividade, o que lhe reforça o 
poder persuasivo", disse a pesquisadora. 
 
Processo dos supercamundongos 
 
O termo transgênico foi usado pela primeira vez na Pensilvânia, nos Estados Unidos, quando foram 
criados "super ratos" – a primeira linhagem de camundongos transgênicos. A definição foi cunhada 
por Ralph Brinster, da Universidade da Pensilvânia e Richard Palmer, Universidade de Washington. 
No Brasil, o primeiro transgênico a receber parecer positivo das autoridades foi uma variedade de 
soja desenvolvida pela Monsanto, em 1998. No entanto, ativistas da organização não-governamental 
Greenpeace denunciaram que organismos transgênicos foram introduzidos clandestinamente um ano 
antes. A tecnologia dos transgênicos permite que genes selecionados sejam transferidos de um 
organismo para outro, inclusive de espécies diferentes. Basicamente, o método cria plantas 
geneticamente modificadas tanto para o cultivo de matérias-primas quanto para alimentos. 

Adesivos de família são tendência de formas de enun ciação pública 
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Por Romulo Orlandini 
21/03/2012 
 

 

 
Um Brasil que segue mudando constantemente, onde o modelo tradicional de família encontra cada 
vez menos espaço. Este é retrato das famílias brasileiras revelado pelo Censo 2010, do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e lançado em novembro do ano passado. Os dados 
mostram que os casamentos civis e religiosos vão, aos poucos, dando lugar às uniões sem vínculos 
formais nem com a Igreja ou Estado. Em 2000, 49,4% da população estava casada. Dez anos depois 
o número caiu para 42,9%. Já as uniões consensuais saltaram de 28,6% para 36,4% e o número de 
divorciados quase dobrou. 

 
Mudanças na família: menos casamentos, mais divórci os 

A representação dessas mudanças pode ser vista em lugares distintos, como nas novelas, literatura 
moderna e, em um fenômeno recente, nos adesivos colados nos veículos. Em um seminário 
apresentado no III Seminário Cenas da Enunciação, em dezembro de 2011 na Unesp de São José do 
Rio Preto, a professora Ana Raquel Motta de Souza – integrante do grupo Festa (Fórmulas e 
estereótipos: teoria e análise) e pós-doutoranda na PUC São Paulo – identificou a prática de colar 
adesivos como uma sensação de pertencimento, uma necessidade de mostrar que não está sozinho 
no mundo ou que, mesmo sozinho, vive bem desta maneira. Segundo ela, cada vez mais os espaços 
público e privado estão se entrelaçando, gerando novas formas de discursividades – sendo os 
adesivos de família um exemplo disso. “Um aspecto importante é que há o estereótipo da família (da 
‘família feliz’, como também vêm sendo chamados esses adesivos), que teria uma constituição pré-
determinada (pai-mãe-filho(s)-cachorro) e também o estereótipo de cada um dentro dessa família (a 
mãe com sacola de compras, o pai com pasta de executivo, o filho com skate, a filha com laço no 
cabelo, entre outros)”, apontou. 
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Adesivos: não se está sozinho no mundo  

Em um curto período de tempo, de acordo com Ana Raquel, os adesivos ganharam uma 
complexidade que está além dos estereótipos clássicos, como um homem levantando pesos ou com 
espeto de churrasco na mão. Foi o início do processo de customização. “Começaram a aparecer 
famílias com dois homens, duas mulheres, cinco gatos, sete filhos, uma mãe e uma filha, apenas uma 
pessoa e seus animais de estimação, dentre várias outras combinações que surgiram”, contou a 
pesquisadora. 

Outro elemento do rompimento com a família tradicional acontece nos adesivos que contêm humor, 
utilizado para recriar estereótipos. “Toda recriação passa por uma dessacralização de algo que será 
modificado. Acredito que o humor tem um papel forte aí, nessa dessacralização da família tradicional 
como única possibilidade. Ao mesmo tempo, não acho que quem representa sua família como um 
casal de duas mulheres e cinco gatos esteja ‘brincando"’. Está (a)enunciando sua família para a 
sociedade”, disse Ana Raquel. 

Ela explica que mesmo que o adesivo seja totalmente alusivo a imagens de humor e não represente 
fielmente o retratado, como zumbis, personagens do jogo Super Mario Bros ou da série Star Wars, 
ele está mostrando que o dono daquele carro pertence a um determinado grupo ou é adepto a uma 
prática social. “Como o adesivo dos automóveis funciona como 'primeira impressão' – assim como a 
roupa da pessoa ou uma tatuagem que ela tenha na pele, por exemplo – nesses casos os 
estereótipos sociais estão muito presentes nos efeitos de sentido entre interlocutores, pois os 
estereótipos ancoram nossa organização de mundo e de identidades”, explicou. 
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http://www.comciencia.br/comciencia/?section=3&noticia=742 

 

 
Zumbis representam a família: forma de pertencer a um grupo social  

MP acende polêmica linguística contra dicionário   
Quase dois meses após a polêmica, somente dicionário online mudou. Editora Objetiva não recebeu 
processo por racismo 
 
Por Romulo Orlandini 
25/04/2012 
  

 
Em fevereiro, o promotor Cléber Eustáquio Neves, do Ministério Público Federal (MPF) em 
Uberlândia, Minas Gerais, entrou com uma ação civil pública de racismo contra a Editora Objetiva e o 
Instituto Antônio Houaiss. O processo pede a retirada de circulação das edições do Dicionário 
Houaiss por conter expressões “pejorativas e preconceituosas” contra os ciganos e, multa de 200 mil 
reais por dano moral coletivo. 
 
Após a polêmica linguística, a versão eletrônica do Houaiss incluiu duas notas explicativas em 
relação ao uso da palavra. Assim, lê-se no verbete: “Uso: as acepções 5 e 6 citadas pela promotoria 
resultam de antiga tradição europeia, pejorativa e xenófoba por basear-se em ideias errôneas e 
preconcebidas sobre as características deste povo que no passado levava uma existência nômade”. 
 
A edição impressa do Houaiss citada pela Justiça é a de 2001 e diz que os ciganos seriam 
trapaceiros, velhacos, agiotas e sovinas. “Ao se ler em um dicionário, por sinal extremamente bem 
conceituado, que a nomenclatura cigano significa aquele que trapaceia, velhaco, entre outras coisas 
do gênero, ainda que se deixe expresso que é uma linguagem pejorativa ou, ainda, que se trata de 
acepções carregadas de preconceito ou xenofobia, fica claro o caráter discriminatório assumido pela 
publicação”, disse o procurador para o site do MPF. 
 
Luta simbólica  
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http://www.comciencia.br/comciencia/?section=3&noticia=721 

 

 
Para Sírio Possenti, professor da Unicamp e líder do grupo Festa (Fórmulas e estereótipos: teoria e 
análise), a polêmica demonstra como a linguagem é uma luta simbólica. “Episódios como este 
mostram que as sociedades estão divididas em classes ou grupos que defendem seus interesses e 
representações. Luta-se por bens materiais e por bem simbólicos. A história, convenhamos, é uma 
arena, não um jardim...”, salientou. 
 
O processo judicial nasceu em 2009, quando um cigano questionou o MPF por discriminação e 
preconceito por parte dos dicionários contra a etnia. Após a denúncia, Cléber Eustáquio Neves 
investigou o caso com diversas editoras e recomendou que as expressões preconceituosas fossem 
suprimidas. Ainda segundo Neves, somente a editora Objetiva não cumpriu a recomendação. 
 
Para Possenti, o promotor confundiu registro com uso ou emprego da palavra. “É claro que o registro 
de uma acepção é diferente de sua ausência, mas o comportamento típico do falante/escrevente não 
é procurar nos dicionários os termos a serem escritos ou falados - ofensivos ou não”, disse. Sírio 
Possenti explicou ainda que o papel do dicionário é registrar. “Penso que os dicionários devem 
registrar tudo: termos e sentidos neutros, se houver, e termos e sentidos 'orientados'. Registro não é 
uso nem emprego”, afirmou. 
 
O professor diz que não é possível saber se, ao banir um termo ou acepção do dicionário, este 
perderá seu sentido. “Só se saberá como tempo. Não há como prever. O debate sobre a questão 
pode ser um dos fatores que interferem, mas dificilmente será decisivo”, salientou. 
 
A editora Objetiva informou em nota que ainda não foi notificada da ação e que a edição de 2001 está 
esgotada e fora de circulação. Além disso, de acordo com a Objetiva, os novos dicionários publicados 
por ela não incluem as expressões pejorativas citadas. Já o Instituto Houaiss não respondeu ao 
contato feito pela reportagem da ComCiência . 
 
Ciganos no país  
 
Não existem estatísticas oficiais sobre o total de ciganos vivendo no país atualmente. Em 2009, um 
estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mapeou que 290 municípios 
reconhecem possuir um acampamento cigano (de um total de 5.565 cidades pesquisadas) e tem 
políticas públicas voltadas para a etnia. 

Anatel e MC são notificados sobre divulgação de rad iação de antenas de 
celulares  
 
 
Por Romulo Orlandini 
20/01/2012 
  

 
Com o avanço da telefonia no país, difícil é encontrar uma cidade que não tenha antenas de telefone 
celular localizada em bairros altos ou prédios centrais. A fim de auxiliar na fiscalização e 
conhecimento do assunto, o Tribunal de Contas da União (TCU) recomendou ao órgão responsável, 
a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), e ao Ministério das Comunicações (MC) uma 
melhor divulgação em relação a radiação que as antenas e celulares emitem – chamada radiação 
não-ionizante (RNI). Os dados da auditoria e as recomendações foram divulgados pelo Tribunal no 
início deste ano e foram pedidos pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
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da Câmara dos Deputados.  
 
Segundo o relator do texto, Raimundo Carreiro, órgãos oficiais deveriam melhorar a informação sobre 
radiação não ionizante tanto junto à sociedade quanto para quem presta serviço relacionado com 
telecomunicações e radiodifusão. Para o relator, é preciso buscar a "comunicação amigável", como 
distribuir cartilhas, palestras, informação nos sites dos órgãos na Internet. 
 
O físico da Universidade Federal de São Carlos/campus Sorocaba, Térsio Guilherme de Souza Cruz, 
concorda com a necessidade de informar. "O próprio nome radiação não soa muito bem junto à 
população, principalmente devido aos efeitos da radiação não ionizante. Mas creio que a ideia 
comum é a desconfiança, daí que ninguém quer uma antena perto de casa. Mas creio se tratar de um 
comportamento esperado já que, na verdade, não existe consenso nem na comunidade científica 
sobre o risco de câncer", diz. 
 
As radiações são ondas eletromagnéticas que diferem entre si pela energia que carregam. São 
dividas em duas categorias: ionizantes e não ionizantes. Na primeira, de alta frequência, a energia 
pode modificar ou danificar as células humanas. O exemplo mais conhecido são as nucleares.  
 
Já a radiação não ionizante é emitida pelos aparelhos eletroeletrônicos, como TVs, liquidificadores e 
celulares. A RNI contém energia fraca e não causaria danos. Mesmo assim, os malefícios desse 
segundo tipo de radiação ainda não tem consenso entre cientistas. Por isso, o professor apoia a 
iniciativa do TCU. "A população precisa receber mais informações. Do ponto de vista da divulgação 
científica, o assunto resgata um aspecto muito interessante com respeito ao próprio método científico: 
a população, bem informada, deve saber que a ciência tem dúvidas sobre o assunto", comenta. 
 
No meio acadêmico, radiação não ionizante causa polêmica, já que é difícil realizar estudos sobre o 
assunto, como isolar as causas e analisar as consequências da exposição humana aos campos 
eletromagnéticos. "Contudo, a OMS (Organização Mundial da Saúde) já anunciou que a radiação 
emitida por celulares pode causar câncer", ressalva Cruz. 
 
Após a notificação, a Anatel incluiu em seu site perguntas e respostas mais frequentes em relação à 
radiação não ionizante, como efeitos, riscos de câncer e sobre morar próximo das antenas. Também 
está funcionando no site da agência um sistema de monitoramento de campos eletromagnéticos em 
tempo real, estabelecido pela Lei 11.934 de 2009. 
 
Já o Ministério das Comunicações informou ao TCU que a divulgação compete à Anatel. O site do 
MC prossegue sem nenhum tipo de informação.  
 
A pesquisadora do Núcleo de Pesquisa e Estudos Ambientais da Unicamp, Gabriela Di Giulio, 
desenvolve trabalhos relacionados com comunicação de risco. Ela concorda com as recomendações 
sobre cartilhas, palestras e informação nos sites. No entanto, afirma não ser o bastante. "As 
estratégias de comunicação deveriam passar por ações de diálogo e de envolvimento da sociedade 
nesse debate. O diálogo com a sociedade, quando iniciado na fase 'pré-avaliação' de risco, permitiria 
por exemplo que a sociedade manifestasse suas preocupações quanto à instalação de antenas 
celulares, quanto aos estudos que estão em andamento ou que deveriam ser feitos, compartilhasse 
as decisões que vêm sendo tomadas e colocasse, inclusive, suas demandas com relação às 
estratégias de comunicação – estratégias diretas e indiretas, através da mídia". 
 
Para Gabriela Di Giulio, o problema da divulgação científica em locais com riscos acontece, em geral, 
tardiamente e deixa a população interessada à margem do processo. "Quando as estratégias de 
comunicação são pensadas e adotadas é, na maioria dos casos, para informar sobre uma condição, 
uma ação ou uma decisão que já foi tomada", explicou. 
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Termina expedição para instalar a caixa gelada da c iência brasileira  

 

Instalação de equipamento no continente antártico, concluída no início deste 
ano, vai permitir que pesquisadores brasileiros estudem condições 
atmosféricas e fenômenos meteorológicos que influenciam o clima do planeta. 
Com isso, a pesquisa glacial brasileira ganha um novo impulso. Áreas como 
astrofísica, microbiologia polar e biotecnologia também serão beneficiadas. 

  

Por Romulo Orlandini  
08/02/2012 

Cientistas brasileiros concluíram em janeiro, a primeira fase de instalação do módulo de 
pesquisa da expedição Criosfera 1 no interior do continente antártico. 

É o primeiro passo do projeto, pioneiro no país, que agora passa a funcionar 
automatizado até o fim do ano. A ideia do módulo nasceu em 2008, quando uma equipe 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) realizou o primeiro acampamento 
científico brasileiro no interior do continente. Até então as pesquisas eram feitas somente 
na costa e no oceano ao redor da Antártica. 

Para o coordenador da expedição e explorador polar Jefferson Cardia Simões o projeto é 
um avanço na pesquisa glacial brasileira. "Imediatamente abre portas para a inserção do 
Brasil em programas de pesquisa internacionais (por exemplo, o International 
Partnership on Ice Core Sciences) que propõe a reconstrução da história do clima e da 
química atmosférica em diversas escalas de tempo. Dará novos dados para modelos do 
clima para a América do Sul, em especial para o Brasil", disse. 

O módulo é a caixa gelada da ciência nacional: dotado de um sistema eólico e solar que 
permitem mantê-lo em funcionamento, os cientistas vão estudar a atmosfera antártica e 
o manto de gelo, monitorando aerossóis (minúsculas partículas líquidas ou sólidas 
suspensas na atmosfera que influenciam no clima do planeta), acumulação de neve e 
concentrações de gás carbônico (CO²). Multiusuário, o Criosfera 1 é também uma 
estação meteorológica, que envia dados sobre temperatura do ar, pressão atmosférica, 
umidade relativa, intensidade, direção do vento e radiação solar global. 
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O módulo Criosfera 1 sendo transportado para o interior da Antártica: projeto inédito no país 
Crédito: Jefferson Simões 

"Além da questão atmosférica, existem interesses na área de astrofísica, em virtude da 
localização geográfica, de microbiologia polar, biotecnologia, estudos sobre meteoritos, 
entre outras modalidades", completa Heitor Evangelista, membro da expedição e 
professor da UERJ. 

As informações são transmitidas via satélite e são acessadas, via internet, pelos 
computadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). "O transmissor 
simplesmente emite a cada 3 minutos um pulso com as informações da hora cheia 
anterior", explica o coordenador técnico, Marcelo Sampaio. O módulo envia tanto dados 
científicos quanto do comportamento dos aparelhos de medição. 

A história escrita no gelo 

Criosfera, do grego kryos, é o nome da superfície da Terra coberta por neve ou gelo. É 
um arquivo natural que preserva informação sobre condensação e precipitação da neve. 
A análise detalhada do material pode mostrar como era a composição química 
atmosférica e eventos climáticos ao longo dos séculos. É possível medir, por exemplo, a 
variação da temperatura média superficial do planeta, origem da precipitação, atividade 
biológica terrestre e marinha, poluição global, atividade solar, vulcanismo, processos de 
desertificação e nível dos mares. 

"Dez por cento do planeta Terra ainda é coberto por gelo e neve. Esta massa de gelo tem 
papel essencial no sistema climático global, e mesmo pequenas variações no volume de 
gelo sobre os continentes têm extremo impacto na circulação geral da atmosfera e dos 
oceanos, e no nível médio dos mares. O Brasil é o sétimo país mais próximo da maior 
parte da Criosfera. Hoje sabemos que, para os processos climáticos e mudanças do 
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clima, a Criosfera é tão importante como a Amazônia. Não conseguiremos melhorar 
nossa previsão climática sem incluirmos a Criosfera", explica Jefferson Simões. 

Desde a Revolução Industrial (por volta de 1850) houve um aumento de 40% na 
concentração de gás carbônico e 150% na de gás metano na atmosfera. De acordo com 
Simões, ao longo dos últimos 800 mil anos nunca a concentração desses dois gases 
superou os valores das últimas três décadas. 

O projeto brasileiro conseguiu perfurar 100 metros no gelo, que os pesquisadores 
chamam de "testemunhos do gelo". As informações auxiliam na negociação dos 
protocolos ambientais e discussões do Painel Intergovernamental sobre Mudanças do 
Clima (IPCC). 

No caso brasileiro, as amostras coletadas pelos cientistas revelarão dados de cerca de 
300 anos da história climática. Elas serão derretidas no Climate Change Institute da 
University de Maine, nos Estados Unidos. 

Instalação 

Levar o Criosfera 1, uma espécie de contêiner de 3,5 toneladas, com 2,5 m de largura, 6 
m de comprimento e 2,4 m de altura demandou logística por parte da equipe, uma vez 
que nada do tipo havia sido feito por brasileiros. Montado na Suécia, o módulo também 
passou pelo Rio de Janeiro e por São José dos Campos antes de ser transportado de 
caminhão até Punta Arenas, no Chile. O transporte até o continente gelado foi feito por 
um navio russo. 

"Partindo deste ponto, foi colocado sobre esquis e transportado com a ajuda de um trator 
até a latitude 84S, numa travessia perigosa, por várias geleiras, que durou cerca de 
cinco dias. Com a ajuda da engenharia do Inpe, construímos aqui no Brasil, em tempo 
recorde, as estruturas de elevação do módulo. Na latitude 84S erguemos o módulo 1,5m 
da superfície", explica Heitor Evangelista, que coordenou o módulo. O trabalho de 
instalação durou 27 dias. 
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Sustentável e automatizado, o Criosfera 1 pode funcionar por até 15 anos 

Para evitar acúmulo de neve, o módulo está instalado há um metro e meio do chão. No 
teto, cinco antenas e uma série de aparelhos captam informações. Quatro painéis solares 
de175 watts e quatro geradores eólicos, com 160 watts cada, são utilizados na conversão 
de energia. Eles alimentam as baterias, que têm autonomia de quatro dias sem vento ou 
sol. Caso haja algum problema, o módulo ainda tem uma bateria que irá manter somente 
os equipamentos essenciais, fazendo backup dos dados. 

Cinco janelas permitem a entrada de luz solar que, junto com paredes revestidas com 
placas de poliestireno de alta densidade, mantêm a temperatura interna do módulo em 
cerca de 12ºC (positivos). Até março, a Antártica tem a presença do sol 24 horas – o que 
facilita a captação de energia e a absorção de calor. 

A partir de abril, o fenômeno se inverte e o sol deixa de aparecer por cerca de cinco 
meses. Sem troca de calor, o módulo Criosfera 1 ficará com a temperatura ambiente de 
aproximadamente -45ºC. Para o engenheiro Marcelo Sampaio, a principal dificuldade foi 
encontrar materiais eletrônicos e mecânicos que suportassem o frio intenso. Durante a 
montagem, vários cenários de falhas tiveram que ser pensados previamente. 

"Procuramos também minimizar o risco de uma falha desencadear outra. Os filtros de ar 
para estudos dos aerossóis, por exemplo. Temos uma bomba para cada mês de amostra 
e dois controladores, um para cada semestre. Deste modo, se a bomba de abril fechar, 
por exemplo, não impede que a de maio funcione. Se o controlador do primeiro semestre 
falhar, o do segundo pode funcionar sem problemas", disse. 

De acordo com Jefferson Simões, a missão teve custo total estimado de R$ 1,5 milhão, 
sendo que um milhão foi gasto em logística como transporte do módulo, dos 
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equipamentos e alimentação. A cifra inclui também o pagamento dos pesquisadores. 

Duas fontes de recursos contribuíram para o projeto: editais de pesquisa do Programa 
Antártico Brasileiro (Proantar) junto com o CNPq e recursos do Instituto Nacional de 
Ciência e Tecnologia da Criosfera, além do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. 

O Criosfera 1 está localizado a 2500 quilômetros ao sul da Estação Antártica Comandante 
Ferraz, em uma área mais fria, porém com ventos de menos intensidade e menores 
rajadas. A montagem e instalação dos aparelhos do módulo demandou um grupo de 17 
pesquisadores. O projeto contou com apoio das universidades federais do Rio Grande do 
Sul (UFRGS), Rio Grande (Furg), Fluminense (UFF), Viçosa (UFV), da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e 
Observatório Nacional (ON). A experiência dos chilenos Centro de Estudios Científicos 
(Cecs) e Instituto Antártico Chileno (INACh) também ajudou nos trabalhos de instalação. 
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Reportagem  

 Diminui  índice de crianças e jovens fora da escola  
Por Romulo Orlandini  
10/02/2012 
  

Dentre uma exibição e outra no semáforo, Ruan pede dinheiro para os motoristas 
apressados. Todos os dias da semana, pela tarde, o menino vai até a praça IV 
Centenário, em Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo, fazer malabares. As 
“ferramentas” de trabalho nada mais são do que três pedaços de galhos, envoltos com 
borracha de pneu velho. Tudo é feito em menos de 30 segundos, entre exibição e coleta 
de dinheiro. Mesmo trabalhando no semáforo, Ruan cursa o sexto ano, durante as 
manhãs, na escola Francisca de Assis Ferreira Novak, no Jardim Santa Bárbara. Ele sabe 
ler, mas não com desenvoltura. Ao tentar fazer a leitura de um encarte infantil 
distribuído por uma rede de alimentação, o garoto só conseguiu dizer algumas palavras e 
não soube explicar o conteúdo do texto. 

O garoto é reflexo da situação escolar brasileira, revelado no Censo 2010 do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): cada vez mais crianças e jovens entre 7 e 14 
anos estão na escola. Para a Unicef, no relatório Direito de Aprender (2009), a evasão 
escolar atinge crianças vindas de populações vulneráveis, como as negras, indígenas, 
quilombolas, pobres, sob risco de violência e exploração, e com deficiência. Atualmente, 
96,9% das crianças brasileiras entre 7 e 14 anos cursam o ensino fundamental. Segundo 
a amostra preliminar do Censo, publicada em dezembro do ano passado, o índice 
nacional de evasão escolar caiu de 5,5% em 2000 para 3,1%. São aproximadamente 822 
mil que ainda estão fora da escola, em um total de mais de quase 25 milhões e meio de 
crianças e jovens. Os dados desse último Censo mostram ainda que as regiões Norte e 
Nordeste tiveram maior queda no índice em relação ao de 2000: de 11,2% para 5,5% e 
7,1% para 3,2%, respectivamente. A região Sudeste é a que tem melhores níveis 
escolares. 
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Censo IBGE 2010: percentual de crianças e jovens que estão em sala de aula por região 

Para o educador Mozart Neves Ramos, membro do conselho de governança do 
movimento Todos Pela Educação e do Conselho Nacional de Educação (CNE), os dados do 
IBGE refletem um investimento feito nas últimas décadas e mostram que o Brasil pode 
atingir a meta de universalização antes do previsto, em 2020. O educador explica que 
contribuíram para o atual cenário as ações como Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb), além do aumento da verba do Ministério da Educação, por meio da não 
cobrança da Desvinculação das Receitas da União, chamada de DRU. Mesmo assim, 
segundo Ramos, a velocidade na melhora na educação poderia ser ainda maior e 
acompanhar países que estão dando saltos de aprendizagem. 

"É possível ver que a educação vem melhorando, mas não na velocidade desejada, quer 
dizer, é possível fazer um esforço maior, que passa por vários aspectos importantes, 
entre eles, a valorização da carreira do magistério, tornando-a mais acessível e uma 
estrutura curricular comum, minimamente organizada com base em expectativas de 
aprendizagem”, diz o educador. Ele ainda acrescenta melhorias na gestão da educação, e 
cita como exemplo a Prova Brasil. “Seus resultados traduzidos em um relatório tem como 
consequência informações para que os gestores possam saber onde está o problema e 
façam as correções mais rapidamente", destaca Ramos. 

Com relação aos investimentos na educação, Ramos avalia que, apesar do aumento nos 
últimos três anos, o Brasil ainda está atrás de outros países e afirma que não basta 
investir se a gestão de recursos não for adequada. 

"O per capita por aluno no Brasil ainda é inferior ao Chile, México e Argentina. Quer 
dizer, o Brasil investe 2.948 reais/aluno/ano na educação básica, enquanto os países 
citados têm investimentos em torno de 3.500 reais. É preciso fazer com que esse 
dinheiro efetivamente chegue à escola, que não fique nas secretarias, no mau uso desse 
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valor nas administrações", disse. 

No último Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), aplicado pela 
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) com questões de 
matemática, leitura e ciências, o Brasil foi o terceiro país que mais melhorou a pontuação 
em comparação com o último teste. No entanto, no índice geral, o Brasil ainda figura nas 
últimas posições: é o 57º entre 65 nações. 

"Os dados do Todos Pela Educação em matemática, por exemplo, mostram que dos 50% 
de jovens que terminam o ensino médio (os outros 50% evadem), somente 11% 
aprenderam o que seria esperado em matemática. Então, a questão da aprendizagem 
deve ser o grande produto final. Para que isso aconteça, todos os fatores como 
valorização do magistério, mais dinheiro, melhor gestão, devem resultar na 
aprendizagem, que é o desafio para os próximos anos", aponta o educador. 

A escola na vida 

Com os mais jovens na escola e o problema da universalização do ensino caminhando 
para ser resolvido, a dificuldade passa a ser fazer com que eles prossigam, pelo menos, 
até o fim do ensino médio. Dentre os jovens com idades entre 15 e 17 anos, o Censo 
2010 relevou que houve redução na evasão escolar. Em 2000, 22,3% não frequentavam 
instituições de ensino. Agora, 16,7%, ou cerca de 1 milhão e setecentos mil jovens, não 
estão mais no banco escolar, em um total de cerca de 10 milhões. 

As maiores quedas ficaram com as regiões Norte, que caiu de 22,9% para 18,7% e Sul, 
de 24,8% para 18,6%. Na visão do economista da Universidade de São Paulo (USP) e do 
Instituto Insper, Naercio Aquino Menezes Filho, houve uma melhora nos índices, mas 
ainda não há espaço para comemorações. Para ele, nessa idade o jovem passa a ter 
outros interesses, além do acesso ao mercado de trabalho. "É necessário fazer um ensino 
médio mais voltado para o mercado de trabalho, enfatizar o ensino técnico e 
profissionalizante, porque muitos jovens não estão interessados em concluir, com 
diversas matérias abstratas: uma parte está interessada em prosseguir para o ensino 
superior, mas outra não", disse. Os dados confirmam a tese: a região Sul (que não tem 
os problemas estruturais da região Norte) é a que tem nível de ocupação mais elevado 
entre os estados. Segundo o IBGE, 60,1% da população da região está trabalhando. 

A solução para diminuir a evasão escolar, segundo os especialistas, seria buscar saídas 
práticas, como ensino a distância para regiões em que os alunos têm que percorrer 
longas distâncias para chegar à escola, ensino integral dividido em turnos de ensino 
regular e técnico, como acontece na Europa e parte dos Estados Unidos. 

Para Naercio Aquino, mesmo com a queda nos índices, é preciso continuar investindo. O 
docente diz que não podemos reviver cenários antigos, como no início do século XX, 
quando o país viveu um ciclo de crescimento educacional e depois estagnou. "Neste 
período, a progressão até o fim do ensino médio e o ingresso no superior foi muito lenta 
no Brasil, quando comparada com outros países do mundo, inclusive com nível de 
desenvolvimento parecido. As pessoas pararam de estudar mais cedo do que em outros 
países e isso tem muitas implicações. Tem a ver com uma instabilidade econômica muito 
forte a partir da década de 1980, inflação, baixo crescimento. Algumas áreas rurais do 
Norte e Nordeste que ficaram muito atrasadas. Isso teve consequências ruins para a 
economia e para sociedade como um todo, porque aumentou a desigualdade de renda e 
diminuiu o acesso ao ensino superior, e? a possibilidade de ter boas condições financeiras 
e de emprego", ressalta ele. 
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Alerta: Estados da região Norte nas piores colocações - distância e falta de professores pode ser a causa  

O último estudo relevante sobre a questão da evasão escolar foi publicado em 2008, pela 
Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Pelos dados apresentados, o desinteresse é o 
principal motivo para os jovens abandonarem a escola: 40,3% dos entrevistados 
afirmaram não ter interesse na educação formal. A equipe da FGV concluiu que a 
desmotivação passa pela falta de interesse pelo conteúdo das aulas até a falta de escolas 
ou professores qualificados próximos do lugar onde os estudantes vivem. Pelo estudo, a 
cada 10 jovens que ingressam no ensino médio, quatro saem da escola antes de obter o 
diploma. E, destes, somente três em cada 10 alunos aprendem o esperado. 

A pesquisa ainda mostrou que a maioria dos jovens não consegue identificar que a 
educação está diretamente ligada com emprego e renda. O salário médio da pessoa que 
conseguiu atingir o ensino universitário é 544% superior ao dos analfabetos – enquanto 
a possibilidade de conseguir emprego é 422% maior. Já a questão da saúde é peculiar: 
quem estudou mais, demonstrou o estudo, avaliou o próprio o estado de saúde melhor 
do que quem estudou menos. Porém, relacionar educação com saúde é difícil. O 
problema, afirma a pesquisa, é que "a educação é em larga medida definida no começo 
da vida e a maior parte dos impactos sobre a saúde são sentidos em seus últimos anos". 

 

 

ANEXO 7 

 

http://www.comciencia.br/comciencia/?section=8&tipo=entrevista&edicao=74 
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Entrevistas  

 

Vera Masagão Ribeiro 

 

A coordenadora geral da ONG Ação Educativa, Vera 

Masagão Ribeiro, fala sobre alfabetização e a 

melhora nos índices brasileiros.  

 

Monique Lopes e Romulo Orlandini 

10/02/2012 

O nível de alfabetização dos brasileiros visto em detalhes: é o que propõe o Indicador 
Nacional de Alfabetismo Funcional (Inaf). A cada dois anos, o índice faz questionários 
detalhados e elabora um indicador aprofundado da educação do país. Como resultado 
de uma parceria da ONG Ação Educativa com o Instituto Paulo Montenegro, vinculado 
ao Ibope, o Inaf é feito em paralelo ao Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Nesta entrevista à ComCiência, a coordenadora da Ação Educativa, 
Vera Masagão Ribeiro, fala sobre os índices, a diferença entre Inaf e IBGE, valorização 
dos profissionais de educação, inclusão digital e políticas públicas educacionais para 
jovens e adultos. Para Vera, os índices do IBGE captam melhoras principalmente na 
alfabetização infantil, mas ainda faltam projetos dedicados ao incremento das 
habilidades de leitura e escrita das gerações mais velhas. 

ComCiência: Como o Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional (Inaf) está 
estruturado? 

Vera Masagão: O Inaf é um projeto que a Ação Educativa elaborou com o Instituto 
Paulo Montenegro, um órgão social do Ibope. Por isso, esse índice que criamos 
aproveita toda a estrutura de pesquisa do Ibope, ou seja, isso inclui as pessoas que 
realizam as amostras, até as equipes das diversas regiões do país. Fazemos, desde 
2001, uma pesquisa sobre níveis de alfabetismo da população, a partir de entrevistas 
domiciliares, com esse grupo formado pelos profissionais do Ibope, e montamos uma 
amostra representativa da população de 15 a 64 anos. É aplicada uma prova com 
questões do dia a dia, que avalia leitura, escrita e matemática. A elaboração desta 
prova é feita a partir de notícias de jornal, anúncios etc. Depois, é realizado um novo 
questionário sobre a pessoa, para sabermos: o que faz, onde estudou, se consegue ler 
ou não, e o que tem hábito de ler. É algo bem detalhado. Com essas informações, 
conseguimos uma medida das práticas, por exemplo, se estuda, quais são suas 
expectativa, etc. Esse levantamento vem sendo realizado desde 2001, o último foi em 
2009 e nós estamos indo novamente a campo agora para mais um levantamento. Entre 
2001 e 2005, a pesquisa era feita anualmente, e hoje ocorre a cada dois. 

De uma edição para outra da pesquisa, poucas mudanças são feitas, exatamente com 
intuito de construir um indicador que tenha comparabilidade de um ano para o outro. 
Inicialmente, trabalhávamos com uma prova só, aplicada todos os anos, depois 
incluímos algumas sofisticações do ponto de vista metodológico, ou seja, são aplicadas 
provas diferentes, mas na mesma escala, de forma que seja possível avaliar se 
determinada situação melhorou, piorou, ou permaneceu igual. 

ComCiência: Como se diferencia o índice de analfabetismo calculado pelo IBGE do 
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índice do Inaf? 

Vera Masagão: O IBGE trabalha com autodeclaração, portanto, pergunta ? às pessoas 
se são alfabetizadas, se sabem ler e escrever um bilhete simples. No Inaf, fazemos 
essas mesmas perguntas que o IBGE, mas também aplicamos uma prova. 
Evidentemente, há diferenças entre os resultados. Por exemplo, existem pessoas que 
são avaliadas por essa prova como analfabetas, mas que se autodeclaram 
alfabetizadas. O contrário também ocorre, principalmente, pessoas que têm um 
domínio rudimentar da leitura e da escrita, mas que se dizem analfabetas segundo o 
critério do IBGE. Por isso, exploramos muito além do que a pergunta do IBGE, pois 
investimos num detalhamento da pergunta. Em princípio, o que diferencia o Inaf é a 
medição mesmo, através de um teste, enquanto que o IBGE é só autodeclaração. E, 
além do analfabetismo, o IBGE às vezes divulga também analfabetismo funcional. 

ComCiência: O Inaf diferencia alfabetismo funcional do analfabetismo funcional? 

Vera Masagão: Para o IBGE, analfabetismo funcional é quem tem menos de três anos 
de escolaridade, portanto, eles fazem uma aproximação. No Inaf, apesar de 
abordarmosalfabetismo funcional, concordamos que existe o analfabeto, que não 
sabe ler nem escrever. A isso somamos a ideia do alfabetismo rudimentar, o básico e o 
pleno. Não usamos o analfabetismo funcional, porque para nós esse alfabetismo 
rudimentar é algo utilizado pelas pessoas, ou seja, é melhor do que nada. Também não 
é o que consideramos ideal, que seria o pleno. Uma pessoa que faz até a oitava série, 
ou o nono ano do ensino fundamental, deveria atingir o nível pleno, mas notamos que 
só 25% da população o atinge. 

ComCiência: O Inaf tem alcançado os objetivos a que se propõe? 

Vera Masagão: Procuramos levantar o debate sobre alfabetização, e, nesse sentido, 
acredito que sim. Mas, realmente, ainda temos um longo caminho a percorrer, porque o 
Inaf mostra que não é só uma questão de escola. Isso é importante, é o principal fator, 
mas precisamos melhorar a qualidade do ensino na escola regular e também oferecer 
escola a jovens e adultos, incluir outras oportunidades de inserção cultural, que passem 
pela leitura, escrita, inserção digital etc. Dessa forma, é possível ajudar a população 
adulta, já inserida no mercado de trabalho, a superar ao menos em parte esse déficit. 

ComCiência: O Inaf tem influído na geração de políticas públicas? 

Vera Masagão: É a nossa meta, mas geramos principalmente o debate público, que 
deve pautar essa discussão. Há quatro anos atrás, o Inaf apresentou uma proposta pra 
um edital público do Ministério da Educação, para realizar uma medição das habilidades 
dos alunos da rede pública de ensino. Foi aprovado, mas infelizmente, nessas 
confusões do governo, o dinheiro ainda não saiu, estamos aguardando, para fazer de 
fato essas avaliações. Seria talvez o impacto mais direto de influência em políticas 
públicas, mas infelizmente isso não foi viabilizado. O Inaf também já foi usado pra 
avaliar o Brasil Alfabetizado, e em algumas outras situações mais pontuais. 

ComCiência: Entre 2000 e 2010 o IBGE aponta que a taxa de analfabetismo de jovens 
com 15 anos ou mais caiu de 13% para 9,6%. O censo afirma ainda que o 
analfabetismo caiu em todos os outros grupos pesquisados. A educação brasileira está 
melhorando? 

Vera Masagão: O índice de analfabetismo mostra uma herança histórica, pois existem 
gerações adultas e de idosos impactando esse índice. Eu acho que esses índices do 
Censo mostram uma diminuição lenta do analfabetismo, mas também que o Brasil 
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continua sem conseguir uma inflexão nessa queda. A meta mais ampla continua mesmo 
acuada, e permanecemos atrás daqueles países que nos são concorrentes e 
semelhantes na América Latina. Nesse analfabetismo medido, nós temos o produto 
tanto da não escolarização dos mais velhos como da escolarização precária das 
gerações mais velhas, que ficam pouco tempo na escola e não conseguem nem sequer 
se considerar alfabetizados. 

ComCiência: Quais são as causas que podem ser apontadas para essa queda, mesmo 
que lenta? 

Vera Masagão: Certamente há um avanço da escolarização. Mesmo considerando 
todos os problemas, avançamos principalmente nas populações mais jovens. De fato é 
um progresso, com toda a deficiência, é melhor do que não ter escola. Acho que isso é 
resultado de um esforço que vem sendo feito há décadas, de melhoria e de expansão 
da educação. 

ComCiência: Ainda segundo o IBGE, o Brasil possui mais de 81 milhões de pessoas 
(com mais de 10 anos) sem instrução ou com ensino fundamental incompleto. O que 
pode ser feito para captar novamente essa massa para a escola? 

Vera Masagão: Eu acredito que os dados mostram que ainda não tivemos nenhuma 
política voltada à população adulta efetiva. Isso quer dizer que os nossos índices ainda 
conseguem captar lentamente os progressos feitos com as crianças, mas essa 
população jovem, defasada, principalmente os adultos, já inseridos no mercado de 
trabalho, não estão incluídos em um programa que realmente tenha feito a diferença de 
fato. Uma mobilização social mais ampla de escolarização e elevação dos índices de 
habilidade da população adulta é fundamental. O mercado de trabalho está, cada vez 
mais, exigindo trabalhadores mais capacitados, existe um reclame, mas não existe 
nenhuma política – nem por parte da classe empresarial, nem por parte do governo – 
que de fato mostre que está fazendo a diferença nesse outro nível. Eu acho que o Brasil 
Alfabetizado, que foi um programa que surgiu com essa pretensão, teve uma série de 
equipes, e acabou não tendo maiores impactos nesse índice. 

ComCiência: Seria o caso então de mais políticas públicas voltadas para a educação de 
jovens e adultos? 

Vera Masagão: Sem dúvida. E não apenas mais políticas voltadas para a educação de 
jovens e adultos, mas também de inserção digital, engajando sistemas de ensino mais 
do que esses programas de alfabetização que duram somente seis meses, coisa que 
não cria nas redes de ensino esse compromisso de longo prazo. Deve haver, de fato, 
uma agência de alfabetização e de educação para os adultos em defasagem. 

ComCiência: Já que você citou a inclusão digital, a Ação Educativa age de forma a 
contribuir também para isso? 

Vera Masagão: A Ação Educativa trabalha em especial com os jovens, mas não temos 
um foco específico na inclusão digital. Todos os nossos projetos com eles passam por 
melhorar a capacidade de comunicação e de informação, o que geralmente inclui um 
trabalho de mídia, ou seja, aprender a se comunicar. Ou seja, isso inclui o uso do 
computador. Fazemos, portanto, um trabalho mais amplo de orientação profissional, 
pois cada vez mais notamos essa demanda deles, que percebem a deficiência no que se 
refere à comunicação, às ferramentas de comunicação, oral e escrita. 

A internet em si não faz a mágica, mas apresenta um potencial enorme, porque 
democratiza a produção da informação, o acesso à informação. Então, com uma boa 
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orientação, se pode fazer um uso bem adequado disso, bem amplo. De forma geral, há 
um avanço importante com o uso da internet, principalmente entre os jovens. Por outro 
lado, ainda fica aquém, um pouco limitado, o uso que focaliza apenas redes sociais, 
mas enfim, há um potencial instalado, de produzir conteúdo, disseminá-lo, e de acessar 
informação. É uma coisa que está posta à disposição da escola, mas evidentemente só 
isso, esse potencial, não se realiza se não houver um trabalho educativo mesmo. 

ComCiência: Existem alguns projetos do governo com a intenção de incluir 
computadores nas escolas. Você acha que eles são eficazes? 

Vera Masagão: Eu acho sim, mas não isolado. São necessárias outras coisas na 
escola, um projeto pedagógico, um currículo, professores que de fato tenham um 
vínculo com a escola, com metas a atingir, etc. Lógico que o equipamento faz parte de 
um projeto pedagógico, é uma ferramenta básica, eu diria que hoje é tão importante 
quanto ter acesso a livros. Antes era só através de livros que se podia ter acesso à 
informação e hoje existe essa outra possibilidade de acessar materiais com informação. 
Hoje, uma forma relativamente barata de oferecer acesso à informação para as pessoas 
é via internet. Às vezes é mais barato do que montar uma biblioteca rica o suficiente 
pra realmente cobrir os interesses, todas as áreas curriculares, os interesses pessoais 
de cada pessoa. A gente precisa de programas curriculares, projetos, metas, lógico, 
com a ferramenta oferecida, mas engajada nessa meta maior de aprendizagem. Se o 
programa for só colocar o computador na escola sem saber para quê, sem o 
compromisso de que isso será usado de forma a atingir aprendizagem, diminuímos 
muito a nossa chance ou a nossa velocidade de avanço. É lógico que se um instrumento 
cai na mão de alguém bem intencionado, acaba fazendo um bom trabalho, mas ficamos 
sujeito à sorte se não houver uma política com esse direcionamento. 

ComCiência: Ainda sobre escolas, como você acha que os indicadores de educação 
podem interferir na gestão? 

Vera Masagão: Acreditamos que indicadores, como o do Inep, o Ideb, a Prova Brasil, e 
essas informações sobre o sistema em geral só têm sentido para uma comunidade 
engajada em perceber melhorias da sua escola, interessada em saber qual é a relação 
da sua escola com o conjunto de escolas brasileiras, da educação no mundo. Mas a 
Ação Educativa tem um projeto que trabalha com metodologias simples de avaliação 
institucional, ou seja, a própria comunidade escolar, os pais, alunos, professores e 
outras lideranças locais, devem, em nossa opinião, estar envolvidas e monitorar, 
acompanhar os progressos da escola. Em resumo, apostamos em um projeto de 
indicadores de qualidade da educação, que é uma metodologia de avaliação 
participativa da instituição. Não é que a gente contrapõe isso aos outros índices. Mas 
entendemos que deve existir a voz dos alunos, dos pais, dos professores, ao lado dos 
grandes indicadores – que eventualmente servem para os gestores, avaliações 
institucionais. Esse grupo também deve ser ouvido e, ao mesmo tempo, essas 
avaliações institucionais devem ser, de alguma forma, confrontadas com avaliações 
externas, com indicadores mais macro. 

ComCiência: É possível apontar algum exemplo que tenha dado certo? 

Vera Masagão: É, nós temos toda uma linha de trabalho, de uso das avaliações 
institucionais, envolvendo a comunidade escolar para fazer com que isso dialogue com 
os indicadores gerais da educação. Nós temos trabalhos em alguns municípios, os quais 
acompanhamos, mas são experiências ainda pontuais, eu não sei te dizer de resultados 
esquematizados, divulgados ou publicados. 

ComCiência: Há algum ponto que você ache relevante no cenário da educação no 
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último decênio que você gostaria de destacar? 

Vera Masagão: Estamos agora com o grande desafio de valorização dos profissionais 
de educação, de tornar a carreira mais educativa, e somar isso a uma clareza de onde 
queremos chegar, uma maior exigência profissional, com a contrapartida de uma maior 
valorização profissional também, melhores salários, melhores condições de trabalho, 
vínculo maior com a escola, apoio, principalmente, às escolas que estão nas situações 
de maior risco nos bairros mais pobres, nas situações mais frágeis, mas tudo isso 
ancorado num projeto claro do que é preciso ensinar. É necessário garantir que todas 
as crianças aprendam em cada nível de ensino. E que condições básicas a gente vai 
dar, qual é o custo disso, porque é lógico que educação de qualidade tem um custo, e a 
gente sabe que hoje o Fundeb, apesar de ter democratizado um pouco o acesso a 
recursos, ele mesmo reconhece que o valor que é repassado pras escolas não 
corresponde ao que seria necessário pra ter o mínimo de educação de qualidade. Ainda 
estamos sub-financiados. 

A Ação Educativa tem trabalhado bastante nessa área de participação, quer dizer, de 
envolvimento da sociedade, da comunidade diretamente atendida pela unidade escolar 
e pela opinião pública como um todo, de um engajamento maior naquilo que é 
educacional; temos trabalhado inclusive com acesso à justiça como uma forma de 
garantir direito à educação, com o tema da diversidade cultural, a questão racial. 
Focalizamos enfim, todos os elementos que podem excluir ou gerar desigualdade e que 
devem ser combatidos. Agora, a gente sabe que a questão do financiamento é 
importante, e a questão do professor, também. Políticas que valorizem o professorado, 
que como contrapartida então você possa de fato exigir uma dedicação, um 
compromisso maior com uma turma de alunos, que seja possível o professor assumir e 
se responsabilizar por ela. 

 

 

ANEXO 8 

 

http://www.comciencia.br/comciencia/?section=3&noticia=729 

 

Exercícios e boa alimentação podem reverter metabol ismo ruim herdado de 
mãe obesa 

Por Romulo Orlandini 

23/02/2012 

  

Ter mãe obesa aumenta a chance dos filhos terem risco de complicações metabólicas e outras 
doenças relacionadas, além dos próprios filhos tenderem a ser obesos. Para mudar este cenário, 
pesquisadores da Universidade de New South Wales, na Austrália, conseguiram comprovar que 
exercícios físicos combinados com alimentação saudável podem reverter um quadro metabólico 
negativo herdado pelos filhos. A maternidade de uma obesa altera hormônios e tem consequências 
na regulação do apetite e metabolismo. Além disso, é também associada com pressão alta, 
intolerância à glicose, doenças metabólicas e contribui para aumentar os depósitos de gordura nos 
filhos.  
 
A pesquisa foi publicada este mês no jornal Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Disease. Foi 
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http://www.comciencia.br/comciencia/?section=8&edicao=75&id=940 

feita pela doutoranda Sultana Rajia, sob orientação das professoras Margaret Morris e Hui Chen. O 
estudo, feito com ratos, revelou que a prole de mães obesas, quando submetidas a exercícios e 
alimentação saudável, conseguiu reverter um cenário metabólico negativo. De acordo com Margaret 
Morris, o número de obesos e pessoas com sobrepeso tem aumentado dramaticamente nas últimas 
décadas, o que motivou a pesquisa. "Esta crescente global de obesidade significa que um terço das 
mulheres grávidas hoje estão com sobrepeso ou obesas em muitas partes do mundo, e isso pode ter 
consequências negativas para os filhos. Como a maioria dos sistemas afetados pela obesidade são 
semelhantes entre roedores e seres humanos, nós estamos usando o modelo animal que nos permite 
coletar dados através das gerações em tempo hábil", explicou. Para a pesquisadora, por ser difícil 
controlar o nível e a duração dos exercícios nos humanos, estudos com animais de laboratório 
auxiliam a indicar tipos de intervenções que podem ser mais ou menos eficientes. 

No estudo, as proles das ratas obesas estavam, três semanas após o nascimento, 12% mais 
pesadas do que filhotes de ratas não obesas. Eles tinham alto acúmulo de gordura, além de ter 
aumentado o índice de lipídios plasmáticos (compostos com estrutura molecular variada que tem 
diversas funções, como colaborar na composição da membrana plasmática das células) e intolerância 
à glicose. Quando alguns ratos jovens foram submetidos a uma dieta calórica o aumento de peso 
chegou a 37%. Após uma bateria de exercícios físicos e alimentação correta aplicados nos ratos 
nascidos de mães obesas os índices de massa gorda, lipídios plasmáticos, pressão sanguínea e 
resistência à insulina diminuíram. Os ratos que somente tiveram uma alimentação saudável e 
prosseguiram sedentários não foram capazes de reverter os riscos metabólicos.  

O pesquisador Lício Velloso, do departamento de Clínica Médica da Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp) é um dos principais estudiosos sobre obesidade no país. Ele avaliza a 
importância do estudo australiano. "Esta claro que, por mecanismos epigenéticos, mães obesas 
acabam gerando proles que podem tornar-se mais facilmente obesos e diabéticos no decorrer da 
vida. Entretanto, de acordo com este trabalho. A exposição precoce a atividade física é capaz de 
reverter tal quadro. Este estudo, portanto, é muito importante pois prova que por meio de uma 
abordagem relativamente simples (atividade física) pode-se reverter um quadro potencialmente 
grave, que foi induzido durante a gestação", explicou.  

 

Mesmo assim, Velloso faz uma ressalta contra a abordagem da pesquisa. "O problema é que 
somente uma minoria das pessoas consegue modificar seus hábitos de vida. Assim, mesmo frente 
aos resultados desta pesquisa, infelizmente, terapias comportamentais não vão modificar nossas 
projeções de crescimento e descontrole da prevalência global destas doenças", disse. Para o docente 
brasileiro, a vontade dos indivíduos em alterarem um quadro metabólico via dieta e exercícios é um 
dos maiores impasses para que políticas públicas contra obesidade tenham sucesso. Dados do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que 48% das mulheres com mais de 20 
anos estão com sobrepeso e 16,9% são obesas. 

A pesquisa pode ser encontrada no link: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0 939475311002857 
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Reportagem  

 

Movimentos ambientais no Brasil são marcados por pr ofissionalização e 
redes de cooperação 

Por Romulo Orlandini  
10/03/2012 

O ano de 1986 pode ser considerado como uma época de turbulências. No Brasil havia 
o reingresso na democracia, além da preparação política para a nova Constituição. No 
mundo, todos viam com assombro o desastre nuclear em Chernobyl, na Ucrânia. Foi 
nesse cenário de ebulição que uma ONG recém-formada buscava incluir um conceito 
novo no cotidiano dos brasileiros: a proteção da Mata Atlântica. Na época, a SOS Mata 
Atlântica fez uma escolha peculiar: ao invés de ações espetaculares, promoveu uma 
campanha nos jornais do país. Nascia então a frase “Estão tirando o verde da nossa 
Terra”, criada pela agência de publicidade DPZ, que destacava o verde da bandeira 
nacional sendo devastado e acabou por se tornar um símbolo da luta da ONGs em prol 
do meio ambiente. 

 
Logomarca da SOS Mata Atlântica: a ONG sofreu 

processos judiciais por alterar a bandeira  

Mais de duas décadas e meia depois que a SOS Mata Atlântica chamou atenção para a 
questão ambiental o número de ONGs verdes aumentou consideravelmente. Mesmo 
assim, não é simples traçar um mapa brasileiro por causa da desatualização dos dados. 
Segundo a última medição do IBGE (feita em 2005), existiam no país 2.562 fundações 
privadas e associações sem fins lucrativos relacionadas ao meio ambiente e à proteção 
animal. Para se ter uma noção da discrepância entre os dados, o Fórum Brasileiro de 
ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e Desenvolvimento calcula que o 
país tenha 607 entidades que trabalham com a questão ambiental, com domínio da 
região Sudeste. 
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Até o final da década de 1980, o próprio movimento ambientalista, como um todo, 
também não gozava de alto grau de conhecimento do público. A situação só foi mudar 
com a redemocratização. Angela Alonso, Valeriano Costa e Débora Maciel, no artigo “ 
Identidade e estratégia na formação do movimento ambientalista brasileiro ”, publicado 
na revista Novos Estudos do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) 
analisaram os acontecimentos políticos ocorridos entre 1980 e 1990 e encontraram três 
momentos-chave de fortalecimento do movimento ambiental. Tais momentos foram 
denominados como estruturas de oportunidades política. Segundo os autores, depois da 
largada promovida pela redemocratização, que incentivou a organização de grupos de 
protestos na sociedade, a Assembleia Constituinte e a Conferência Rio 92 foram os 
passos seguintes para cristalizar uma identidade do movimento ambiental no país. “A 
Constituinte compeliu os ativistas a escolherem entre diferentes estratégias de 
mobilização disponíveis e os levou a convergirem para uma coalizão de associações, em 
vez de um partido, como forma prioritária de apresentar suas reivindicações na esfera 
pública. Já a Rio 92 impingiu à coalizão de associações a negociação de um único 
frame, cujo significado pudesse ser compartilhado pelo movimento como um todo”, 
escreveram. 
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Débora Maciel, pesquisadora da área de conflitos ambientais do Cebrap e professora da 
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), explica a mudança no comportamento. 
“As ONGs ganharam centralidade na rede ambientalista, desde os anos 1990, com as 
conferências mundiais da ONU. Representaram o surgimento histórico de um perfil mais 
profissionalizado de ativismo e mais convencional de mobilização política. Ou seja, o 
protesto, surgido nos anos 1970, sustentado por pequenos grupos, com escassos 
recursos e f ormas de mobilização mais agressivas e menos institucionalizadas, d eu 
lugar a organizações burocratizadas, à ascensão de ativistas especializados em temas 
específicos, à preferência pela negociação com autoridades e à prestação de serviços 
em 'gestão ambiental'”, disse. 

Mudanças na atuação 

Atualmente o profissionalismo domina as ONGs verdes brasileiras, em detrimento das 
ações espetaculares. “Mesmo o Greenpeace e o Sea Shepherd – fundado em 1977, 
nos EUA, por ativistas dele originários – não escaparam à tendência mais geral de 
profissionalização do ativismo ambientalista. Pois, ainda que dedicados a formas não 
convencionais de ação política, de forte impacto cultural e público, podemos dizer que 
'profissionalizaram o protesto'”, explica Débora. Além do uso da expertise técnica e 
científica como meio de convencimento público de suas causas, ela acredita que essas 
organizações, altamente burocratizadas, se especializaram no uso profissional do 
marketing político e da mídia para a disseminação pública de suas bandeiras. 

Às vésperas de uma nova conferência do meio ambiente, o mapa brasileiro do 
movimento ambiental brasileiro é bem diverso daquele de 20 anos atrás. “Sua atuação 
tem se dado em diversas áreas, notadamente conservação de florestas, educação para 
a sustentabilidade, governança da água, mudanças climáticas, sustentabilidade urbana, 
inclusão social e meio ambiente – apoio a organizações de catadores, gênero e meio 
ambiente, consumo e meio ambiente, emergias renováveis e meio ambiente, proteção 
de biodiversidade, proteção do ambiente marinho”, comenta Pedro Roberto Jacobi, 
professor da Faculdade de Educação e do Programa de Pós Graduação em Ciência 
Ambiental da Universidade de São Paulo (USP). Ele ressalta que a tendência atual é o 
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foco na região amazônica, florestas tropicais, Cerrado, Mata Atlântica, florestas na 
Indonésia, Índia e países do sudeste asiático. Nas áreas urbanas a preocupação se 
volta para as mudanças climáticas. 

 
Domínio do Sudeste: com quase o dobro de ONGs de me io ambiente. 

Minas Gerais tem 28, São Paulo 147, Rio de Janeiro 93 e 4 no Espírito Santo  

A atuação se dá através de alianças – com atuação local e regional. “Muitas campanhas 
são através de coalizões contestando políticas públicas, propostas legislativas como [o 
novo] Código Florestal, e temas de interesse global como as mudanças climáticas que 
mobilizam coalizões de ONGs e articulações regionais”, explica o professor da USP. O 
próprio Fórum Brasileiro de ONGs foi criado, em 1990, para articular para a conferência 
realizada no Rio de Janeiro, bem como outros importantes órgãos, como a A ssociação 
Brasileira de Organizações Não Governamentais (Abong), criada em 1991, e a Rede de 
ONGs Mata Atlântica, em 1992. 

Mesmo que ostentem o não governamental no nome, as ONGs estão sim próximas à 
política, dando consultorias. No âmbito parlamentar a atuação acontece principalmente 
por meio da Frente Ambiental, formada por 237 deputados e 21 senadores. As ONGs e 
os políticos compõem 13 grupos de trabalhos que envolvem questões verdes, como 
prevenção de desastres naturais e energias renováveis. Cada grupo sempre é composto 
por uma ONG verde e uma ou mais instituição de defesa do meio ambiente. 

Por não terem verba pública ou não visarem lucros, as ONGs ambientais traçam 
caminhos alternativos de captação de recursos. Algumas são associadas a órgãos 
internacionais, como o Greenpeace e o World Wildlife Fund (WWF), enquanto outras 
estabelecem parcerias com empresas públicas e privadas e arrecadam em fundos 
nacionais, como editais. 
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Reportagem  

 
O peso da China no mundo 

Por Romulo Orlandini  
10/04/2012 

Em 2001, o economista-chefe do banco Goldman Sachs, Jim O’Neil, cunhou o termo 
BRIC, representando as iniciais dos quatro países considerados como economias 
emergentes, e enfatizou que essas nações deveriam ser levadas em consideração pelas 
nações desenvolvidas. Na época, Brasil, Rússia, Índia e China representavam apenas 
8% do Produto Interno Bruto (PIB) do mundo. Em 2006, o número saltaria para 12% e, 
neste ano, dados do governo brasileiro estimam que os BRICs representarão 56% do 
crescimento do PIB mundial. Do grupo, a China se tornou uma espécie de carro-chefe 
das novas economias, além de um lastro que promete abalar o centro de gravidade do 
poder mundial. 

Mesmo com o crescimento chinês galopante, alguns pesquisadores são céticos em 
relação à China atingir o status de império. É o caso do professor do Departamento de 
Sociologia da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, Hung Ho-Fung. Autor do 
artigo “O braço direito dos Estados Unidos? O dilema da República Popular da China na 
crise global”, publicado na revista New LeftReview, em 2009, Ho-Fung sustenta que a 
nação está mais para parceiro dos Estados Unidos do que para concorrente. Para ele, 
qualquer especulação em relação à China é precipitada. “Um indicador do não 
deslocamento do centro de gravidade da economia global é que a China, apesar de seu 
crescente PIB, ainda está confiando em títulos do Tesouro norte-
americano como reserva de valor de sua riqueza e nos dólares como a moeda de 
liquidação. É um apoio crucial para o status hegemônico do dólar dos EUA, apesar de 
todo o problema da economia deles”, enfatiza. A exportação chinesa, explica, 
ainda constitui grande parte de sua economia e os EUA e Europa são os dois maiores 
mercados para seus produtos, o que indica, claramente, sua dependência do Ocidente 
tanto quanto (se não mais) o Ocidente é dependente da China. 

Ho-Fung explica que a voracidade chinesa por matérias-primas faz com haja um 
crescimento dos parceiros do que ele chama de “sul global”. Porém, este é prejudicial 
uma vez que o crescimento impulsionado pela exportação de recursos naturais não é 
sustentável e gera desequilíbrio entre os países. Segundo o sociólogo, somente uma 
reorientação da economia chinesa para o consumo doméstico poderia realmente alterar 
o cenário mundial. “Dados recentes mostram que a economia chinesa está esfriando 
consideravelmente. Agora o debate é se ela terá um pouso difícil ou suave, mas, nos 
dois casos, não estará mais voando. Assim, o chamado ‘modelo chinês’, se é que existe 
tal coisa, vai ser algo do passado”, disse. 

Plano de modernização: inovação nos negócios 

O modelo chinês, citado por Ho-Fung, se baseia na política das “Quatro 
modernizações”, reforma adotada pelo país em 1978 e que buscava a base para um 
salto de crescimento. Seguindo os planos de Pequim, a China iniciou a abertura da 
economia, buscou mão de obra para as cidades na população rural, criou áreas de 
captação de capital e tecnologia estrangeiras e facilitou a instalação de empresas 
transnacionais em seu território. E não se pode dizer que o plano tenha falhado: para 
se ter uma ideia, a Foxconn, fabricante de componentes eletrônicos e 
de computador de alcance global (fundada em Taiwan), instalou sua maior planta na 
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China, em 1988. Atualmente, a Foxconn mantém contratos de produção com nove 
grandes empresas norte-americanas, dentre elas gigantes como Apple, Dell, Intel e 
Microsoft. 

Além disso, some-se a isso um ambicioso plano de enviar estudantes para diversos 
centros de pesquisa mundiais a fim de obter know-how. Segundo dados do Ministério 
da Educação da China, entre 1973 e 2003, mais de 700 mil chineses estudaram em 108 
países diferentes. No período, cerca de 172 mil retornaram ao país e 527.400 ainda não 
haviam retornado, sendo que mais de 355 mil ainda estão estudando e pesquisando em 
instituições de ensino superior estrangeiras. O próprio ministério classificou o número 
como “sem precedentes” na história chinesa. Para fins comparativos, a Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), órgão brasileiro que 
mantém atualmente 4.951 brasileiros estudando fora do país (em todos os níveis 
educacionais) e o Programa Ciências sem Fronteiras, principal plataforma brasileira de 
estudos no exterior, pretende enviar 75 mil estudantes de graduação para fora do país 
até 2014 (leia matéria sobre a produção de C&T na China). 

A novíssima China no mundo 

Mas qual o real resultado das “Quatro modernizações” iniciadas na década de 1970? 
Para Paulo Fagundes Visentini, professor de relações internacionais na Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), elas são responsáveis por dar base a modelos 
de negócios inovadores. “Tem que ver que são três modelos que existem lá: um é a 
pirataria, uma versão genérica voltada para um mercado – uma vez que 2 a 3 bilhões 
de pessoas no mundo não tem renda para comprar produtos originais. Tem as 
transnacionais, que estão na China e que querem produtos mais baratos e, por isso, 
são corresponsáveis. Por fim, há uma inovação que eles estão começando a fazer e um 
exemplo aconteceu na área da internet: houve protestos nos EUA dizendo que eles não 
aceitariam a censura da internet. O que a China fez? Disse: nós temos um contrato. Se 
você não quiser, outro irá pegar este contrato. E, se não quiser, nós já temos dinheiro 
e pessoal para fazer por nossa própria conta”, destaca Visentini. 

Para o docente, a capacidade de fazer parcerias é a grande inovação chinesa. “Eu diria 
que há uma capacidade grande da parte deles de inovação, mas eles fazem parcerias. 
Se querem um chinelo por um dólar eles fazem. Se o mercado quer um sapato italiano 
bom que tem um custo de 400 dólares eles vão atrás, contratam gente para fazer toda 
a cadeia. Tanto que milhares brasileiros, por exemplo, trabalham lá”, afirma. 

Paulo Visentini classificou o atual estágio chinês como sendo uma “novíssima China”. 
Com isso, ele atualiza o termo “nova China”, criado com a ascensão ao poder do 
estadista Mao Zedong (também conhecido como Mao Tse-tung),em 1949. Para o 
professor, o país conseguiu atingir um novo estágio ao executar um plano que comunga 
economia com política. “A China fez o trabalho de casa e garantiu o mínimo de unidade 
interna. Claro que existe uma oposição interna dentro do partido, há alguns protestos e 
o ritmo do crescimento cria algumas tensões sociais, só que eles organizaram um 
projeto e conseguem ter uma aliança interna em torno deste. Mesmo pessoas que não 
gostam do Partido Comunista aceitam que, sem esse governo, a China não teria esse 
grau de economia e grau de eficiência”, declara. 

Já Luís Antonio Paulino, professor de relações internacionais da Universidade Estadual 
Paulista (Unesp), campus de Marília, e diretor do Instituto Confúcio (órgão ligado ao 
governo chinês de divulgação cultural e linguística), defende que a balança econômica 
está mudando de eixo. Para ele, isso acontece principalmente por causa das relações 
econômicas que os BRICs estabeleceram entre si e as crises no mundo desenvolvido. 
“Hoje os BRICS deixaram de ser apenas uma sigla e representam, no mínimo, um 
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grupo de interesse que reúne as principais economias em desenvolvimento no mundo 
que buscam um papel na governança global condizente com sua importância política e 
econômica”, pontua. 

Para a balança do poder mundial realmente pender para o lado dos BRICs para que se 
tornem players mundiais, Paulino acredita será preciso desenvolver a questão de defesa 
militar. “Todo país, na medida em que se desenvolve, procura reforçar sua capacidade 
de defesa, mesmo porque como o progresso e o desenvolvimento podem provocar 
deslocamentos de interesses que podem levar a conflitos. Já na Roma antiga se dizia: si 
vis pacem, para bellum (se deseja a paz, prepara-te para a guerra)”, resumiu. 

 

 

ANEXO 11 

 

http://www.comciencia.br/comciencia/?section=3&noticia=738 

 

Cientistas concluem expedição que anal isa águas e sedimentos na bacia 
amazônica  
 
 
Por Romulo Orlandini 
10/04/2012 
  

 
Em uma expedição pela costa das regiões Norte e Nordeste, pesquisadores coletaram 
sedimentos marítimos e águas para verificar como o desmatamento, mudanças no uso 
do solo e as mudanças climáticas estão afetando a bacia amazônica. A expedição 
percorreu cerca de 4.200 km com o barco alemão RV MS Merian, um dos mais modernos 
do mundo para pesquisas oceanográficas. 

 
Navio MS Merian que levou os pesquisadores pela costa das regiões Norte e Nordeste 

Foto: Sophie Roud 
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O barco levou 19 pesquisadores, sendo seis brasileiros: quatro da Universidade de São 
Paulo (USP), um da Universidade Federal Fluminense (UFF) e um da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ). Os demais cientistas faziam parte do centro Marum (Center for 
Marine Environmental Sciences), da Alemanha. A saída aconteceu no dia 19 de fevereiro 
no Recife e a chegada foi em 11 de março, em Bridgetown, em Barbados, no Caribe.  

O geólogo Cristiano Chiessi, professor do curso de gestão ambiental da Universidade de 
São Paulo, campus leste, explica a importância do projeto. “Nós já temos algumas 
indicações preliminares de que, de fato, existem efeitos que tanto mudanças no uso do 
solo, como desmatamento e mudanças climáticas – estes três fenômenos associados – já 
estão causando marcantes mudanças na bacia amazônica e elas estão sendo sentidas 
nos sedimentos que chegam lá na foz”, disse. 

Foram coletadas amostras para verificar as mudanças provocadas na bacia amazônica 
que ocorrem tanto naturalmente (mudanças climáticas) quanto pela ação do homem. 
Segundo Chiessi, após ter os dados em mãos será possível fazer uma projeção futura de 
impactos tanto de ordem natural quanto pela ação humana na região amazônica – sendo 
que esta última o pesquisador classificou os efeitos como sendo “muito grandes”. 

Os trabalhos envolveram experimentos inéditos, como coletar o que os pesquisadores 
chamam de “testemunhos sedimentares” e recolha de dadosgeofísicos de fundo e sub-
fundo marinho. Para tanto, tubos de até 12 metros de comprimento por 12 centímetros 
de diâmetro eram cravados verticalmente no fundo marinho, em águas de variavam de 
20 metros até 3 mil metros de profundidade. Além disso, também foram feitas amostras 
com águas de diferentes profundidades para analisar temperatura, salinidade, turbidez 
(medida da dificuldade de um feixe de luz atravessar uma certa quantidade de água) e 
teor de clorofila. 

 
Imagem mostra trajeto feito pela expedição, mostrando as datas em que os cientistas 

estiveram em cada um dos lugares 

O financiamento para a vinda do navio e infraestrutura da operação foi de cerca de 1,5 
milhão de reais, obtida da DFG (Fundação Alemã de Pesquisa Científica, em 
português). Para Chiessi, a exploração não seria possível sem a cooperação científica 
bilateral. “O Brasil vem agora desenvolvendo um papel nesta cooperação muito 
significativo. Nós, desde a etapa da proposição do projeto e captação de recursos junto a 
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http://www.comciencia.br/comciencia/?section=3&noticia=740 

 

agências alemãs, estivemos sempre presentes, em uma divisão muito próxima das 
tarefas, o que traz um novo tipo de cooperação, pelo menos nesta área de pesquisa 
entre Brasil e Alemanha”, apontou o pesquisador. 

Esta cooperação é muito vantajosa para os dois países. Segundo o pesquisador a 
Amazônia tem uma importância gigantesca não só no âmbito continental sul-americano, 
mas também global. Ele reforça que já foram observadas mudanças marcantes nas 
últimas décadas e, ao que tudo indica, nos sedimentos depositados ao largo da foz do Rio 
Amazonas, o que é preocupante. 

Governador paulista cria universidade pública virtu al 

 

Projeto de lei para criação da quarta universidade paulista foi assinado nesta quarta -feira 
e será enviado à Assembleia Legislativa 

Por Romulo Orlandini 

19/04/2012 

  

O projeto de lei que estabelece a Fundação Univesp (Universidade Virtual do Estado de 
São Paulo), instituição de ensino voltada para cursos a distância, foi assinado nesta 
quarta-feira (18) pelo governador paulista Geraldo Alckmin. A meta é atingir 24 mil 
alunos em quatro anos, quando deverá se formar a primeira turma. O governador 
assinou também o decreto para criação do programa Residência Educacional. 

A Univesp será a quarta universidade paulista, junto com Universidade de São Paulo 
(USP), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho (Unesp). Caso os deputados aprovem, a Univesp passa a ser uma 
instituição de ensino superior regular, com autonomia administrativa e científica, além de 
orçamento específico.  

Na prática, a nova instituição deve oferecer disciplinas online em parceria com as 
universidades estaduais e o Centro Paula Souza. “Com a Univesp, será possível atender 
quem mais precisa usando novas tecnologias nas mais variadas áreas de ensino. Temos 
agora um instituto novo com baixo custo e muita qualidade", disse Alckmin. 

Carlos Vogt, coordenador do projeto e diretor de redação da ComCiência salientou a 
importância de um projeto que otimiza recursos. “Será enxuta na estrutura e grande 
para atender a demanda social”, afirmou. Estão previstos inicialmente somente 90 
funcionários e 40 docentes.  

 



50 

 

 

 

As atividades serão realizadas em ambientes virtuais por meio da Internet e contarão 
com apoio da Univesp TV. Vinte e dois polos serão utilizados para atividades como 
avaliações e laboratórios práticos. 

O ingresso será pelo vestibular e a expectativa é que esteja funcionando no próximo ano. 
Antes, deverá receber credenciamento no Conselho Estadual de Educação e Ministério da 
Educação (MEC).  

Nos primeiros anos, serão oferecidos cursos de licenciatura em Língua Portuguesa, 
Matemática e Ciências, bacharelados em Engenharia de Computação, Engenharia de 
Produção, Sistemas para Comércio Eletrônico, Segurança da Informação e Tecnologia em 
Processos Gerenciais, além das especializações em Formação de Educadores para 
Linguagem Brasileira de Sinais e Formação de Professores de Engenharia. 

Expansão do ensino  

A Univesp existe desde 2008, mas funcionava como um programa de governo. De acordo 
com dados do governo estadual, cerca de 13 mil alunos já estudaram na instituição. A 
primeira turma termina o curso este ano. Inicialmente, era parte de um projeto para 
aumentar a oferta de ensino superior público. O ensino semipresencial oferecido pela 
universidade virtual ampliou em 6,5% o número de vagas nas três universidades. 

Atualmente estão em andamento cursos como Pedagogia, em parceria com a Unesp, 
licenciatura em Ciências e especialização em Ética, Valores e Saúde na Escola, ambos 
junto com a USP. 

Residência educacional 

Na mesma ocasião, o governador assinou o decreto de criação do programa Residência 
Educacional, que funcionará nos moldes da residência médica, na qual os profissionais 
em formação fazem um estágio obrigatório e recebem um pagamento por isso. O 
objetivo da medida é atrair jovens para o magistério, uma demanda bastante real 
atualmente. Trata-se de uma ação para a valorização dos professores individualmente e 
da carreira em si. A residência, no entanto, não garante o acesso a vagas no magistério, 
o processo de admissão continuará sendo o concurso público, mas ajudará o profissional 
a terminar seu curso com uma formação mais completa, mais consciente do dia a dia da 
profissão. 

O site da Univesp é o: http://www.univesp.ensinosuperior.sp.gov.br/ 


