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~ ou Bruninho,
Tockfin,
filho dos professores
Bruno e Maria Inês,
índios da nação
kaingang do Rio Grande
do Sul: lições de
pedagogia indígena
no 13o Cole
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raciocínio é simples, como diz Gilvan de Oliveira, formado na Unicamp, hoje professor
da Universidade Federal de Santa Catarina
e que atua junto a comunidades indígenas:
“A globalização é um grande perigo, mas também favorece as minorias ao enfraquecer o poder do Estado.
Nunca as lideranças indígenas foram tão representativas, na luta para preservar sua cultura”. A exclusão do
ensino – que atinge negros, índios, portadores de necessidades especiais e outros diferentes – foi o grande
mote do 13º Congresso de Leitura (Cole) do Brasil,
sediado na Unicamp por quatro dias. Perto de dez mil
pessoas circularam pelo campus, ouvindo e vendo sobre educação, livros e preconceito. Uma centena de
seminários, mesas-redondas e painéis, e o número recorde de 930 trabalhos apresentados, confirmaram o
Cole como o maior evento do gênero no País.

O

‘Einstein era
um plagiador’
Amparado na Bíblia, o físico e
professor emérito Cesar Lattes
concede descontraída entrevista
sobre a origem do universo,
onde também afirma que a física
atual é ‘charlatanice’.
Páginas 10 e 11

Caderno Temático

Solidão e
meio ambiente
O pesquisador Daniel Hogan, do
Nepo, afirma que as pessoas
estão preferindo morar sozinhas.
O modismo faz com que o índice
de habitações individuais cresça
mais que a taxa populacional.
Páginas 6 e 7
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Portugal-e-Brasil
Política e Políticas: o Velho e o Novo
– sob este título, foi realizado, nos dias
25 e 26 de maio de 2001, o V Colóquio do Ciclo Portugal-e-Brasil, outras visões, outras imagens, promovido pelo Instituto Superior de Psicologia Aplicada (ISPA-Lisboa) a partir
de fevereiro de 2000. Este encontro
finalizou um rico intercâmbio de debates, exposições e mostras que contaram com ativa participação de docentes da Unicamp. O Jornal da
Unicamp noticiou, em março de
2000, o primeiro desses colóquios,
em que estiveram presentes Haquira
Osakabe e Tânia Alckmin, professores do IEL.
No evento que fechou o ciclo participaram, no rol dos acadêmicos, o
professor Aziz Ab’Saber, do Instituto
de Estudos Avançados da USP, o diretor do ISPA, professor Frederico Pereira, e pesquisadores do IFCH, Sebastião Velasco e Cruz e Reginaldo C.
Moraes (Depto. de Ciência Política).
Dentre os políticos, estiveram presentes o governador do Amapá, João
Alberto Capiberibe, o deputado Flávio Koutzii (chefe da Casa Civil do governo do R. G. do Sul), ao lado de representantes de partidos políticos
portugueses (Partido Socialista, Partido Verde, Partido Comunista e Bloco de Esquerda).
Globalização e processos de integração regional, cidadania e exclusão social, desenvolvimento auto-sustentado, restrições neoliberais à democracia e às políticas sociais, alternativas de
organização e participação política,
utopias dos séculos XX e XXI – estes
foram alguns dos temas que movimentaram as discussões.
Paralelamente aos debates, foram realizadas outras atividades culturais:
uma sessão de depoimentos em homenagem ao professor Aziz Ab’Saber, o
lançamento de edição portuguesa do
livro Geografia da Fome, do brasileiro Josué de Castro, e uma exposição
de imagens e depoimentos sobre as ditaduras de cá e de lá, sob a responsa-

imprensa@obelix.unicamp.br

bilidade do jornalista Alípio Freire.
Findo o encontro, os realizadores e
participantes consolidaram intenções
de cooperação sistemática entre a
Unicamp e o ISPA. Para esse fim, já
estão sendo elaborados um convênio
geral de intercâmbio e programas específicos de colaboração nos campos
do ensino, da pesquisa e da difusão
científica. Desse modo, o ciclo deu
concretude às expectativas de seu programa inicial: “Não se trata de apenas
descobrir semelhanças, mas igualmente de identificar diferenças em redor das quais projetos comuns possam vir a tomar corpo”.
Reginaldo C. Moraes
Professor do IFCH
OBS.: O ISPA (Instituto Superior de
Psicologia Aplicada) é uma das mais
importantes instituições de ensino
superior de Portugal. Trata-se de uma
entidade não-estatal, constituída e
administrada, desde a conhecida
Revolução dos Cravos (abril de 1974,)
como uma cooperativa auto-gestionada.
Consolidou reputação nas áreas de
pesquisa, ensino e publicações em
variados
campos
(psicologia,
psicanálise, antropologia, sociologia,
educação, etc.). A comemoração dos 500
anos, com outras imagens e outras
visões, alternativas às cerimônias
oficialistas, foi coordenada pelo seu
diretor, Frederico Pereira e, no Brasil,
por Nilson Louzada (Assessor de Meio
Ambiente do Amapá).

Capítulo fechado
Muito esclarecedora e edição especial sobre Perus. A Unicamp teve uma
atitude no mínimo diferenciada, ao
realizar uma publicação oficial que
não visou apenas atender aos interesses da universidade, mas de todos os
envolvidos no caso. Além de apresentar de forma isenta todos os resultados das pesquisas, as identificações e
não-identificações, vocês mostraram
também o drama dos familiares. Com
certeza não será o fim do caso das
ossadas (pelo menos para os familiares dos não-identificados), mas a publicação fechou um capítulo muito
importante desta história, e o fez de
forma séria e imparcial.
Muito 10.

publicação, que já se transformou na
melhor concentração de jornalistas da
imprensa campineira.
Ricardo Meirelles
Jornalista

Inspiração
Parabéns ao Jornal da Unicamp,
fonte de cultura, modelo de comunicação moderna, dinâmica. A abordagem dos grandes problemas econômico-sociais que afligem o país oferecem
temas para profunda reflexão.
Parabéns a Maria Alice da Cruz,
atenta aos problemas da agricultura
no nº 162, de maio último. O Caderno Temático está também excelente
e veio enriquecer ainda mais este jornal. Continuem a me enviar o jornal,
pois muitos artigos servem para ilustrar as aulas, conferências, sermões e
inspiram meus artigos.
Ad majora semper! Ita in fide
sacerdotis et magistri.
Cônego José G. Vidigal de Carvalho
Prof. do Seminário de Mariana
(MG)

Fabbri). Vou enviá-lo ao pessoal de
Montevidéu. A matéria vai também
para Argentina, Amsterdã, Itália, Estados Unidos e Espanha, onde há
anarquistas e todos adoram Luce.
Parabéns pelo escritor que se revela cheio de vivacidades, adorei o
Foucault e as formigas.
Margaret Rago
Professora do IFCH

Qualidade
Tenho acompanhado o brilhante trabalho de vocês no Jornal da Unicamp.
Pauta inteligente e texto agradável,
entre outros aspectos, dão à publicação qualidade compatível com a importância da Unicamp. Parabéns!

Antonio Furtado
Gazeta Mercantil

Texto vivo
Carlos (Lemes Pereira), muito obrigada pelo texto. Está lindo, já estou
achando que não mereço tantas flores... O texto é muito vivo e bem
humorado e acho que captou muito
bem meu jeito e a forte amizade entre nós duas (Margareth Rago e Luce

Marina Franco
4º Jornalismo/PUC-Campinas

Cédula da Terra
Gostaria de parabenizar o repórter
João Maurício da Rosa pelo texto “Cédula da Terra”, da última edição eletrônica do Jornal da Unicamp. Espero que esse ótimo repórter continue
a colaborar com vocês. Fico feliz ao
ver tanta gente boa escrevendo na

Censura
Olá, Álvaro Kassab. Fazendo uma
limpeza nos seus papéis velhos, minha amiga encontrou alguns exemplares do Jornal da Unicamp. Curiosa,
foi dar uma espiada, já que nunca
passara os olhos por eles. Então, de
repente, como um raio de sol nesta
manhã tão fria de junho, encontrou
um texto teu: “A mendiga que iluminou o Caism”. Chamou-me, leu para
mim e juntas ficamos emocionadas.
Que belo texto, que beleza num jornal de universidade. Tão raro....
Nós somos jornalistas de uma universidade e estamos vivendo um momento ímpar na nossa vida, sendo
censuradas em nossa publicação. Nos
censuram dizendo que os textos que
escrevemos não são “jornalísticos”,
porque trabalham com elementos da
literatura. Estamos aqui, resistindo,
censuradas, vilipendiadas, acossadas,
mas resistimos...
Por isso foi tão emocionante ver um
texto como o teu. Nos dá mais certeza de que o que fazemos é jornalismo
sim, e dos bons.
Parabéns, colega. Agora vamos esperar com ansiedade pelos jornais da
Unicamp. Será o nosso sol nas manhãs
de inverno aqui do sul do mundo, já
que o nosso solzinho foi apagado pela
mão firme do autoritarismo e da incapacidade de lidar com a diferença.
E. e R.
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MANUEL ALVES FILHO
manuel@reitoria.unicamp.br

epois de sete anos de intensos trabalhos, que culminaramcomaidentificaçãodesetedesaparecidospolíticos,e
de três anos de exaustivas negociações para dar uma
destinação adequada ao acervo, as ossadas encontradas
no Cemitério Dom Bosco, em Pe
rus, foram transferidas da Unicamp
para o Cemitério do Araçá, em São Paulo, onde estão sob os cuidados
daPrefeituradaCapital.OtransladoencerrouaparticipaçãodaUniversidade em um dos mais importantes e controvertidos episódios da
história recente do país, deixando um saldo positivo, na opinião do
filósofo Roberto Romano, que preside a Comissão de Perícias da
Unicamp. “Para mim, como professor de ética, foi uma experiência
ímpar. A despeito dos problemas ocorridos ao longo do processo, a
Universidadecumpriuoseupapelnocampocientíficoetecnológicoe
se manteve sempre aberta ao diálogo com a sociedade”, avalia.
Atransferênciadasossadasfoirealizadaemduasetapas.Em31de
maio foram os primeiros 50 restos mortais, acondicionados individualmente em caixas plásticas. Na ocasião, a Unicamp convidou autoridades,familiaresdosdesaparecidospolíticoseorganizaçõesdedicadas
àlutaemfavordosdireitoshumanosparaparticipardeumatopúblico
realizado diante do columbário (edifício que abriga urnas funerárias)
do Cemitério do Araçá. O reitor da Universidade, Hermano Tavares,
reafirmounaoportunidadeocompromissodainstituiçãocomasprincipais causas sociais do país e assegurou que a Unicamp “não tem
medo da verdade”, numa referência às críticas sobre as eventuais falhas cometidas ao longo do trabalho de identificação. Uma semana
depois,as994ossadasrestantesforamlevadasaoAraçá,sobacoordenação do legista José Eduardo Bueno Zappa, contratado como consultor técnico da Comissão de Perícias.

D

Questão ética –Para o filósofo Roberto Romano, o ProjetoPe
rus, como foi denominado pela Unicamp, permitiu que ele tomasse
um caso complexo e o acompanhasse não como observador, mas
como personagem. “Isso me deu condições de pensar a questão
universitária,aquestãodaciência,aquestãodaéticaeaquestãodo
relacionamento da Universidade com o Estado e com a sociedade
em geral”, afirma. Tratava-se, segundo o intelectual, de um dos casos mais doloridos da consciência nacional. “Primeiro, porque tínhamos um trabalho de verificação da identidade de restos mortais
de pessoas que lutaram contra a ditadura militar. Mas esse fato se
somava a outro tão grave quanto, que é a questão de também serem
ossadasdebrasileirosenterrados anonimamente, sem nenhum rito
religioso ou civil. Isso mostra que, em termos de vida social, nós
beiramosolimitedabarbárie”,avalia.
Toda essa situação dolorosa, conforme o presidente da Comissão
dePerícia, envolveu os mais variados interesses políticos, ideo-lógicos, morais, religiosos, científicos e técnicos. Cada um desses elementos,destacaoprofessor,tinharazõesponderáveisparadefender
suacausaeatacaracausaalheia.OscientistasetécnicosdaUnicamp
tiveram, principalmente na primeira parte do trabalho, uma ação
bastante eficaz no que se refere à identificação das ossadas. “Mas a
partir de certo ponto, por razões de ordem pessoal e institucional,
eles entraram em processo de luta interna. Com isso, o trabalho de
identificação foi prejudicado e a Universidade não pôde apresentar
resultados tãoeficientesquanto nafaseinicial”, afirma Roberto Romano.
Embate interno –AdisputaaqueserefereofilósofoocorreudentrodoDepartamentodeMedicinaLegal,quemaistardefoiextintopelo
Conselho Universitário (Consu). O embate trouxe uma segunda conseqüência, definida por Romano como “um atentado às normas científicas e éticas”. Um exemplo desse procedimento, segundo ele, foi o
estado de abandono a que as ossadas foram submetidas durante um
período.Dopontodevistainstitucional,salienta,houveumacobrança
de parte considerável da comunidade acadêmica na direção de que a

Sem medo
da verdade
Translado das ossadas de Perus
para São Paulo encerra o trabalho
de sete anos na Unicamp
Foto: Antoninho Perri

Saída das
primeiras
ossadas para
São Paulo: fim
da participação
da Unicamp em
um dos mais
importantes e
controvertidos
episódios da
história do País

Unicamp, após encerrarostrabalhosdeidentificação,desseumdestino adequado às ossadas.
Entre as pessoas que exigiam um desfecho positivo para o caso
estavam docentes que foram posteriormente conduzidos à Administração da Unicamp. Segundo Romano, isso demonstra que não é
correto identificar a Universidade com os problemas havidos no
âmbito do DML. “É correto, sim, dizer que as administrações não
puderam ou não souberam levar a bom termo esse trabalho, sobretudo exigindo disciplina de quem de direito”. Mas adverte: “Não é
certoatribuirerro de um a outro”.
Em relação à participação do Estado no episódio, o presidente da
Comissão de Períciaslembraqueostrabalhosdeidentificaçãotiveram
origem num convênio firmado com a Secretaria de Segurança Pública.Entretanto,aPastadedicouaocasoumaespéciede“atençãointermitente”, nas palavras de Roberto Romano. “ASecretariamostrava-se
interessada em resolver o problema, mas nada vinha em termos concretos”,acrescenta.Essapostura,observaofilósofo,colocouaUnicamp
numasituaçãodelicada.ApartirdomomentoemquefoifeitoorelatóriofinaldizendoqueaUniversidadenãotinhamaiscondiçõestécnicas
deprosseguircomotrabalho,ainstituiçãoficoudepossedeummaterialquenãolhepertencia.
Impulso final – A Secretaria de Segurança só começou a se mover,sustentaoprofessor,depoisqueaReitoriaconstituiuaComissão
dePerícias. Uma reunião realizada entre as partes logo em seguida

Foto: Neldo Cantanti

Ossadas são
depositadas no
columbário do
Cemitério do
Araçá: papel
cumprido com
transprência no
campo científico
e tecnológico

Ser
viço pode ser usado
Serviço

deuinem
ícioaotma
rabalho
queculminariacomatrde
ansferêma
nciada
sossadas
peamento
ta
mapeamento
mata
paraSãoPaulo. O impulso final só veio quando a Comissão de Perícias, em conjunto com a Reitoria, convocou uma reunião pública com
os familiares dos desaparecidos políticos, autoridades, organizações
não-governamentais e imprensa. Nessa ocasião, a Secretaria de SegurançaPúblicanãoenviourepresentante,oquefoidenunciadopelo
próprio Romano.
“No dia seguinte, o secretário-adjunto de Segurança, Mário
Papaterra, me ligou e se disse aberto ao diálogo. Daí em diante, a
Secretaria demonstrou o claro desejo de resolver o problema”, afirma. No último ano, de acordo com ele, o órgão cumpriu rigorosamente todos os compromissos assumidos com a Unicamp e os familiares dos desaparecidos políticos. No que se refere aos parentes das
vítimas da ditadura, o presidente da Comissão afirma reconhecer o
direito deles se indignarem com o fato de o trabalho encomendado à
Universidade ter sido feito apenas em parte.
Além disso, prossegue Romano, também é preciso admitir que os
familiares dos desaparecidos fizeram tudo o que estava ao alcance
deles para ajudar no esclarecimento da análise das ossadas. “Aluta
que eles travam para cobrar do Estado brasileiro a responsabilidade
pela morte dos militantes políticos é legítima”. A despeito disso, o
professorrevelaqueficoumuitopreocupadoaolongodassucessivas
reuniões que manteve com a comissão dos familiares.
Continua nas páginas 4 e 5
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Transparência
na apuração
Filósofo Roberto Romano
reclama de uso político-partidário
do caso das ossadas
e acordo com Roberto Romano, a Unicamp
sempre adotou uma atitude de máxima
transparência com as famílias das vítimas da
repressão. Todas as críticas apresentadas por
elas foram anotadas e investigadas, como o caso da
denúncia de que a Unicamp teria se apropriado de
recursos destinados à análise das ossadas e usado o
dinheiro para a construção de um prédio no campus.
Diante disso, foi promovida uma apuração rigorosa. Um
dossiê elaborado à época demonstrou que Universidade
não só não se beneficiou irregularmente das verbas, como
investiu recursos orçamentários ao longo do processo.
O documento em questão foi encaminhado aos
familiares dos desaparecidos políticos. “O que nós
esperávamos é que essas pessoas viessem até a
Universidade para verificar a veracidade das informações.
Elas não apenas não vieram, como retomaram esse
assunto em várias ocasiões, como se não tivesse ocorrido
apuração”, queixa-se o filósofo. O elemento mais grave
que permeou todo o processo de negociação para a
transferência das ossadas foi a “perigosa vizinhança e
solidariedade [dos familiares] com programas e alvos
políticosepartidários”.
O filósofo diz que não condena a filiação partidária,
mas considera que o assunto merecia ser tratado num
plano mais amplo. “Mas foi perfeitamente visível o
compromisso de familiares com determinadas siglas e
com alguns políticos dentro delas. Eu insisto, porém, que
nem todos os políticos agiram de forma dolosa ou
antiética. Contudo, houve quem tentasse desacreditar a
Universidade para atingir seus objetivos. Isso, no meu
entender, mesmo que eu não tivesse nada a ver com
essa questão, é inaceitável”.

D

Atitude de ataque – O intelectual diz que um político
em especial, o deputado estadual Renato Simões (PT),
teria agido de forma “muito errônea do ponto de vista da
vida pública em relação à Unicamp”. Conforme Roberto
Romano, o parlamentar, apesar de ter sido procurado por
ele e de ter conhecimento do interesse da Universidade
em resolver a questão, manteve sempre uma atitude de
ataque. “Nada, nenhum elemento feito pela Universidade
foi reconhecido como bom ou razoável por ele. O deputado
chegou a convocar uma audiência pública para discutir o
processo de identificação das ossadas e não convidou a
Unicamp”, afirma.
Nesse episódio, no entender de Roberto Romano, o

Romano, da Comissão de Perícias, discursa em ato público no Araçá: experiência ímpar

deputado Simões teria demonstrado pouco desejo de
fazer uma troca transparente e democrática. “Ele falou
muito mais como partidário do que como representante
do povo. O parlamentar se declarou um inimigo da
Unicamp. A experiência que eu tive foi essa, infelizmente.
Tudo isso ajudou a conturbar muito o processo”, analisa
o professor. Ele também aponta erros de segmentos da
imprensa no acompanhamento do caso. “A imprensa, ágil
em divulgar os escândalos, não teve a mesma agilidade
para noticiar as correções dos erros”.
Roberto Romano afirma que saiu desse episódio
compreendendo melhor a integração e a luta na vida
social e democrática. “A Comissão não só impôs regras,
como se impôs normas. Nós procuramos, o tempo todo,
manter a Universidade informada das suas atividades.
Não houve nada secreto”, sustenta. O filósofo destaca que
o trabalho recebeu apoio expressivo de professores,
funcionários, estudantes e da Administração da
Universidade. “Sem isso, não teríamos conseguido ir
adiante”, reconhece.
Muitos erros –Para o presidente da Comissão de

Perícias, a ciência é uma atividade humana e não divina.
Sendo assim, o primeiro obstáculo e também o primeiro
incentivo é o erro. Conforme Roberto Romano, existem
erros que podem ser fatais. “A Unicamp errou muito nesse
processo, mas os erros não foram fatais. Daqui a alguns
anos, quando for feita a análise da documentação e dos
testemunhos, vão descobrir que a Universidade cumpriu o
seu papel. Oxalá as instituições brasileiras tivessem a
eficácia, a presteza e a transparência democrática que a
Unicamp teve nesse episódio, sobretudo nos últimos
anos”.
Roberto ressalta que o processo todo ainda precisa ser
analisado, das suas premissas às suas conclusões, para
verificar como procedeu a instituição e os indivíduos. Isso
forneceria elementos para melhorar as relações internas e
com a vida pública. “Eu sugiro, inclusive, que a
Universidade promova um seminário que conte com a
participação de todas as pessoas e entidades envolvidas
com o processo de identificação das ossadas. Considero
necessária uma reflexão mais aprofundada dos pontos de
vista ético, antropológico, político e acadêmico”, propõe.
(M. A.F.
)

Deputado contesta afirmações

O

deputado estadual Renato Simões (PT), presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa de São Paulo, contesta as afirmações do professor Roberto Romano, presidente da Comissão de Perícias da Unicamp. Apesar de destacar o respeito que tem pela trajetória do filósofo na luta em defesa
dos direitos humanos, o parlamentar afirma não ser verdade que tenha negado valor à Unicamp no processo de identificação das ossadas. “No ato público ocorrido no Cemitério do Araçá, quando a primeira parte do acervo foi
transferida, eu usei a palavra para agradecer o que a Universidade foi capaz de realizar”, afirma Simões.
De acordo com o deputado, desde que foi eleito pela primeira vez, em 1995, ele teve a oportunidade de acompanhar de
perto o trabalho desenvolvido pela Unicamp. “Sempre fui muito crítico em relação à postura antiética e tecnicamente irresponsável do Badan Palhares. Por isso, fiz várias denúncias
sobre o comportamento desse professor”, diz o parlamentar.
Na visão de Simões, “as sucessivas administrações da Universidade foram omissas” no que se refere às suas acusações. O político afirma que a atual Administração da Unicamp
teria rompido com os programas que ajudaram a elegê-la. “Eu

Anúncio: ArtePrtinter
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me arrependo de ter acreditado”, desabafa.
O presidente da Comissão de Direitos Humanos da
Assembléia também rebate
a qualificação de “inimigo da
Unicamp”, conferida a ele
por Roberto Romano. “Não
me considero um inimigo da
Unicamp. Minha atuação na
Simões, da Comissão de
Direitos Humanos: “Não
Assembléia é reconhecida
sou inimigo da Unicamp
pelas três universidades
paulistas e pelo Centro Paula Souza, pois sempre esteve vinculada à luta por mais recursos e à defesa da autonomia das
instituições. O fato de ser um crítico de um episódio que envolveu a Unicamp não me torna inimigo dela”.
O deputado petista reafirma que defende o professor Romano, mas discorda dele no que diz respeito ao affair Badan
Palhares. E conclui: “O momento, agora, é de cobrar do
Estado o mesmo que cobramos da Unicamp enquanto ela
esteve com a responsabilidade de tentar identificar os desaparecidos políticos”.
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Erundina ainda
se emociona
O depoimento de uma figura central para
o resgate de parte obscura da história do
Brasil
igura central dos processos de localização e identificação das ossadas de Perus, a deputada
federal Luiza Erundina (PSB) é apontada pelas partes envolvidas no episódio como uma das
grandes responsáveis pelo resgate de uma parte obscura da histórica recente do país. Graças
ao empenho pessoal da parlamentar, que na época respondia pela Prefeitura de São Paulo, é
que os restos mortais foram retirados da vala comum, guardados em segurança e posteriormente
transferidos para a Unicamp. Passados mais de dez anos, Luiza Erundina ainda se emociona
ao lembrar dos apelos feitos pelos familiares dos desaparecidos políticos, que queriam saber o
que teria acontecido com seus filhos, maridos e irmãos. Neste depoimento a Manuel Alves
Filho, do Jornal da Unicamp, concedido numa manhã fria, em uma sala simples do seu escritório
político em São Paulo, ela fala sobre a sua luta em defesa dos direitos humanos, da dor dos
parentes das vítimas da ditadura e do trabalho executado pela Unicamp. E adverte: continua
alerta e vigilante em relação às ações dos inimigos da democracia.

F

Num primeiro momento, houve a descoberta da vala
clandestinaeapreservação das ossadas que foram encontradas
lá.Houve,inclusive,ameaçasdepessoasinteressadasemocultar
averdade e levar as ossadas para algum lugar que não fosse um
local em que se tivesse o controle sobre elas. Aí houve uma
interferência pessoal minha, na época em que estava na
Prefeitura.Eucoordeneioprocessodetransferênciadasossadas
para a Unicamp. Conseguimos que a Universidade assumisse a
responsabilidade pelas investigações e pesquisas, para tentar
identificaraspossíveisvítimasdaditaduramilitar.Naépocada
repressão, eles [os militares] matavam os militantes envolvidos
nalutaderesistênciaàditaduraesimplesmentecolocavamesses
corpos numa vala.
Esses fatos foram revelados na época, inclusive por um
funcionáriodoCemitériodePerus,quepôdeveralgunscasosde
corpos sendo levados para a vala. Sabe-se que o cemitério foi
construído,nagestãoPaulo Maluf, exatamente naquela região
muito distante, na época mais deserta ainda, com a finalidade
deocultaroscadáveresgeradospelarepressãopolítica.Euassumi
aresponsabilidade,acompanheiofechamentodossacosplásticos
que continham as ossadas, estive presente quando da lacração
da sala onde as ossadas foram colocadas e determinei,àépoca,
que a Guarda Metropolitana ficasse vigilante 24 horas.
Havia a ameaça de algum tipo de atentado para dar fim a
essas ossadas, pois não interessava que chegássemos à verdade.
No dia seguinte, o fato teve muita repercussão. Eu fui
pessoalmente à Unicamp e entreguei o acervo, com a ajuda da
Polícia, que garantiu a segurança. A Universidade, a meu ver,
realizou um trabalho extraordinário.Foi graças à competência
técnica dos peritos - e também ao interesse que a instituição
demonstrou na prática - que foram realizadas as primeiras
investigações que levaram à identificação de algumas ossadas.
A partir daí, o fato teve desdobramentos no país inteiro. A
abertura dos arquivos dos antigos Dops começou exatamente
nesse momento. São Paulo desencadeou o processo, inclusive
com a participação de familiares dos desaparecidos políticos,
que integraram uma comissão constituída por pessoas

contratadas pela Prefeitura. Essa comissão teve um papel
determinante naquela ocasião. Graças ao trabalho, empenho e
determinação dessas pessoas é que se começaram a descobrir novos
fatosenvolvendodesaparecidospolíticos.Foi um momento importante
de reparação daquilo que se fez contra cidadãos brasileiros,
verdadeiros heróis que deram suas vidas pelas liberdades
democráticas.
Muitos, inclusive, estão desaparecidos até hoje e ainda não se
sabe a verdade sobre eles. Eu considero que a Unicamp teve um
papel fundamental naquele primeiro momento e estimulou todo um
processodebuscadaverdadesobreessesfatos,nopaísinteiro.Depois
quesaímosdaPrefeitura,arrefeceram-seosânimosporqueogoverno
doEstadonãoeramaispressionadopelaPrefeituraepelosfamiliares
dos desaparecidos políticos. Pelo menos no início, essa pressão
propiciou alguns meios sem os quais a Unicamp não teria condições
derealizarotrabalho.
Com a minha saída da Prefeitura, o governo do Estado não se
sentiu mais pressionado o suficiente para manter aquele apoio
mínimo que dava como condição de trabalho à Unicamp. A
Universidade,porsuavez,tambémarrefeceuasuavontadeedecisão
deiremfrente,alegandoquefaltavamrecursos,meiosepessoal.Aí
houve certa paralisação dos esforços e até um descuido com o local
ondeestavamdepositadasasossadas.Osfamiliaresalegamqueisso
podetercomprometidoacondiçãodeumainvestigação,dedescobrir
novas identidades entre o acervo.
Conforme os familiares, as ossadas teriam ficando num local
úmido,desprotegidoecomgoteiras,oquepoderiatercomprometido
apreservaçãodasossadasnonívelnecessárioparaasinvestigações
epesquisas,nãosódaUnicamp,masdeoutrasinstituiçõesquevierem
a dar continuidade a esse trabalho. O fato de o acervotersaídoda
Unicamp e voltado para a responsabilidade da Prefeitura, com um
governo que tem os mesmos compromissos de descobrir a verdade
sobre esses fatos, criará melhores condições do que havia até há
pouco tempo.
A retomada desse trabalho é fundamental, sem nenhuma
preocupação de revanche, mas como medida de justiça aos
familiares.Piordoqueterparentesmortospeladitadura,éaangústia

Erundina,
deputada federal
pelo PSB: “Maluf
constriuiu o
cemitério em lugar
tão distante de
propósito”

e a aflição de não saber onde estão seus filhos e esposos. Eu
tenho um empenho pessoal nisso, pois conheço familiares
que ainda moram na mesma casa e cada vez que o telefone
toca, eles têm um susto e ao mesmo tempo uma esperança
de que seja alguém trazendo notícias sobre seus parentes
desaparecidos. Tenho a esperança de que essas pessoas
saibam, num dado momento, a verdadesobreessesfatos.E
quesedevolvaaessesfamiliares,pelomenos,osrestosmortais
dosdesaparecidospolíticos.
Do ponto de vista da democracia, do ponto de vista da
realidade histórica, é absolutamente indispensável o
esclarecimento do que aconteceu no período ditatorial, até
paraprevenirquenofuturoessesfatospossamviraserepetir.
E também para formar as novas gerações. Elas não conhecem
osfatos.Seconhecem,éatravésdahistóriaoficial,quenem
semprerelatacomtodaaverdade esses acontecimentos. Em
geral, os países que viveram períodos de exceção não se
interessam pela transparência absoluta desses fatos.
Sem dúvida nenhuma, é com a pressão da sociedade, dos
familiares e de instituições que disponibilizam seu
conhecimento científico que poderemos enfrentar essa luta.
Trata-se de uma luta sem fim. Enquanto houver o último
desaparecido político, seja em que país for, sobretudo na
América do Sul, onde as ditaduras foram muito cruentas,de
totaldesrespeitoaosdireitoshumanos,temosodevercívico,
o dever ético de promover essas investigações e exigir do
Poder Público toda a verdadesobreessesfatos.Aindaexiste
muitacoisaoculta.
Quero reiterar meu compromisso de apoiar essa busca. Os
inimigos da democracia dizem que isso é revanchismo e que
já faz muito tempo. Mas é exatamente para evitar que esses
fatos algum dia possam ocorrer novamente, que precisamos
queaverdadeinteiravenhaàluz.Issoéjustiçacomaqueles
que foram vítimas, que perderamavidaealiberdade. E em
respeito à própria sociedade como um todo, que não teve
uma participação maior porque a censura era muito pesada
e não havia liberdade de imprensa.
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Dimensões humanas
Índice de construções habitacionais cresce mais que o da
população e traz outro fator para as mudanças ambientais globais
Foto: Neldo Cantanti

Opção por viver só
é novo ingrediente
do caos urbano

JOÃO MAURÍCIO DA ROSA
jmauricio@reitoria.unicamp.br

essoas optam por morar sozinhas e empurram o índice
de habitações individuais em
um ritmo superior à taxa de
crescimento populacional. Com isso
elevam a demanda por matéria-prima e energia. Elevam também a fumaça, o buraco no ozônio, a temperatura. As populações afetadas pelas adversidades climáticas, chamadas de “refugiadas ambientais”, incham os centros urbanos, as filas da
assistência social. Do outro lado,
ocupam o lugar da fauna na floresta, no cerrado.
Nesse caos, acidentes de carro
entram para a lista de males ecológicos. Morcegos vampiros sugam o
sangue de humanos nas regiões de
garimpo da Amazônia. Cresce a
ocorrência de doenças como câncer
de pele e catarata, resultados da
exposição excessiva ao sol, e as auditivas, por conta do ruído nas metrópoles. O aumento da temperatura global já proíbe a saída de pessoas em determinadas horas, na Argentina e Chile.
Seria o revide da mãe natureza,
neste início do século 21, diante da
devastação provocada pelo homem.
Ao mundo – e ao Brasil em particular – parece reservado um futuro
lúgubre, se consideradas determinadas exposições do seminário Dimensões Humanas de Mudanças
Ambientais Globais: Perspectivas
Brasileiras, realizado nos dias 11 e
12 de junho, na Biblioteca Central
da Unicamp, pelo Núcleo de Estudos da População (Nepo) e organizado pela Academia Brasileira de
Ciências.
O professor Eduardo Viola, da
Universidade de Brasília (UnB),
não concorda com futuro tão funesto: “O futuro pode ser contraditório e não lúgubre, pois há extraordinários avanços tecnológicos, extraordinários avanços de construção de formas de cooperação social. Mas, ao mesmo tempo, há extraordinária assimetria social. O
mundo é extraordinariamente contraditório, o futuro também é contraditório. Não é lúgubre, mas também não é rosado”.

P

Foto: Neldo Cantanti

Hogan, do
Nepo: à
espera de
dados
fundamentais
sobre a
migração
pendular

Foto: Antoninho Perri

Acima, a 13 de Maio,
principal rua
comercial do centro
de Campinas:
88%¨da população
morando na cidade
em 2005
Ao lado, idosa na
campanha da
Unicamp contra a
catarata: exposição
ao sol contribui
para a doença

Serviço

Analisando dados do último censo do IBGE
(2000),oprofessorDanielJosephHogan,coordenador do Núcleo de Estudos da População
(Nepo) da Unicamp, deparou-se com a inversão das taxas de crescimento entre habitações
e população – a favor das primeiras – e concluiu que os jovens estão se casando menos e
vivendo sozinhos, ou assumindo o matrimônio
mas morando em casas separadas. Também
osidososestãovivendomais,sobretudoasidosas, que gozam de maior expectativa de vida.
Esta mudança de comportamento é o mais
novo ingrediente do caos nas grandes metrópolesbrasileiras.Jásaturadasdeedificaçõesverticais, agora passam a atender a uma demanda
por habitações individuais, o que amplia as necessidadesdeinfra-estruturaedeinvestimentos
em fontes escassas, como água e energia.Este
foi um dos fenômenos analisados por Hogan em
sua dissertação no seminário realizado na
Unicamp.Omodismosóveioaagravaroinchaço
urbano, agora somado ao crônico problema do
êxodoruralparaascidadeseparaáreasdecolonização, particularmente na Amazônia.
Estudando as perspectivas para essas grandescidades,oprofessorvêpontosdeluznofim
do túnel. Um ponto positivo, segundo ele, foi a
criação de novas regiões metropolitanas na décadade90.“Elassãoimportantesenquantoforma de lidar com problemas regionais urbanos,
como o uso racional do solo e o planejamento
do sistema de transporte”, explica.
Outros dados importantes do censo de 2000,
que só sairão daqui a um ano, dizem respeito
à migração pendular, ou seja, de pessoas que
moram em uma cidade e trabalham em outra. “Essas informações são fundamentais
para o controle do consumo energético e de
emissões de carbono”, diz, lembrando que o
desenvolvimento das telecomunicações tende
a reduzir o ritmo deste pêndulo e,
consequentemente, do transporte e das emissões de poluentes.
Já em relação aos refugiados ambientais, sejam das regiões da seca ou dos grandes
represamentos e mudanças atmosféricas,
Hogan os coloca em uma categoria que ainda
carece de estudos. Mas garante que esse contingente está longe de ser o responsável pela
devastação da cobertura verde e contaminação
dosolo.
“Embora a atividade agrícola pressione a coContinua na página 7

IV Encontro Aberto sobre
Dimensões Humanas de
Mudanças Ambientais Globais

Inscrições : US$ 150 até 15 de julho
US$ 195 até 06 de setembro
Local: Hotel Glória – Flamengo – Rio de Janeiro
Data: 6 a 8 de Outubro
Contatos: http://sedac.ciesin.org/openmeeting
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berturavegetaleadiversidadebiológica,asituação brasileira não é parecida com o que acontece em outros países. A imagem do pobre sem
terraobrigadoacortaraúltimaárvoreparacomer, não é uma imagem brasileira”, afirma.
“Nosso problema são as grandes atividades
agropecuárias,commuitopotencialdedestruição do solo e pouca geração de empregos”.

da por dados da ONU em seu trabalho, Leila
revela que as megacidades vão mudar de endereço ainda neste milênio. “Em 2015, quatrodascincomaiorescidadesdoplanetaestarão em países da periferia da globalização,
como Lagos (Nigéria) e Dacca (Bangladesh).
Aurbanizaçãoaceleradadospaísespobresfará
a população das cidades superar a do campo
por volta de 2006, pela primeira vez na históIndícios alarmantes – Que as atividades ria deles”, informa. No Brasil, hoje com 80%
humanas na cidade ou no campo contribuem da população vivendo na cidade, o índice tenpara a elevação da temperatura do planeta, to- de a chegar a 88% em 2005.
dos concordam. As conseqüências é que ainda
Esta tendência de multiplicação das aglomesão desconhecidas, embora alguns sinais já se- rações, de acordo com a professora, implica
jam perceptíveis, conforme a professora Leila mudanças na gestão urbana para lidar com proda Costa Fe
rreira, do Nepam (Núcleo de Estu- blemas como lixo, captação de água, segurandosePesquisas Ambientais) da Unicamp.
ça, transporte e poluição. Para verificar como
Sãoapenasindícios,masalarmantes.Apoia- esse processo anda no Brasil, LeilaFe
rreiraes-

tudouasaçõesoficiaisdecincocapitaismetropolitanas(PortoAlegre,Curitiba,SãoPaulo,Rio
de Janeiro e Belo Horizonte), eixo da pesquisa
quedivulgounoseminário.“Oobjetivoéanalisarexperiênciasemníveldopoderlocal,naformulação e implementação de políticas públicas com características sócio-ambientais
adotadas por essas prefeituras após a Constituiçãode1988”,explica.
São Paulo surpreende – A pesquisadora
se surpreendeu com o caso da cidade de São
Paulo, onde, segundo ela, a questão ambiental
foirelevadaemcertasgestões,comoseosproblemas sociais considerados prioritários não
tivessem ligação com o processo de degradação da metrópole. “Em uma cidade
globalizada,comuniversidades altamente quaFoto: Antoninho Perri

Saúde ambiental tenta
recuperar o atraso
Como enquadrar a questão ambiental entre os fatores importantes de análise por parte da área de saúde pública? Quais
os impactos das mudanças ambientais de larga escala na
saúde da coletividade? Em 1995, o Ministério da Saúde brasileiro só tinha indagações como estas a apresentar em uma
conferência panamericana de saúde ambiental convocada
pela Organização Mundial de Saúde. Precisava de idéias.
“Só há 15 dias a Associação Brasileira de Saúde Coletiva criou
um Comitê Técnico de Saúde de Meio Ambiente; no âmbito do
Ministério, tal comitê foi criado apenas em janeiro deste ano”, informa o pesquisador Ulisses Confalonieri, da Fiocruz (Escola Nacional de Saúde do Rio de Janeiro), que socorreu o governo federal
naquela época e ainda tenta tirar o atraso do Brasil neste setor.
“Todos os problemas ambientais têm impacto na saúde,
alguns podendo ser detidos, outros não. Mas não existem
indicadores, que estão fora da rotina do Ministério”, afirma
Ulisses, acusando a omissão do poder público na questão,
embora não no debate. “O governo é omisso na geração de
informação. O problema é que não se estudam e produzem
estatísticas? Muito pouca gente está preocupada”.
A Fiocruz, porém, segundo o professor, vem desenvolvendo
estudos e corroborando tudo o que se anunciava diante da onda
de devastação do planeta. “O Brasil ainda não tem problemas com
a perda da camada de ozônio, mas ela já se avizinha no Cone Sul.
Assim mesmo, por conta da demasiada exposição ao sol, no lazer
ou no trabalho, temos câncer da pele. Uma grande parte dos 30
milhões de cegos no mundo adquiriu a deficiência por causa da
catarata, cujo principal fator também é a exposição ao sol”.
Indicadores – Visando alcançar um indicador mais confiável
sobre o problema no Brasil, a equipe do professor Ulisses
Confalonieri utilizou alguns parâmetros de saúde para
monitorar o problema ambiental. A proposta levada ao Ministério mostra que a degradação do saneamento causa diarréia, por exemplo; que o trânsito caótico mata por atropelamento; que a malária chega à área urbana; que ruído urbano
causa perda auditiva; que inundações trazem leptospirose. E
o que o professor considerou mais curioso: “O morcego nos
deu uma mostra de como a perda de ecossistema pode agir
contra a saúde humana. Nas regiões do garimpo que devasta a fauna, o morcego, na falta de animais, vai e suga o sangue humano, fato comum no Mato Grosso, Rondônia, Acre...”.

Foto: Neldo Cantanti

Cidades vivem
aumento da demanda
por habitações
individuais: maior
consumo de água e
energia

Ulisses, da Fiocruz:
“Todos os problemas
ambientais têm
impacto na saúde”

lificadas, uma classe média intelectualizada e
com consciência ecológica bastante refinada,
haveria condições de se implementar uma política de meio ambiente”.
Mas Leila faz uma ressalva em relação ao
projeto de restrição de uso de automóveis, o
chamado rodízio, aprovado por 96% da população em 1997 e 1988. “O debate em torno da
operação tornou público o problema da poluição do ar e da qualidade de vida urbana”, comenta. Contudo, não serviu para pressionar o
poder público a adotar medidas quanto ao
transportecoletivo.“Naverdade,osproblemas
ambientais de São Paulo são particulares, embora ilustrem um processo em curso em diversas partes do mundo, como o caso do próprio Rio de Janeiro, que se aproxima também
da situação de cidade insustentável”, alerta.

Seminário vira livro
em Encontro Mundial

O seminário Dimensões Humanas de Mudanças
Ambientais Globais: Perspectivas Brasileiras reuniu
11 pesquisadores de diversas áreas de conhecimento. Eles terão seus trabalhos publicados em livro a
ser lançado no IV Encontro Aberto da Comunidade
Internacional de Pesquisas sobre Dimensões Humanas de Mudanças Ambientais Globais, programado para os dias 6, 7 e 8 de outubro, no Hotel Glória
do Rio de Janeiro.
“Esta será a primeira vez que pesquisadores de
um país anfitrião apresentarão um trabalho desta
natureza, mostrando suas contribuições para a questão”, explica Maurício Tiomno Tolmasquin, da UFRJ,
um dos membros do comitê responsável pela organização do encontro do Rio e presidente da Comissão Brasileira para as Dimensões Humanas de Mudanças Ambientais Globais.
O conjunto dos trabalhos expostos na Unicamp é
uma reflexão sobre como as mudanças ambientais
afetaram as populações, a partir do início da década passada – em aspectos como economia, saúde
e comportamento –, e como os governos vêm agindo na negociação de mecanismos de controle das
emissões de poluentes atmosféricos.
Neste ponto, o Brasil aparece como duplamente
importante. “Primeiramente em relação à importância de suas emissões no conjunto das emissões
mundiais, particularmente em relação ao
desmatamento. Em segundo lugar, por seu papel
ativo na construção de um regimento ambiental
global para enfrentar a mudança climática”, adianta o professor Eduardo Viola, mencionando a Convenção
do Rio em 92 (Eco 92) e o Protocolo de Kyoto em 97. Viola
é cientista político do Departamento de Relações Internacionais e Centro de Desenvolvimento Sustentável da UnB.
Os autores reconhecem que o livro não pretende der a palavra final sobre a problemática e que ainda existem muitos retoques necessários, bem como lacunas a serem preenchidas.
“Mas vai mostrar exatamente qual é a colaboração da pesquisa brasileira para a questão das mudanças globais, o que não
correu em encontros anteriores nos EUA (1995), Áustria (1997)
e Japão (1999)”, frisa o pesquisador Maurício Tolmasquin.

Ciências humanas reforçam a luta pelo meio ambiente
O seminário realizado na Unicamp mostrou
a entrada das ciências humanas no grupo das
áreas de conhecimento que até então predominavam nas questões ambientais. “Toda a
preocupação com as mudanças ambientais
globais, até muito recentemente, foram tratadas por oceanógrafos, cientistas da atmosfera
e outros cientistas de exatas e biológicas, ao
passo que quase todas as perguntas têm sua
origem na ação humana”, analisa o sociólogo
Daniel Joseph Hogan, coordenador geral do

evento e do Nepo.
Eduardo Viola, da UnB, encontra outro diferencial no movimento. “Até agora, aconteceram
no País seminários na dimensão da ciência natural, apenas em nível local ou brasileiro nas dimensões humanas, e um ou outro sobre as dimensões globais. Este encontro envolve totalmente o humano-global-ambiental, quando antes era disperso. É o primeiro evento com algo
de novo em termos de história da ciência, com
papers representativos do que há de melhor na

comunidade científica”.
Hogan admite a demora da chegada das ciências humanas nas discussões ambientais. “Esta
mobilização de cientistas políticos, sociólogos,
demógrafos, economistas, tem sido difícil. Surgiu
então a idéia deste seminário, a fim de que esses
pesquisadores mudassem seu foco para os problemas ambientais globais, avaliando
determinantes na estrutura da sociedade, de consumo, e quais são suas respostas e inovações
institucionais exigidas em nível nacional e interna-

cional”, explica Hogan. “Todos esses problemas
são matéria para humanas”, reforça.
As respostas da sociedade, segundo um estudo específico incluído no livro, vão da indiferença diante das mobilizações, passando pelo
consumo. Floresceram conceitos e terminologias. Comunidades de áreas de proteção ou de
interesse ambiental passaram a ser chamadas
de “populações tradicionais”; o retirante nordestino de “refugiado ambiental”; e produtos ecologicamente corretos de “verdes”.
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Alunos muito especiais
Unidades da Unicamp se mobilizam para melhor
atender a procura de jovens portadores de deficiências

‘Sem essa
de super-herói’

Foto: Antoninho Perri

CARLOS LEMES PEREIRA
calberto@reitoria.unicamp.br

movimentação no quarto de Viviane
Maria Missio, 19 anos, deixa
transparecer apenas os preparativos
de uma jovem prestes a encarar o
segundo semestre letivo, após as
férias. Na Unicamp, porém, uma agitação bem
maior já vinha tomando conta de faculdades e
institutos. Intensidades à parte, os dois cenários
estãointerligados.Vivianeécegaeingressou,em
março deste ano, no curso de Pedagogia. Uma
vitória conquistada justamente num período em
que a Universidade se engaja mais decisivamente
na luta pela inclusão e permanência de alunos
portadores de deficiências.
As iniciativas partem de unidades
diferenciadas, como o Centro de Estudos e
Pesquisasem Reabilitação “ProfessorDr.Gabriel
Porto” (Cepre) e Serviço de Visão Subnormal,
ambos da Faculdade de Ciências Médicas;
Serviço de Fisioterapia e Terapia Ocupacional,
do Hospital de Clínicas; departamentos de
Computação e Automação Industrial e de
Engenharia Biomédica, os dois da Faculdade de
Engenharia Elétrica e de Computação;
coordenadorias do Curso de Pedagogia e
Licenciatura, Grupo de Pesquisa, Pensamento
e Linguagem, e Laboratório de Estudos e
Pesquisas em Ensino e Diversidade (Leped), da
Faculdade de Educação.
Juntas, estas iniciativas valorizam a Unicamp
no ranking das instituições de ensino superior
brasileiras preocupadas em não apenas cumprir
aatuallegislaçãoescolar, mas em efetivamente
desempenhar uma ação de cidadania. Uma
postura que ganha ainda mais importância
tendoemvistaaproximidadedasinscriçõespara
o vestibular 2002, daqui a algumas semanas. E
uma atitude que, na verdade, está em
consonância com um súbito aumento da
demanda de vestibulandos portadores de
necessidadesespeciais,verificadorecentemente.
Considerando-se a partir de 1994, quando a
Comissão Permanente para o Vestibular da
Unicamp (Comvest) passou a ter um controle
mais detalhado sobre o assunto, a média de
inscritos nessa categoria se manteve em nove
por ano, até 1999. De repente, nos dois últimos
vestibulares (2000 e 2001), o número
simplesmente triplicou, com 18 inscritos em

Foto: Neldo Cantanti
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Viviane, a jovem cega em seu quarto, e (no destaque)
Clara, da FE: contra uma estatística das mais cruéis

cada ano (veja quadro). Mesmo em 99, já se
evidenciava o salto na procura, com 12
inscrições de portadores de deficiências.
No entanto, a média de aprovados continua
baixa, um pouco acima de três a cada vestibular.
E a de matriculados, menor ainda: somente um.
Com o agravante de casos como o registrado em
1997, quando uma garota cega, matriculada em
Ciências Sociais, não continuou o curso por não
ter obtido aproveitamento no primeiro semestre.
“Eis uma estatística das mais cruéis”, resume
Clara Germana de Sá Gonçalves Nascimento,
coordenadora de Pedagogia da FE.
“Por isso, nos sentimos confrontados com
umaquestãosériaedesafiadora:criarcondições
para garantir o desenvolvimento acadêmico de
alunos portadores de deficiências que já estão
na Unicamp e de outros que virão, em número
cada vez maior, segundo previsão que a Comvest
nos apresentou”, acrescenta.
Políticasinstitucionais –ClaraeReginaMaria
de Sousa, coordenadora do Grupo de Pesquisa,
Pensamento e Linguagem, promoveram, na
Unicamp, em 3 e 4 de maio, o debate
Estabelecimentodepolíticasinstitucionaispara
ingresso e permanência de pessoas com

A I N C LU S Ã O A N O A A N O
Ano

Inscritos

Aprovados

Matriculados

Histórico

10

3

3

Um dos matriculados (portadora de
cegueira) não continuou o curso
(Ciências Sociais), por não ter tido
aproveitamento no 1º semestre.

1998

7

4

1

Três não convocados em raz ão do
preenchimento das vagas antes de
chegar nas classificações por eles
obtidas.

1999

12

5

1

Quatro não convocados em razão do
preenchimento das vagas antes de
chegar nas classificações por eles
obtidas.

1997

2000

18

5

1

Dois estavam na 1ª lista de espera
e não fiz eram matrícula; os demais
não foram convocados em raz ão
do preenchimento das vagas antes
de chegar nas classificações por
eles obtidas.

2001

18

3

1

Um dos aprovados não compareceu
para a matrícula em 1ª chamada e o
outro ficou na lista de espera.

Fonte: Comissão Permanente para o Vestibular da Unicamp

necessidades especiais. O evento contou com a
presençadoreitor, Hermano Tavares;dopró-reitor
de Graduação, Angelo Cortelazzo; da assessora da
Secretaria de Educação Especial do MEC, Marlene
Gott,edeoutrosespecialistas.
“Foramváriososobjetivos.Opontodepartida
foi possibilitar uma maior socialização das
informações sobre as leis, portarias,
recomendações e decretos governamentais
relacionados com a acessibilidade de pessoas
portadoras de necessidades especiais no ensino
superior”, diz Clara. “A partir daí, buscamos
promover uma discussão crítica de tais
documentos, das ações que têm sido realizadas
pelas instituições de ensino e daquelas que
ainda requerem ser consideradas”. Lembrando
que o debate atraiu representantes de outras
universidades, ela complementa: “Tentamos
ainda realizar um primeiro exercício, mais
coletivizado, de elaboração de propostas e
encaminhamentos de ações”.
Em cumprimento à LeideDiretrizeseBases,
a FE incluiu no seu projeto pedagógico
componentes curriculares que capacitam
professoresdeeducaçãobásicaparaaintegração
de alunos que necessitam de atenção especial.
É,inclusive,aúnicafaculdadepúblicadopaísa
oferecer, gratuitamente, e dentro do curso de
Pedagogia,oficinassemestraisdeLibras(Língua
Brasileira de Sinais). Oficinas ministradas por
uma pedagoga surda. “Já formamos mais de 200
pessoas e, só no semestre passado,
matricularam-se 96, o que nos obrigou a
ampliar a oferta”, orgulha-se Clara.
Ela ressalta como relevante o fato de essas
disciplinas especiais serem abertas não só a
professores da rede fundamental e alunos das
licenciaturas, como a pais de pessoas surdas e
até portadores de deficiência auditiva,
notadamente da terceira idade, que passaram
boa parte da vida limitados pelo não domínio
de um código eficiente de comunicação.
O debate não demorou a render resultados
práticos. “Ainda neste mês lançaremos uma
campanha itinerante de conscientização da
comunidade acadêmica”, adianta Clara. Houve
efeitos positivos inclusive para a capacitação
educacionalvoltadaparaoutrostiposdedeficiências.
“FizumpedidooficialàPró-Reitoria de Graduação
para a montagem de uma oficina Brailleejárecebi
osinalverde;osequipamentosserãodeusocomum
detodaaUniversidade”,conta.

Voltemos ao quarto de estudos de
Viviane, a garota cega que está cursando Pedagogia na Unicamp. Em
meio a equipamentos especiais,
como máquina de escrever em
Braille e computador interativo por
estímulo vocal, há outros objetos,
mais prosaicos, mas que para ela
simbolizam conquistas tão importantes quanto entrar na universidade.
Um teclado eletrônico que ela toca
nos momentos de descontração.
Fotos. Muitas. Nelas, vemos Viviane
em várias fases de sua vida, praticando hipismo (a hipoterapia foi um
tratamento importante para ela), natação (domina as quatro modalidades) e balé.
É nesse quarto repleto de singelos troféus que ela conta sua história: “Eu nasci prematura, com seis
meses de gestação, e tive que ir pra
incubadora. Foi quando, durante a
fototerapia, houve um acidente que
me causou a chamada retinoplastia
da pré-maturidade”. Os pais, relata,
só conseguiram notar a cegueira
quando ela tinha meio ano de idade.
“A partir daí, recebi todo o apoio e
estímulo imagináveis por parte deles. Com 1 ano e 9 meses entrei na
Escola Pró-Visão. Mas acabei sendo alfabetizada, em Braille, na primeira série do Colégio Batista, em
sala comum”.
Passar na Unicamp foi apenas um
de seus feitos escolares. No mesmo
ano, prestou para Psicologia na PUC
de Campinas e também foi aprovada. Ainda em 2000, como treineira,
havia sido aprovada em Tecnologia
Sanitária. Uma escalada que anima
a coordenadora de seu curso, Clara
Germana, a considerá-la “um desafio que passou a enriquecer o nosso
cotidiano”.
Viviane não tem dúvidas de que
“as universidades realmente precisam se mobilizar para garantir o
acesso e a continuidade dos portadores de deficiências em seu meio,
pois hoje vivemos sob o signo da inclusão social em todos os níveis e a
tendência é isso se expandir cada
vez mais”. Mas nem por isso deixa o
realismo de lado. “Ainda há muito
preconceito. As pessoas ditas ‘normais’ tendem a nos ver de formas
extremas: ou nos isolam ou nos tratam como super-heróis. Os dois ângulos são equivocados e não nos
ajudam em nada”, denuncia.
Enquanto fala, vai organizando o
material para a volta às aulas. Com
muita destreza. Tudo bem, nada de
super-heroísmo, como ela abomina.
Apenas dignidade e beleza.
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O pioneirismo e excelência do Cepre
Foto: Antoninho Perri

A

educadora Clara Germana
destaca que o evento Estabelecimento de políticas institucionais
paraingressoepermanência de pessoas com necessidadesespeciais, realizadonaUnicamp teve
o mérito de mostrar que “outras unidades da Unicamp já vêm acolhendo em
seus cursos alunos portadores de necessidades especiais, o que resulta no aperfeiçoamento constante do instrumental
necessário para a tarefa”. Um dos melhores exemplos – até por representar
um esforço pioneiro – é o do Cepre. “Temos estado tradicional-mente envolvidos com o ensino, pesquisa e assistência na área da deficiência visual (cegueira e baixa visão) e surdez”, assinala a coordenadora, Cecília Guarnieri Batista.
Só para se ter uma idéia da excelência
das atividades do centro, o seu Programa de Apoio à Escolaridade para Surdos, criado há dez anos, ganhou, em
1999, o Prêmio Telecurso 2000, concedido con-juntamente por várias entidades, entre elas o Canal Futura de TV a
Cabo, Fiesp, Fundação Roberto Marinho
eFundação de Amparo ao Trabalhador.
“A Comvest tem nos convidado, desde 1991, para assessorá-la no que tange aos alunos com deficiência visual:
confecção de provas em Braille, orientações gerais etc”, lembra Cecília. “A
partir de 1995, passamos a oferecer a
possibilidade de candidatos com baixa visão usarem o Closed Circuit

Equipamento oferecido a estudantes que possuem baixa visão: texto ampliado em até 60 vezes

Television, que permite a ampliação
de um texto em até 60 vezes. Quando
o candidato faz opção por esse equipamento, lhe é oferecido um período
de treinamento, para familiarização”.
O investimento mais recente se deu
por ocasião do vestibular de 1999,
quando o Cepre recebeu um novo
prédio, com 27 salas totalmente
adaptadas, onde candidatos com necessidades especiais encontram plenas condições para se submeter às
provas. “Além disso, a comissão nos
tem solicitado a indicação de intér-

pretes de Libras, quando há inscrição
de candidatos surdos”, acrescenta.
A coordenadora salienta que, dentre
as linhas de pesquisa do Cepre, destacam-se estudos e projetos relativos ao
processo de inclusão/exclusão de alunos com deficiência visual ou surdez na
escola regular, “tema candente, tendo
em vista a atual legislação educacional”.
Visão subnormal – Mais recentemente, coube ao Serviço de Visão
Subnormal reforçar a filosofia de inclusão que vem se consolidando na

Unicamp. Em 23 de junho, a unidade
promoveu o 8º Simpósio de Visão
Subnormal – Diagnóstico, Tratamento
e Reabilitação, destinado a orientar
médicos oftalmologistas, reabilitadores
(terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas etc.) e profissionais de educação no trabalho com portadores de
deficiências visuais.
“O conceito atual em relação à conduta frente ao paciente com visão
subnormal é que, parale-lamente ao tratamento clínico ou cirúrgico, se realizem condutas óptica e reabilitacional”,
afirma a médica Keila Monteiro de Carvalho, coordenadora do evento. Dentro
desse conceito é importante a participação de profissionais em educação especial e reabilitadores que acompanhem o desen-volvimento dos pacientes. Aceitar e adaptar-se à visão
subnormal não é coisa fácil para pessoas que sofrem o problema, em especial
para aquelas que antes enxergavam.
A partir da constatação da perda visual, iniciam-se as ações de reabilitação. A primeira é ajudar o paciente a
usar a visão residual, com auxílios óticos (lupas, telescópios, lentes de aumento) e não óticos (iluminação,
postura etc.). A seguir, vem o treinamento para as atividades de vida diária, de orientação e mobilidade, inclusive a atuação sobre o meio familiar e social do indivíduo.

Foto: Neldo Cantanti

‘Palma’ para as boas idéias

Quevedo e Raimundo, da FEEC: exatas a serviço da inclusão

A “febre da inclusão” não poupa nem mesmo a área de exatas,
incluindo cientistas que atuam com tecnologias de ponta, como
a robótica.Ao mesmo tempo em que integra o pool de pesquisadores de instituições da América Latina e Península Ibérica que desenvolve um veículo autônomo com características dedicadas ao
ensinodecriançascomparalisia(inclusivecerebral),JoséRaimundo
de Oliveira, chefe do Departamento de Computação eAutomação
Industrial da FEEC, é membro da comissão encarregada pela PróReitoria de Extensão para o estabelecimento do Prêmio de Acessibilidade.
O projeto que Oliveira ajuda a aperfeiçoar é uma credencial
perfeita para atuar nessa comissão. A denominação técnica
de Plataforma de Apoio Lúdico à Mobilidade Alternativa foi
pensada de modo a resultar, numa escolha feliz, na sigla Pal-

ma. Ou seja: uma saudação agradavelmente jovial a um equipamento que, sob a carcaça de um colorido carrinho de brinquedo, desses a que nenhuma criança resiste ao desejo de pular a bordo, abriga, taticamente disfarçados, circuitos eletrônicos integrados em módulos bem reduzidos.
“O veículo tem cinco níveis de atuação. No primeiro, funciona
sozinho, desviando-se de obstáculos, mediante sensores. Os outros níveis podem ser comandados pela criança usuária, de acordo com suas possibilidades e fases de familiarização com o sistema”, explica o pesquisador. “Além de auxiliar na mobilidade do
deficiente, o equipamento pode ser, em si, um vetor de inclusão
da criança no ambiente escolar, pois, afinal, é um brinquedo, em
que pese a sofisticação”, defende. O projeto já passou por testes
em Barcelona, que continuam em Lisboa. “Agora, precisamos de
parceiros para a industrialização”, torce o engenheiro.

específicas nos campi; essa é uma ‘faxina’ que deve começar
em casa”, diz Oliveira. “O que mais nos gratifica é a constatação
de que, mais do que a mera pretensão de bolar inventos geniais, a questão passou a fazer parte do cotidiano da comunidade universitária e até fora dela, como uma necessidade social”, frisa Antonio Augusto Quevedo, professor do Departamento
de Engenharia Biomédica da FEEC e membro da comissão.
O júri do prêmio contará com três usuários dos serviços propostos. “Queremos que as pessoas que eventualmente venham
a se valer dos projetos avaliem sua funcionalidade”, explicaAfonso Celso von Zuben, do Serviço de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional do HC, outro membro da comissão. Também faz
parte dela a professora Maria Teresa Eglér, da Educação.

Prêmio de Acessibilidade – O Prêmio de Acessibilidade foi
proposto durante o 2º Encontro de Comunicação e Mobilidade
Alternativa/Aumentativa e visa contemplar projetos que apresentem idéias para tornar os campi da Unicamp acessíveis a todos,
alunos, professores, funcionários e visitantes. Os dez trabalhos
selecionados receberão uma bolsa de R$ 500,00 mensais para
desenvolvimento e o grande ganhador levará R$ 5 mil. Os recursos são do Banco Real ABN Amro Bank e somam também as
bolsas da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários. As
inscrições foram fechadas no mês passado e os resultados serão
conhecidos até o final do ano. Foram recebidas 18 propostas.
“Pensamos a Unicamp como o locus privilegiado para o desenvolvimento das idéias, por termos detectado necessidades

A parte
escondida
do carro
colorido:
circuitos
para
ajudar a
criança
com
paralisia

Foto: Neldo Cantanti
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OsfísicoseaBíblia
Uma conversa sobre a origem do
universo com o emérito Cesar
Lattes, que considera Einstein um
plagiador, e Marcos Danhoni, outro
físico divergente que também ataca
a dogmatização da ciência
TATIANA FÁVARO
tatianafavaro@bol.com.br

– No princípio, Deus criou os céus e a terra.
– Os céus e a terra, está bem? E depois criou as águas. Continue lendo...
– A terra era informe e vazia. As trevas cobriam o abismo e o espírito
de Deus movia-se sobre a superfície das águas.
– Tinha o céu, a terra e as águas. Então, o que Ele disse?
– Deus disse: ‘Faça-se a luz’.
– Ele estava no escuro...
– E a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das
trevas. Deus chamou ‘dia’ a luz e às trevas, ‘noite’. Assim surgiu a
tarde e em seguida a manhã. Foi o primeiro dia.
– Está bom? Então você queria saber sobre a origem do Universo? Está
aqui a origem do Universo. Você conhece, já ouviu falar desse livro?

oi assim que começou o diálogo entre a
repórter e o físico Cesar Lattes, professor
emérito da Unicamp, na manhã de 19 de
julho. O peso do livro do Gênesis foi maior
que o dos livros todos reunidos na Bíblia pousada
sobre o sofá, lida pela jornalista a pedido do cientista.
Dia agradável, ensolarado, na casa simples e
acolhedora do distrito de Barão Geraldo, em
Campinas, onde se abriga a família de um maiores
cientistas do mundo.
Em 1947 o professor descobriu o méson-pi, depois
de expor chapas fotográficas muito sensíveis,
conhecidas como emulsões nucleares, à altitude de
5,6 mil metros do Monte Chacaltaya, na Bolívia, onde
a detecção dessas partículas seria presumivelmente
mais favorável. “Mas mais emocionante foi detectar
os mésons produzidos artificialmente, com Eugene
Gardner, em Berkeley”, relembra o mestre.
Aposentado desde 1986, Lattes diz aceitar a Bíblia
como a origem da matéria. “Sou judeu, católico
apostólico romano, stalinista, cristão, ortodoxo,
animista e maometano”, brinca, ao ser questionado
sobre religião. Os óculos acima da testa, as pausas
na fala e o cigarro sempre à mão – aos 77 anos fuma
um maço e meio por dia, sempre com o cuidado de
tirar o filtro –, dão ao cientista, que virou verbete da
Enciclopédia Britânica, um ar compenetrado.
Bobagem, como diria ele. Lattes, apesar de ótimo
observador, é uma criança. Brincalhão, irreverente,
mostra as fotografias pregadas nas paredes de sua
biblioteca maravilhado, como se também as visse
primeira vez. “O patrão aqui sou eu. O manda-chuva
é aquele com o cigarrinho na boca”, diz, apontando
para a fotografia do pai, Giuseppe, num pequeno
quadro pendurado. “O patrono maior é esse aqui
embaixo”, acrescenta, indicando outra fotografia, a
do físico dinamarquês Niels Bohr, prêmio Nobel em
1922 por apresentar a teoria sobre a estrutura
atômica e espectros atômicos. “Ele (Bohr) foi um
filósofo natural. E lá em cima está o maior do século,
sabe quem é?”, pergunta. “Ernst Rutherford”, ensina,
sobre o físico inglês que em 1911 revelava, por meio
de sua experiência, a existência de um núcleo
atômico. “Dois monstros. O Rutherford, mais pé no
chão. O Bohr, um pouco visionário: fim da vida dele
foi tentando convencer os norte-americanos a não
fazere m a bomba atômica”.
Curitibano, Cesar Lattes foi um dos criadores do

F

Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) e
tornou-se professor da Unicamp em 1967. Não vai
mais à Universidade. “Às vezes ela vem a mim”, afirma,
desacreditado quanto aos moldes da educação atual.
“Digo hoje para os estudantes de Física: assistam às
aulas teóricas, mas façam a parte de laboratório e, se
possível, construam sua aparelhagem”. E para os
físicos:“Ah, se eles são físicos mesmo, não tenho nada
a dizer, eles sabem o que estão fazendo. Agora, para
os que estão na pós-graduação, digo: não façam,
porque ciência se aprende fazendo; não deixem que
modelem sua cabeça”.
Lattes é apenas bacharel. “Acho que, como bacharel,
fiz bastante coisa”. À sua frente, contudo, o professor
Marcos Cesar Danhoni Neves, mestre em Física e doutor
em Educação pela Unicamp, lamentga: “Não é mais
possível deixar de se submeter a uma pós-graduação,
porque infelizmente toda a estrutura está montada para
te ver doutor”.Danhoni, apesar de escolado, defende
o pensamento intuitivo e prega a popularização da
ciência por meio da literatura, temas de seu livro
Memórias do Invisível – Uma Reflexão Sobre a História
no Ensino da Física e a Ética na Ciência.
Danhoni esteve em Campinas para participar do
13º Congresso de Leitura do Brasil (Cole) e da 4ª
Feira de Leitura, realizados na Unicamp. Aproveitou
a passagem para enriquecer a conversa da manhã
do dia 19. Abaixo, trechos do bate-papo do Jornal
da Unicamp com Cesar Lattes e Marcos Danhoni
Neves:

Jornal da Unicamp – O que o senhor acredita ser
aceitável para explicar a origem do Universo.
Cesar Lattes – A realidade objetiva, a realidade no duro, é a
resultantedasuperposiçãodetodasasvontades:animais,vegetais,
mineraiseobjetosmanufaturados.Tudotemalma.Atéessefósforo
que acabei de acender.Vamos falar de Universo: cada ser é um
Universo. Dizem que existem infinitos Universos. Eu não consigo
conceberoconceitodeinfinito.Então, da origem de qual deles
vamosfalar?Dasgaláxias?Olha,euacreditonesselivroaqui(bate
na capa da Bíblia).Professo acreditar noqueocientistafala–
porque é assim que ganho dinheiro como professor –, mas eu não
acredito,acreditonaBíblia.Asgaláxias,dizemeles,estánamoda,e
o Big Bang, o traque enorme há 18 bilhões de anos, originou o
Universo.Masapareceuonde?Noespaçoenotempo.Deuscrioua
matéria. Então, a origem do Universo, de acordo com os bobocas
dos astrônomos, foi há 18 bilhões de anos. Só que o Solexiste
apenas há5bilhões deanos...Elesdizemtambémqueo Universo
está em expansão. É o que dizem.

“Discussões
acadêmicas
sobre Bing
Bang e
materialização
da energia são
charlatanice”
(Cesar Lattes)

JU – E o senhor,oquediz?
Lattes –(Batecinco,seisvezessobreaBíblia)
JU – Se a teoria do Big Bang ainda é aceita, não em sua
essência, mas em algumas nuances, podemos questionar de
onde veio a matéria antes da grande explosão...
Lattes – Deus criou. E eu não brigo com astrônomos por isso,
porque eunãoos levo a sério.
JU – Seformos falar nas teorias atuais...
Lattes –Quais?Temosabudista,adaSantaIgrejaCatólicaeas
que ensinam nas universidades ocidentais...
JU – Qualaavaliaçãoqueosenhorfazdadiscussãodeteorias
recentes sobre a origem do universo nas universidades?
Lattes – Charlatanice! Porque falam de coisas sobre as quais
não se pode fazer experiência. O conhecimento vem da
observação. E,mediante a observação, a gente faz medidas em
geral para chegar às leis. O que se pratica nas universidades é
muito limitado. Paraseabrir a observaçãoéprecisotrabalhar.
JU – QuaisasprincipaisdiferençasentreaFísicadehojeea
praticada há 50 anos?
Lattes – Muito mais charlatanesca, porque o pessoal fica
falando bobagens... Big Bang,materializaçãodaenergia...Energia
não se materializa, energiaéenergia. Eu estou escrevendo um
tratado,cujotítuloé“Tempo,Espaço,MatériaeVelocidadeLimite”,
ou “Energia, Momento, Massa e Velocidade Limite”.Você não
podematerializarenergia.Estudaraexpansãodo Universoédifícil.
Agentepodetentarobservaro Universo.Masoestudosóéválido
se houver observação. Só teoria é conversa. Tem expansão
contínua,pré-expansão...Possofalarumapalavrachula?Teoriaé
masturbação. As mulheres não conseguem mais domar os
homens e eles vão para os laboratórios e ficam se masturbando.
(Chega o professor Marcos Danhoni)
JU-Apesar de ser um físico da nova geração, a avaliação do
professor Marcos também é crítica em relação ao que se ensina
nas universidades...
Danhoni – Primeiro, apesar de eu ser físico, formado,
graduado...
Lattes – Pós-graduado...
Danhoni – Pós-graduado na Unicamp,também tenho uma
pós-graduação em Educação.Ou seja, tenho um pé nas ciências
ditas exatas, que de exatas não têm nada, e um pé nas ciências
humanas,o que já é considerado para a academia uma coisa
complicada, apesar de se falar em interdisciplinaridade.
Lattes –Espera,espera!Vocêéórfão?
Danhoni –Não.
Lattes – Então, pós-graduação em Educação, não. Quem
educou você foram seus pais. O que a pós ensina é bobagem.
(Risos)
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origem, que sempre existiu.
Lattes – Concordo com você, mas não chamo de infinito,
chamo de indefinido.
Danhoni –Podeser.Minhaidéiaéquaseumaidéia Bruniana.
Lattes – Sabe o que Giordano Bruno disse quando estava
ardendo, morrendo queimado pela Inquisição (acusado de
conspiração contra a Igreja)? “O Sol é uma estrela como as
outras!”.
Danhoni – Giordano é mesmo um monstro universal, mas
Foto: Antoninho Perri

‘

Se você
questiona a
física do
estado sólido,
fica meio de
lado, começa
a incomodar

‘

Danhoni –É. Digoquesouumcontestador,educador,divulgador
daciência.Porquequandosediz“vocêéfísico”,parecequeagente
tem de comungar da grande “igreja acadêmica”. Muitas teorias
querem indexar o real à realidade objetiva e dizer que isso é a
fotografiadoreal. É quando muitos deixam de fazer ciência para
fazersacerdócio.EnissoeumeaproximodoqueoprofessorLattes
diz,queesseensinovistohojeémuitodogmático.Éumaeducação
que não estimula a criatividade, o pensamento divergente e não
sabe trabalhar com esse tipo de atitude.Você é condicionado – e
não educado – a ser um solucionador de problemas.
JU – Qualsuaavaliaçãosobreo Big
Bang?
Danhoni – É uma questão atual e
complicada,porqueuniuváriasfísicas,
desde a cosmologia até a relatividade e
criou uma estrutura que não pode ser
testada. Tem sido um paradigma que
está se tornando um dogma quase
religiosodacriação:“Existiu,há15ou
20 bilhões de anos, um momento onde
sóhaviatrevasetudovirouluz...”.
Lattes – Isso é frescura do George
Gamow (físico norte-americano,
1904-1968, a quem se atribui a
teoria do Big Bang). O que possui o
Gamow, além do Big Bang? A
penetraçãodasbarreirasdepotencial.
Isso acontece em qualquer noite de
núpcias. Esse é o George Gamow.
.
Danhoni – Ele ficou até chateado
com Penzias e Wilson(Arno Penzias e Robert Wilson), que
ganharam o Nobel (em 1978) pela descobertadaradiaçãofóssil,
por não terem lembrado dele.
Lattes –Masaradiaçãofóssiléumadescobertaexperimental,
não precisa se encaixar numa teoria...
Danhoni – Gamow, numa carta que enviou ao Penzias,fala:
“Eu perdi uma moeda e vocês a encontraram”.
Lattes –Modesto...
Danhoni – Mas a história do Big Bang tem essa questão da
bola de fogo, do Gamow, que ganhou força.
JU – Lemaître (Georges-Henri Lemaître, padre e cosmólogo
belga,1894-1966)foioprimeiroaproporummodeloespecífico
parao Big Bang, a estudar modelos teóricos que deram origem
à teoria de Gamow.
.
Lattes – Espera, vamos com calma. Lemaître escreveu “O
átomo primitivo”. O abade era respeitável.
Danhoni –TinhaoFriedmann (matemático e meteorologista
russo Alexander Friedmann, 1888-1925, que descobriu soluções
das equações da teoria da relatividade geral, a teoria de
gravitação que suplantou a de Isaac Newton, 1643-1726).
.
Lattes –OFriedmann era bom também.
Danhoni – A história do Big Bang, de que foi Gamow quem
propôs esse modelo, utilizando até os estudos do Friedmann e do
Lemaître, é tida como oficial. Mas a predição da temperatura da
radiaçãofóssiléumacoisadofinaldoséculoretrasado,dequando
havia gente que acreditava em um modelo estático de Universo.
Como o Guillaume (C.Guillaume),queganhouoNobel(em1920).
Lattes –Vocêtambémestáaderindoaessahistóriadepredição?
No meu tempo era previsão. Sabe por que eu não ganhei o prêmio
Nobel? Em Chacaltaya, quando descobrimos o méson-pi,se
publicou:Lattes,Occhialini(Giuseppe Occhialini)ePowell(Cecil
Powell,físicobritânicoqueganhouoNobelem1950porfotografar
osnúcleosatômicosepeladescobertadoméson)
.
EoPowell, malandro, pegou o prêmio Nobel pra
ele. Occhialini e eu entramos pelo cano. Ele era
mais conhecido, tinha o trabalho da produção de
pósitronsem1933.DepoisfuiparaaUniversidade
daCalifórnia,ondefoiinauguradoosincrociclotron
em1946.Jáera1948eestavaproduzindo mésons
desde que entrou em funcionamento em 46, tinha
energia mais que suficiente. Então, detectamos,
Garden(Eugene Garden)eeu,o méson artificial,
alimentandoa presunçãoderetirardoempirismo
todas as pesquisas que se relacionassem com a
libertação da energia nuclear. Sabe por que não
nos deram o Nobel? Garden estava com beriliose,
por ter trabalhado na bomba atômica durante a
Guerra,eoberíliotiraaelasticidadedospulmões.
Morreu pouco depois e não se dá o prêmio Nobel
para morto. Me tungaram duas vezes.
JU –ProfessorMarcos,qualateoriadefende
para a origem do Universo?
Danhoni – Não acredito num Universo que
nasce. Acredito, diferentemente do professor
Lattes, num Universo infinito, que não tem

(Marcos Danhoni)

ainda pesa sobre ele essa censura. Ele falava em pluralidade dos
mundos infinitos: que o UniversoéinfinitoeDeusestáemtodas
ascoisas,portanto,emlugaralgum.Éum Universoaninimista.A
estrelatemorigem,desenvolvimentoemorte.Elaviraumafábrica
atômica, produzindo elementos pesados como hélio, oxigênio,
ferro e aí implode, explode e lança isso,que vai semear vida ou
destruir vidas em outros sistemas. Assim talvez o Universofosse
contínuo, perpétuo dentro de sua infinidade. Agora, toda essa
históriado Big Bang explicaainterpretaçãodeumacoisaúnica:
vocêtiraoespectrodeumagaláxia,o Universoestáseexpandindo
e um dia ele esteve num ponto singular.Eeufaçoumapergunta:
todos nós sabemos que, pela Teoria da Relatividade, nada pode
escapar de um buraco negro...
Lattes – Isso é uma bobagem. O buraco negro do Gamow
(risos), uma bobagem, só tem o dele.
Danhoni –Masapergunta:senadapodeescapardeumburaco
negro, como pôde o Universo nesse ponto singular se expandir?
Ou seja, é uma coisa muito fantasiosa.
JU – Poisé.Maspermanece a dúvida: de onde teria vindo a
matéria para explodir e originar o Universo, no caso do Big
Bang? E que vale também para a teoria de um Universoinfinito.
De onde veio a matéria?
Danhoni – Eu acho que jamais conseguiremos uma resposta
paraisso.Eissodaráempregoaosfísicos(risos)
.
Lattes – Deus pode ter criado a matéria, pode até ter criado o
espaço,masotempo,não.Otempoéumavariáveltermodinâmica,
quecriaasimesmo,pelofatodetenderparaadesordem.(Pára,
pensativo). Mas ainda estou aprimorando isso no meu tratado.
Fica para a próxima sessão. Vai haver próxima sessão?... Acho
que ainda leva tempo.
JU – OsenhoréumcríticoferrenhodaTeoriadaRelatividade
edopróprioEinstein(AlbertEinstein,físicoalemão,1878-1955)
.
Lattes – Coitadinho, a culpa não é sua, foi assim que te

ensinaram. Mas você sabe de quem é o princípio de relatividade?
Danhoni – Não nasce com o Poincaré(Jules Henri Pincaré,
físico, matemático e astrônomo francês, 1854-1912)
?
Lattes – Mesmo antes, mesmo o Galileu (Galileu Galilei,
físico,matemático,astrônomo,filósofo,literatoitaliano,15641642), o próprio Newton (Isaac Newton, físico, matemático e
astrônomo inglês, 1642-1727) certamente falaram em
relatividade. Mas quem anunciou corretamente e colocou em
ordemfoioPoincaré, em 1900. Lá já aparece que o movimento
retilíneo uniforme não pode ser detectado num laboratório.
Admitindo como postulado (algo que não pode ser
demonstrado) que o movimento retilíneo uniforme não altera
os fenômenos de um laboratório fechado, e chamando a isso de
princípio da relatividade – como eles falam –, mesmo que mais
tardeviesseaserprovadoocontráriopelaexperiência,Poincaré
queria ver quais seriam as conseqüências lógicas. É assim que
elecomeçaseutrabalho.TudooqueEinsteindiz,sobredilatação
do período dos relógios em movimento, variação da massa com
a velocidade, isso é Lorentz (Hendrik Antoon Lorentz, físico
holandês, 1853-1928). Einstein é uma bobagem. Eu não
acredito na relatividade. Mas se ela fosse verdadeira, numa
espaçonave que está em repouso em relação às galáxias ou em
movimento retilíneo uniforme – o que não é possível porque o
espaço está cheio de radiação –, você observaria os mesmos
fenômenos, tanto num laboratório parado quanto num em
movimento. O princípio do movimento retilíneo uniforme é do
Poincaré. Einstein confundiu medida de grandeza física com
grandeza física, que é uma coisa objetiva. O metro dele encolhe
dependendo da velocidade. Depois, ele fez uma teoria da
gravitação fajuta, que chamou de relatividade geral. Não tem
relatividadegeral.Ateoriaéfurada.Omovimentodeaceleração
é absoluto. Einstein é um palhaço, plagiador! Um século de
tapeação e ninguém desmascarou.
Danhoni – É essa adesão ao modelo tido como real. Quem fez
a fama do Einstein foi o Arthur Eddington (astrônomo e físico
inglês, 1882-1944)
.
Lattes – Esse é um palhaço puro.
JU – O Eddington é o inglês...
Danhoni – O Eddington mandou uma equipe para o Brasil
em 1919, em Sobral, e outra acompanhou na Guiné os
melhores pontos para se observar um eclipse. É só durante
um eclipse que você vê as estrelas de fundo e pode comparar
se elas estão no mesmo ponto ou se a luz delas está defletida
ou não. Só que ele pegou as chapas com desvio acima ou
abaixo do previsto por Einstein e desconsiderou. Fez uma
análiseestatísticadeerrosobservacionais e experimentais e
aquilo se encaixava dentro do previsto por Einstein. Isso fez
a fama de Einstein.
JU – Como vocês avaliam a física no Brasil?
Danhoni – A ciência brasileira está muito condicionada pela
Califórnia, que tem um indexador de revistas científicas,oISI,
“Institute for Scientific Information” (Web of Cience), um
grande truste que indexa revistas do mundo inteiro – oito mil
dentre cerca de 150 mil publicações, pouquíssimas no Brasil. E
sevocênãopublicanessasrevistas,nãofazciênciaséria.Aciência
séria, portanto, está atrelada à ciência que é feita no primeiro
mundo.
JU – Danhoni, você é doutor em Educação e se mostra didático
ao falar dos fenômenos astronômicos em “O Mago que veio do
Céu”, um livro para crianças...
Danhoni –Nolivrodecriançaquero algo deciênciainformal
etentorecuperarosistemareferencialgeocêntrico.Nãoporcrença,
mas porque é o que a gente vive inicialmente.
JU – O “Memórias do Invisível” enfoca um
Reprodução
pouco dessa sua postura contra a doutrina
educacional seguida atualmente...
Danhoni –O“Memórias...”temvárioslivros
dentro dele. É uma reunião de minha produção
em 15 anos, sempre enfocando essa questão
da não dogmatização da ciência,paraestimular
de alguma forma o pensamento divergente.Só
que infelizmente a academia, no mundo, trata
mal os divergentes, ela está interessada em
comércio.Esevocêcomeçaaquestionarafísica
doestadosólido,acromodinâmicaquântica,fica
meiodeladoporquenãovaiproduzirtecnologia.
Você começa a incomodar.
JU – O que resta ser descoberto?
Danhoni –Tudo. E tudo o que for
descoberto será reinterpretado no futuro.
Lattes – O que era aceito já não é mais.
Danhoni – A maioria das vezes a gente vê
o que o nosso esquema teórico pede para a
gente ver.
Lattes – Eu não vou nessa, não.
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Revolução silenciosa
Programas de assistência à família estão mudando a lógica do sistema
de saúde no Brasil, que privilegia a medicina curativa
Foto: Antoninho Perri

JOSÉ PEDRO MARTINS
zepedro@correionet.com.br

ma revolução silenciosa, em termos filosóficos e operacionais, vem sendo implantada na área de saúde no Brasil. São
as mudanças de paradigma provocadas
pelos conceitos que caracterizam a Atenção Básica à Saúde, um conjunto de medidas sustentado por dois vértices principais: o Programa de
Agentes Comunitários de Saúde (Pacs) e o Programa de Saúde da Família (PSF).
“A Atenção Básica à Saúde está mudando a lógica do sistema no País”, defende o médico Luiz
Carlos Zeferino, diretor-executivo do Centro de
Atenção Integral à Saúde da Mulher (Caism) da
Unicamp. Zeferino é coordenador do grupo de
trabalho montado na Faculdade de Ciências Médicas (FCM) para discutir e multiplicar os conceitos e técnicas associados à Atenção Básica.
O grupo de profissionais da Universidade, que
recebe apoio integral da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, vem tendo participação estratégica no Pólo de Capacitação, Formação e Educação Permanente em Saúde da Família da Região de Campinas. Fruto de uma parceria entre Ministério da Saúde, Secretaria de
Estado e Secretarias Municipais de Saúde, além
de cinco universidades, o Pólo já foi responsável
pelo treinamento de 1.230 alunos, entre médicos e outros profissionais.
Os médicos da Unicamp estão se preparando,
agora, para intensificar suas ações por meio da
capacitação de nada menos que 1.800 profissionais da rede básica de Campinas. Com a qualificação dos agentes da cidade-sede da mais nova
região metropolitana brasileira, a expectativa é
de que esses conceitos sejam ainda mais disseminados na área de influência do Pólo
de Capacitação.

U

Profissional da Unicamp mede pressão de usuário em terminal de ônibus de Campinas: prevenir para depois não ter de curar
Foto: Neldo Cantanti

Nova lógica – O diretor do Caism observa que o atual sistema de saúde privilegia o atendimento, por um médico especialista, quando a pessoa já está doente.“Pela lógica do sistema vigente, somente quando um idoso apresenta sintomas
avançados de pressão alta ou de diabetes, por exemplo, é que o problema é detectado pelo médico que atende em determinado centro ou posto de saúde. Ou
seja, já pode ser tarde demais”, alerta.
Já o sistema de Atenção Básica, fundado Ana Maria e Zeferino: médico deve conhecer como vivem os pacientes
na atuação do agente comunitário e no
médico de família, propicia a identificana intervencionista, curativa, com o poder nas
ção de uma possível doença quando ela ainda está mãos dos médicos especialistas. Este molde foi
no começo, ou mesmo quando nem se manifes- sendo estabelecido ao longo da existência dos
tou. “A saúde é vista como a soma de vários ingre- antigos IAPs (Institutos de Aposentadoria e Pendientes. Por isso, o modelo propicia a discussão sões) e, no regime militar, do INPS, caracterizade questões como o saneamento básico em um do por uma estrutura administrativa centralizabairro enquanto fator de indução de doenças”, da, “com decisões tomadas e praticadas de cima
acrescenta a médica Ana Maria Franklin de Olivei- para baixo”, como lembra o diretor do Caism.
ra, assessora da FCM para o Programa de Saúde
Mudanças nessa estrutura administrativa foram
da Família.
verificadas a partir do final dos anos 70, coinciZeferino nota que a transição do sistema de dindo com o início da chamada abertura polítiatendimento tradicional para o de Atenção Bási- ca. A estrutura foi sendo aos poucos descentralica à Saúde não vem sendo conduzida sem con- zada e, principalmente nas grandes cidades, apatrovérsia. Pelo contrário, existem hábitos muito receram os primeiros centros e/ou postos de saúarraigados, derivados do modelo adotado nos de para atuar junto a populações de determinaúltimos 40 anos no Brasil, que ainda geram for- dos bairros.
tes resistências entre profissionais do setor.
Historicamente, o sistema privilegia a mediciDescentralização – Entretanto, salienta Luiz

Carlos Zeferino, a descentralização do atendimento continuou privilegiando a medicina curativa, feita pelo especialista, “que tem em média 15 minutos para atender uma pessoa e depois passa para a outra consulta”. Esse tipo de
assistência, sustenta, não propicia a criação de
vínculos entre médico e paciente. “O médico não
conhece a real história de vida de quem é atendido, não sabe onde ele mora e em quais condições, o que pode ser fundamental para explicar
uma doença”, acrescenta Ana Maria.
A “mudança de lógica” enfatizada pelos profissionais da Unicamp começou a ser verificada
quando, a partir de meados da década de 80, se
fortaleceu a vinculação entre saúde e as condições gerais de vida da população. Surgiram então as primeiras experiências dos agentes comunitários de saúde, pessoas em geral originárias
das próprias comunidades e que passaram a receber capacitação para ações básicas na área.
“O agente comunitário é fundamental em um
sistema de Atenção Básica, é o elo entre a comunidade e o médico”, sublinha Ana Maria. O primeiro estado brasileiro que assimilou oficialmente a atuação dos agentes comunitários como fundamentais foi o Ceará, entre o final dos anos 80
e primeira metade da década de 90. Depois, a
atuação descentralizada, fundada na atuação conjunta e harmônica dos agentes comunitários,
enfermeiros e clínicos gerais, foi sacramentada
em termos nacionais com a criação, em 1998, do
Programa de Agentes Comunitários de Saúde
(PAC S) e Programa de Saúde da Família (PSF),
sob coordenação do Ministério da Saúde.
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Uma equipe atende
até 4.500 pessoas
O sistema de Atenção Básica à Saúde segue uma estrutura totalmente descentralizada, a partir de uma equipe constituída por um médico de famíllia, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e, em média, cinco ou
seis agentes comunitários de saúde. Cada equipe se
responsabiliza pelo acompanhamento de aproximadamente 1.000 famílias, o que representa entre 2.400 e
4.500 pessoas.
Aqueles que serão acompanhados pela equipe inicialmente são cadastrados. A partir daí, ocorre um
monitoramento permanente das condições de saúde dos
integrantes do grupo. É onde se torna fundamental a atuação dos agentes comunitários, que são capacitados para
detectar de forma precoce os sinais de alguma patologia.
Exames permanentes também são realizados, com o
mesmo objetivo. Quando alguém apresenta algum sintoma, é imediatamente encaminhado ao médico de família.
“No lugar de intervenções curativas quando o problema já pode ser grave, o modelo de Atenção Básica abre
portas para ações como caminhadas com pessoas idosas, prevenindo a pressão alta. É uma outra concepção,
que privilegia a qualidade de vida integral da pessoa”,
diz a médica Ana Maria Franklin de Oliveira.
A assessora da FCM lembra que o modelo de medicina familiar já vem sendo aplicado com sucesso, há
anos, nos Estados Unidos, Canadá e países europeus.
Nos EUA, o número de programas de residência médica na área de medicina da família aumentou de 164
em 1973 para 475 em 1998. No Canadá, onde esses
programas de residência começaram na década de
1960, cerca de 50% dos médicos são clínicos gerais/
médicos de família e 50%, especialistas. Na Espanha
existem 6.000 residentes formando-se em medicina familiar e comunitária. Na Holanda, a atenção primária
ocupa posição central no sistema de saúde: são 7 mil
médicos de família, um terço de todo o corpo profissional do país.
Primeiros resultados – No Brasil, a Atenção Básica à
Saúde fundamentada no Programa de Saúde da Família
e no Programa de Agentes Comunitários da Saúde ainda
é recente, se considerado o conjunto do país e a articulação entre as esferas federal, estadual e municipal. Entretanto, os primeiros resultados já são estimulantes
para quem absorveu a nova forma de encarar a saúde.
A sensível diminuição dos custos praticados pelo sistema é uma das conseqüências, à medida que existe
uma atenção prioritária à prevenção de doenças. Mas
uma das grandes conquistas, na avaliação dos envolvidos, é o aumento acentuado da participação comunitária
nos debates e na decisão sobre políticas globais de saúde, associadas a questões sociais, de saneamento básico, educação etc.
Atualmente o Programa de Saúde da Família envolve,
em dimensão nacional, 11,7 mil equipes, abrangendo
3.200 municípios e 40 milhões de pessoas assistidas. A
expectativa é a de que, até o final de 2002, o PSF envolva 20 mil equipes, cobrindo 4.000 cidades e contemplando 69 milhões de cidadãos.
Desafios do futuro – Os responsáveis na Unicamp
pelo PSF admitem que persistem múltiplos desafios
para o enraizamento dos novos paradigmas propostos
pelo sistema de Atenção Básica à Saúde. “De forma geral os profissionais ainda são formados com base na especialização médica, para praticar uma medicina curativa”, constata Luiz Carlos Zeferino.
Ampliar a capacitação dos profissionais, na linha dos
novos conceitos, torna-se portanto uma estratégia fundamental, e é nesta área que a Unicamp pretende intensificar sua atuação. Além de se preparar para a capacitação
dos 1.800 profissionais da rede básica de saúde de Campinas, o grupo de trabalho da FCM está propondo e articulando outras iniciativas, como a especialização
multiprofissional em saúde da família e o curso de residência multiprofissional em saúde da família, de acordo
com projeto que deve ser patrocinado pelo Ministério da
Saúde e Banco Interamericano de Desenvolvimento.

Curso vai capacitar hospitais no
gerenciamento de equipamentos
Foto: Neldo Cantanti

Unicamp integra
consórcio para treinar
a distância 4.000
profissionais de 1.270
unidades do País
apacitar perto de 4.000 profissionais de
1.270 hospitais brasileiros no gerenciamento de equipamentos médicos, com a
utilização de múltiplos recursos de comunicação. Este é o objetivo do curso que um consórcio integrado por várias instituições vai ministrar
nos próximos 15 meses, de acordo com projeto do
Ministério da Saúde, estimulado pela Unesco e financiado pelo Banco Mundial.
O consórcio é formado pela Unicamp, Funcamp, Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) e Lex Sistemas, uma empresa especializada
em publicações e processos em informática. Este
grupo foi o vencedor de concorrência internacional aberta para a implantação do curso a distância e que teve a participação de vários outros
consórcios nacionais e estrangeiros.
“Será realmente um desafio, porque se trata de
um curso a distância com estrutura descentralizada, o que é quase inédito no Brasil”, afirma Saide
Jorge Calil, professor que há anos integra o grupo
de engenharia biomédica da Unicamp e que, juntamente com outros pesquisadores da Universidade, participará do desenvolvimento do projeto.
O curso visa a capacitação dos profissionais
que lidam diretamente com o gerenciamento
dos equipamentos hospitalares. Em 120 horas
de aulas, serão ministradas noções gerais de funcionamento e manutenção dos equipamentos
mais utilizados (bisturi elétrico, incubadoras,
raio-x, tomografia computadorizada, carro de
anestesia e outros), segurança hospitalar e até
de procedimentos que devem ser seguidos para
aquisição em condições adequadas de um aparelho. “Às vezes um hospital encaminha um
equipamento para manutenção ou reparo e não
sabe, depois, se o serviço foi bem feito ou não”,
observa Calil.
A capacitação dos profissionais, diz o especialista da Unicamp, é uma demanda gerada pelo
programa do Ministério da Saúde que investiu
cerca de US$ 600 milhões para equipar hospitais

C

Calil e Marilda, da Unicamp: curso a distância quase inédito

de todo o Brasil nos últimos dois anos. Os recursos são originários do Banco Mundial.
Peculiaridade - Uma das características peculiares do curso à distância, que começa a ser
implementado no segundo semestre, será de fato
a sua estrutura descentralizada, como destaca
Marilda Sólon Teixeira Bottesi, integrante do grupo que participa do consórcio e uma das responsáveis pelo curso técnico em equipamentos médico-hospitalares do Colégio Técnico Universitário
(Cotuca) da Unicamp.
Para a garantia de melhores resultados no curso,
explica Marilda, o território brasileiro foi dividido
em seis macrorregiões. Em cada macrorregião haverá um grupo de tutores, encarregado de acompanhar as aulas que serão ministradas a distância,
via Internet e com a utilização de outros recursos
de mídia, como vídeos, cartilhas e apostilas. A coordenação geral ficará a cargo da Unicamp.
A primeira etapa do curso, de cerca de três meses, será reservada a uma radiografia dos hospitais atingidos e ao contato com os profissionais a
quem as aulas serão destinadas. A expectativa é
de que cada hospital indique três profissionais.
As aulas serão oferecidas durante um período de
nove meses. Outros três meses estão reservados
à avaliação do curso.
Tira-dúvidas – Haverá uma central de atendimento para tirar dúvidas dos alunos, a qualquer momento. A central vai funcionar com um 0800 e também
pela Internet. Dois softwares especiais estão sendo
desenvolvidos para utilização durante o curso.
A Unicamp participa do consórcio interinstitucional com um currículo significativo em termos de gerenciamento de equipamentos médico- hospitalares. Há anos a Universidade mantém um dos únicos cursos de especialização no
Brasil em engenharia clínica. (JPM)
Foto: Antoninho Perri

Encubadora em
unidade da
Universidade:
muitas vezes os
hospitais
desconhecem
se a
manutenção
dos
equipamentos
foi feita
corretamente
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Ensino a (pouca) distância
Unicamp constrói prédio para EAD e forma grupo de trabalho visando
apoiar professores que queiram oferecer novos cursos não-presenciais
Foto: Antoninho Perri

ROBERTO COSTA

a serem tomados. Criou-se em dercosta@obelix.unicamp.br
zembro o segundo Grupo de Trabalho, com as funções de planejar,
té o início do próximo ano propor, coordenar e supervisionar
a Unicamp inaugura um as atividades de ensino a distância.
prédio exclusivo para a área
Esta equipe, lotada no Centro de
de ensino a distância (EAD), Computação, vem se encarregando
anexo ao Centro de Computação. O da divulgação de iniciativas de EAD
embrião de uma provável Escola de para a comunidade acadêmica, instaEnsino a Distância da Universidade, lação e administração do ambiente
por enquanto um sonho, é uma das W ebCT (cuja licença de uso ilimitado
iniciativas que visam incentivar o ofe- foi adquirida pela Unicamp), manurecimento de cursos não-presenciais. tenção dos computadores e criação e
Diversos deles já estão sendo minis- atualização do site dedicado a ensino
trados pelo campus, todos em cará- a
distância
(http://
ter experimental, até que se tenha w w w.ead.unicamp.br).
uma legislação própria.
O mesmo grupo trabalha na organiA Coordenadoria Geral da Univer- zação de palestras, envolvendo expesidade (CGU) criou em dezembro riências internas e externas à Universipassado um serviço de apoio a pro- dade, que são transmitidas em vídeo
fessores que queiram oferecer novos pela Internet, em tempo real ou pocursos de EAD usando recursos em dendo ser assistidas posteriormente.
rede (http://www.ead.unicamp.br/), Também é elaborado um boletim incom sede no Centro de Computação. formativo quinzenal, distribuído para
Baseado na plataforma WebCT, uma aproximadamente 2.500 assinantes.
das mais usadas em todo o mundo,
a oferta tem sido progressiva. Em
Serviços – A equipe é multidisjulho deste ano, os cursos já beira- ciplinar, com profissionais de compuvam a 50,com 515 alunos inscritos. tação e pedagogia. O analista de suEm abril de 1999, a Reitoria insti- porte Marcelo Araújo Franco desenvoltuiu um Grupo de Trabalho em Edu- ve doutorado sobre ambientes
cação a Distância (GT-EAD), consi- informatizados para EAD na Faculdaderando a necessidade de articular de de Educação (FE) da Unicamp. A
as iniciativas nas várias instâncias de analista de sistemas e pedagoga
deliberação e execução da Univer- Edilene Ropoli é mestranda em edusidade. O grupo apresentou suas re- cação e informática na FE. Eles têm o
comendações, indicando caminhos apoio de quatro estagiários e aguar-

Marcelo Araújo (dir.) e
equipe: grupo indica
caminhos a serem
tomados pela
Unicamp em EAD

A

Engenharia Química avalia
cursos que utilizam WebCT
Foto: Neldo Cantanti

A Faculdade de Engenharia Química (FEQ) já ministrou um curso experimental usando a estrutura do
WebCT, na disciplina presencial “Fenômenos de Transporte I” (mecânica de fluídos), da professora Katia
Tannous. A experiência estimulou a
docente a oferecer novos cursos:
neste segundo semestre acontece o
de “Fundamentos e Aplicações de
Fluidização”, no doutorado da FEQ,
e outro, “Tecnologia de Fluidização”,
pela Escola de Extensão da
Unicamp, está em fase final de aprovação e deve começar em outubro.
“O mais importante da aplicação
Katia, da FEQ: atingindo a todos que querem aprender
desse tipo de software é a possibilidade de atingir a todos que querem
aprender, principalmente os que estão mais distantes e não dispõem de todo o seu tempo para
estudos”, afirma Kátia. Ela não se limitou a utilizar as ferramentas de ensino a distância.Ao final do
curso aplicou um questionário que resultou em um trabalho apresentado no Cobenge 2001, onde
constatou a aprovação dos alunos quanto à utilização da ferramenta e apresentação visual.
A realização de testes on-line foi considerada prioridade, enquanto se constatou que a maioria do grupo-alvo utilizou o WebCT através do Laboratório de Informática da FEQ. A falta de
computadores em casa e conectados à Internet ficou evidente pela baixa freqüência de uso, de
uma a duas vezes por semana. Os alunos, no caso daqueles de período integral, acessaram o
sistema à tarde, quando normalmente se encontram no campus.
A idéia de aplicar a ferramenta em outras disciplinas foi considerada boa, mas não em todas.
Alguns comentários observados nos questionários são de que o software não substitui o professor, que o chat é válido somente em caso de longas distâncias e que a ferramenta foi bem
utilizada como complemento ao curso.

dam a contratação de quatro analistas
e uma pedagoga. O grupo é responsável pelos treinamentos em WebCT.
Neste ano foram oferecidos dois
tutoriais e dois cursos; outros estão
previstos para o segundo semestre. O
curso de WebCT pode ser ministrado
nas unidades do campus, desde que
haja condição técnica para isso.
Os serviços estão divididos em quatro áreas. Ambiente WebCT, que consiste na abertura de áreas para cur-

sos e suporte na utilização e hospedagem de material didático, é uma
delas. Outra preocupação é a elaboração de projetos, desenvolvimento
de material didático, sua adaptação
para Web, uso de multimídia e produção de CD. Em videoconferência
estão englobados o suporte no uso
de conferência na Internet e a transmissão de palestras em vídeo. A criação de listas e websites para EAD é
outra tarefa em andamento.

Unicamp e USP
unidas a distância
Unicamp e USP uniram-se no ano passado para oferecer um curso de ensino a
distância na área de biologia. Em caráter
experimental, a disciplina de graduação “Bioquímica da Nutrição” foi cursada por 17 alunos da Unicamp e por 15 da USP. Desenvolvido sob orientação dos professores
Bayardo Torres (IQ-USP) e Eduardo
Galembeck (IB-Unicamp), o trabalho resultou numa dissertação de mestrado, “O ensino a distância aplicado a uma disciplina
de Bioquímica - Bioquímica da Nutrição”, defendida por Daniela Yokaichiya junto ao curso de pós-graduação em biologia funcional
e molecular do IB.
A experiência, considerada positiva, Eduardo, do IB: uma boa parceria com a USP
vai ser repetida neste segundo semestre. O curso de bioquímica da nutrição será
ressados no ambiente de EADFoTelEduc,
to: Antoninho Pebarri
oferecido em duas versões, pela Escola de
seado no Nied.
Extensão da Unicamp e como disciplina exAs disciplinas a distância do IB fazem partra-curricular na graduação. Outro curso, Bite de um projeto de pesquisa. Segundo
ologia Molecular para Ciências Exatas II,
Eduardo Galembeck, os alunos avaliaram
está aberto a alunos de graduação como
como positivos a interação tanto com os proparte de um programa de formação de refessores como com alunos de diferentes curcursos humanos em bioinformática, uma
sos e universidades, a flexibilidade de horáriparceria entre o Instituto de Computação
os, a atualização e qualidade do conteúdo e
(IC) e o IB.
seu registro para posterior consulta. O curso
O curso de bioquímica da nutrição foi criade Galembeck faz parte do material de análido a partir de ferramentas disponíveis na
se de um pós-graduando do Instituto de EsInternet e em servidor do IB. Já a disciplina
tudos da Linguagem (IEL), orientado pela pro“Biologia Molecular” será oferecida aos intefessora Denise Braga.
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A Universidade vai até as pessoas
Foto: Antoninho Perri

s iniciativas da Unicamp em educação
a distância têm total apoio da Reitoria, através da Coordenadoria Geral da
Universidade. O professor Fernando
Galembeck, coordenador geral, comenta na
entrevista abaixo as propostas para utilizar os
recursos de informática em benefício das pessoas que não têm acesso à universidade.

A

Heloísa, do Nied: simplicidade de uso do programa é a virtude

TelEduc já foi
‘baixado’ por
380 instituições
e empresas
O Núcleo de Informática Aplicada à Educação (Nied)
da Unicamp tem tradição em pesquisas, trabalhos de
apoio e treinamento na utilização de recursos de
informática em escolas. Um de seus produtos, o
TelEduc, que começou a ser desenvolvido em 1996
junto ao Instituto de Computação (IC), já está na
terceira versão. Idealizado para criação, participação e
administração de cursos na WEB, utiliza o sistema
operacional Linux e trata-se de um software livre, cujo
código fonte está disponível em http://
hera.nied.unicamp/teleduc. Já foram feitos 380
donwloads por universidades, escolas e empresas de
todo o País.
“A simplicidade e facilidade de uso é sua grande
virtude”, avalia Heloísa Vieira da Rocha, coordenadora
do projeto e professora do IC. Na coordenação do Nied
desde o início de julho, Heloísa conta com o apoio de
pesquisadores do núcleo e de pelo menos quatro
estagiários de computação para o desenvolvimento do
produto.
No final da primeira quinzena de junho, 22 cursos a
distância estavam em andamento na plataforma do
TelEduc, sendo 12 deles coordenados especificamente
por professores da Unicamp. Desde que foi criado, o
instrumento de EAD já possibilitou outros 25 cursos,
fora os que se encontram em andamento. O servidor
que hospeda o TelEduc, o Hera, tem espaço suficiente
para hospedar novos cursos, bastando para isso que o
interessado, professor da Universidade, solicite sua
área de trabalho ao Nied. Para quem deseja fazer o
download do produto, gratuitamente, e oferecer cursos
a distância, basta possuir um PC Pentium II, 133 mhz,
com 64 Mb de RAM e 4,5 Gb de disco rígido.
Apaes – No dia 13 de agosto o Nied e o Instituto de
Artes, usando o TelEduc, passam a oferecer um curso a
distância para o treinamento de 420 profissionais de
Associações de Pais e Amigos de Excepcionais
(Apaes). É um projeto conjunto com a Secretaria de
Educação Especial do Ministério da Educação, que
selecionou os participantes e ofereceu o suporte
financeiro. O curso vai durar 15 semanas, com 120
horas. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRS) também está no programa. A PUC-SP é outra
parceira da Unicamp em cursos do Nied. No ano
passado, 120 pessoas foram contempladas com
treinamento semelhante.
Além de proporcionar a estrutura física para novos
cursos, o ambiente computacional TelEduc tem servido
de base no desenvolvimento de diversas dissertações de
mestrado e teses de doutoramento. No momento, três
dissertações e cinco doutorados estudam diferentes
aspectos da plataforma de ensino a distância e
implementam ferramentas inovadoras. O retorno dos
usuários também tem proporcionado constantes
aperfeiçoamentos do programa.

Jornal da Unicamp – Uma das propostas
do primeiro Grupo de Trabalho em EAD era a
criação de uma Escola de Ensino a Distância
na Unicamp. A concretização dessa idéia é possível?
Fernando Galembeck – É possível e poderá vir a existir desde que seja aprovada pelo
Conselho Universitário (Consu). Entretanto, o
essencial para que a Unicamp venha a praticar
a educação a distância é que as Comissões Centrais de Graduação e Pós-Graduação (CCG e
CCPG) adotem essa idéia. A Escola de Extensão já está empenhada em adotar práticas de
educação a distância.
P – Como regulamentar os cursos em EAD
de forma que eles façam parte do currículo
dos cursos e não sejam oferecidos como experimentais, a exemplo do que ocorre no momento?
R – As experiências atuais são importantíssimas para alicerçar quaisquer regulamentos que
venham a ser elaborados. Usando a experiência adquirida aqui mesmo e também a experiência de outras universidades, poderemos elaborar bons regulamentos que ofereçam a professores e alunos todo o amparo legal. Dentro
da Unicamp, quem tem competência para propor estes regulamentos são as comissões centrais, CCG e CCPG.
P – Como a Unicamp pretende agilizar o uso
do prédio para EAD ao lado do Centro de Computação?
R – O prédio vai permitir uma expansão de
atividades que hoje estão sendo executadas em
áreas emprestadas e apertadas. Haverá mais
espaço para a execução de todo o trabalho de
apoio aos professores, bolsistas e monitores,
na preparação de material para cursos a distância.
P – Se criada, a Escola de Ensino a Distância ofereceria cursos pagos ou eles seriam
mantidos gratuitos?
R – Todos os cursos de graduação e de pósgraduação strictu-sensu, isto é, os cursos regulares da Unicamp, são gratuitos e deverão continuar a sê-lo, por força da Constituição da República. Os cursos de extensão ou de educação continuada poderão ser pagos ou não, da
mesma forma que ocorre hoje com os cursos
de extensão presenciais.
P – Cursos oficiais a distância significam
novas cargas horárias. A Universidade aproveitaria seus próprios professores ou contrataria novos para EAD? Como obter recursos
para isso?
R – O principal recurso humano da universidade é o seu corpo docente, e é com seus professores que a Unicamp conta para fazer educação a distância. Quanto a recursos adicionais,
lembro que o Cruesp teve um importante sucesso recentemente, progredindo rumo à obtenção de mais recursos do Estado de São Paulo para a ampliação das atividades de ensino

Galembeck: “Há muita gente talentosa que quer estudar”

público e gratuito que as universidades públicas estaduais já desempenham. No caso da extensão, não há dificuldades em obter recursos
visto que os cursos podem ser pagos.
P – Serão oferecidos incentivos para os professores que quiserem trabalhar com EAD, tanto financeiros como de reconhecimento pela
Universidade?
R – Um conjunto de propostas de incentivos será entregue ao Reitor proximamente, pelo
grupo de trabalho de educação a distância.
Pessoalmente, sou a favor da existência desses
incentivos, porque acredito muito na educação a distância para que a Unicamp cumpra,
cada vez mais, o seu papel formador de gente
qualificada.
P – A Unicamp pretende aumentar o número de vagas na graduação e na pós com o uso
de EAD?
R – A Unicamp está aumentando os números de vagas, mesmo sem EAD. Com EAD esse
aumento será acelerado.
P – Estão sendo oferecidos os primeiros cursos de extensão a distância na Unicamp. A Universidade pretende oferecer cursos de graduação e pós-graduação a distância?
R – Não creio que venhamos a ter cursos inteiros de graduação e de pós-graduação a distância, a curto prazo. Entretanto, o atual ritmo
de aumento da oferta de disciplinas a distância está se acelerando, e isso nos colocará em
posição de oferecermos cursos com muitas atividades feitas a distância. Isso nos permitirá oferecer cursos a pessoas que não têm a possibilidade de morar em Campinas, nem de freqüentar a Unicamp regularmente. Há muita gente
talentosa que não teve e não tem a oportunidade de vir estudar na Universidade. A educação a distância já permite que a Unicamp vá
até essas pessoas.

Contato
cgu@reitoria.unicamp.br
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Olhar espectral
Nova tecnologia de imagens aéreas digitais
permite prever safras e planejar produção
Foto: Antoninho Perri

CARLOS TIDEI
ctidei@reitoria.unicamp.br

mais moderna tecnologia de captação
de imagens aéreas de culturas agrícolas já está disponível aos agricultores
brasileiros, graças a uma técnica desenvolvida pelo Grupo de Estudos em
Geoprocessamento, da Faculdade de Engenharia Agrícola (Feagri) da Unicamp. O novo equipamento fornece informações fundamentais
para previsão e planejamento da safra agrícola,
revelando, por exemplo, o estágio de desenvolvimento das plantações em determinadas áre- Jansle Rocha, da Feagri: tecnologia acessível ao pequeno agricultor
as e incidência de pragas ou doenças, entre
outras características.
detectar tropas e tanques camuflados na vegetaSegundo Jansle Vieira Rocha, professor da Feagri, ção. A novidade é o aperfeiçoamento da
o trabalho é acessível aos pequenos agricultores, tecnologia, com maior definição das imagens e
que podem se cotizar em cooperativas e dividir as pesquisas que podem estabelecer padrões dos didespesas com vôo e processamento das imagens, ferentes comportamentos espectrais de culturas
obtendo informações de todas as áreas plantadas. agrícolas. “Mais avançada que esta tecnologia é a
O aluguel de um pequeno avião para captar ima- imagem hiperespectral, desenvolvida e estudada
gens durante uma hora, tempo suficiente para fil- por meio de sensores em aviões da Nasa (agênmar uma extensa área, fica em torno de R$ 300,00. cia espacial norte-americana), mas que já está senA coleta de informações sobre as condições das do disponibilizada em sensores a bordo de satéculturas agrícolas utilizando a nova técnica repre- lites. Os sensores hiperespectrais deverão fornesenta um grande avanço científico diante dos mé- cer mais detalhamento do comportamento
todos tradicionais, tanto pela redução da margem espectral dos diversos alvos na superfície terresde erro e de tempo de pesquisa, como pela maior tre, facilitando a sua diferenciação e
gama de informações obtidas. O projeto de pesquisa mapeamento”, esclarece Rocha.
foi financiado pela Fapesp, ao custo de R$ 80 mil, e
Estão envolvidos no projeto três docentes e 10
utiliza imagens aéreas coletadas por videografia alunos de graduação e pós-graduação da Feagri,
multiespectral (a bordo de aviões e helicópteros) todos em áreas específicas de pesquisas, tais como
para auxiliar o processo de estimativa de safras. A meteorologia, biomassa, análise de solo e trabatécnica consiste em capturar imagens digitais de lho de campo, entre outras. “A partir das imagens
áreas plantadas, na faixa do espectro do captadas e coleta de dados no campo estudamos
infravermelho, e gerar mapas de variabilidade es- os diversos padrões das culturas e sua correlação
com a produção de biomassa e produtividade”, depacial da cultura.
Uma mesma imagem capturada pelo equipamen- talha. Os estudos poderão abranger outras cultuto (uma pequena câmera de vídeo, semelhante às ras, em parceria com produtores ou cooperativas.
Como as imagens são digitais e de alta definição,
utilizadas para vídeos caseiros, que registra imagens
em menos quadros por segundo) fornece quatro trabalha-se com a câmera conectada diretamente
bandas espectrais distintas das plantações: azul, ao computador, onde um programa as registra e
verde, vermelho e infravermelho. A radiação do sol as trata. Pequenas diferenciações no interior das
refletida nas plantas revela, no infravermelho, pro- plantações podem ser ampliadas para análises mais
priedades da cultura que o olho humano não en- detalhadas. “Com o tratamento digital podemos
xerga. Pela análise das diferenças das cores apre- realçar mais ainda os detalhes de determinadas
sentadas, obtida por meio de processamento digi- ocorrências. O infravermelho revela a estrutura
tal, é possível apontar, por exemplo, áreas onde é celular interna das plantas e as deficiências causanecessário reforço de adubação, irrigação, comba- das por pragas, doenças, seca etc. Por exemplo, se
te a pragas e até planejar a colheita em uma se- a plantação for alterada em sua forma somente pelo
qüência que priorize faixas onde a cultura está mais vento (acamamento), haverá uma pequena diferença de luminosidade; mas se o problema for de ordesenvolvida.
dem orgânica, a alteração da resposta da planta à
Segunda Guerra – A técnica não é recente: foi radiação solar fica mais evidente nas imagens”,
bastante utilizada durante a Segunda Guerra para explica o pesquisador.

A

Foto: Antoninho Perri

Tecnologia promissora
para a cultura de cana
A aplicação da nova tecnologia de sensoriamento remoto,
orbital ou não orbital, tem se revelada particularmente promissora no setor sucro-alcooleiro, tanto por ser uma cultura dinâmica, de ciclo anual, que abrange grandes áreas, como por possuir um complexo esquema de planejamento, gerenciamento e
logística, além de alta tecnologia agroindustrial.
Informações mais precisas e com antecedência em relação à
época da safra são essenciais para o planejamento do transporte, processamento e armazenamento da produção, bem como
para a tomada de decisões relacionadas à sua comercialização,
fatores importantes para o planejamento estratégico do setor. A
crise energética tem chamado a atenção de volta à cultura de
cana-de-açúcar, dado o seu potencial de produção de biomassa
que pode ser aproveitada para a geração de energia.
O processo tem sido utilizado com grande sucesso em plantações de cana no interior paulista. Em um trabalho realizado
junto com a Usina São João Açúcar e Álcool, em Araras, este
método possibilitou uma melhora de até 12% nos valores estimados de produção. A usina fecha contratos antecipados, em
até oito meses, para venda do produto, e necessita de uma avaliação dos resultados da colheita antecipadamente.
Não é possível, por exemplo, retardar a colheita de cana devido à perda de teor de açúcar. Mas em alguns casos é possível
antecipar a colheita com aplicação de maturador. A previsão do
volume proporciona a redução de custos de armazenagem, e a
avaliação dos danos causados por intempéries ou queimadas
acidentais também pode ser mais precisa.
Métodos tradicionais de coleta de informações sobre produção agrícola do setor sucro-alcooleiro, como levantamentos e
observações de campo, consomem muito tempo e estão sujeitos a imprecisões que comprometem as estimativas do volume
dos produtos finais (álcool e açúcar), o que influencia diretamente na composição de preços e no fechamento de contratos
de fornecimento das empresas ligadas ao setor.
O sensoriamento remoto proporciona uma visão sinótica da
superfície, permitindo a análise e o mapeamento da distribuição
espacial das áreas plantadas. Com esses mapas é possível
detectar regiões com maior ou menor produção de biomassa
dentro das áreas de plantio, auxiliando os técnicos encarregados a estimar a produção das usinas, direcionando suas observações de campo.

Ser
viço pode ser usado
Serviço
em ma
peamento de ma
ta
mapeamento
mata
A tecnologia multiespectral pode ser aplicada em qualquer
cultura agrícola e também no estudo de florestas. A fundação
para preservação da Mata Santa Genebra, em Campinas, estuda contratar os serviços de mapeamento das clareiras existentes na área, que não são detectadas pelas imagens do
Landsat (satélite de prospecção espacial). O satélite Landsat
7 fornece imagens com resolução de 30m X 30m para cada
ponto (pixel), enquanto a imagem multiespectral obtida por
videografia digital pode fornecer pontos de até 10cm X 10cm.
A resolução espacial é reduzida ou ampliada de acordo com a
altitude dos aviões ou helicópteros, pelo controle da distância
de captação das imagens, o que não é possível com satélites.
Pelas imagens obtidas é fácil identificar as áreas onde há
cana, pasto, frutas, grãos, florestas, eucalipto, cursos de água,
terra nua etc. Difícil é distinguir culturas muito semelhantes,
tais como soja e feijão. “Nesses casos, somente trabalhando
com dados multitemporais, ou seja, com imagens captadas
em épocas diferentes, acompanhando o desenvolvimento da
planta ao longo do tempo”, esclarece Rocha. “Ou através de
imagem hiperespectral, ainda pouco disponível, o que ocorrerá em breve. Aí reside a importância da pesquisa. Estamos
realizando um trabalho de vanguarda na área, que futuramente
terá aplicações mais eficientes”, acrescenta Rubens Augusto
Camargo Lamparelli, pesquisador do Centro de Ensino e Pesquisas em Agricultura (Cepagri), que integra o Grupo de
Geoprocessamento.
Com base nos mapas fornecidos pelos pesquisadores,
acompanhados de um relatório simplificado do comportamento
das áreas filmadas, o agricultor pode planejar melhor sua produção. “O produtor, mesmo sendo leigo na tecnologia, conhece muito bem sua propriedade e identifica as ocorrências nas
imagens”, afirma Lamparelli. Existem apenas quatro câmeras
semelhantes no Brasil, todas em órgãos de pesquisa e universidades. Por uma questão de custo e também por falta de
conhecimento, a tecnologia ainda é pouco utilizada por pequenos produtores.

Contato
Jansle Vieira Rocha – jansle@agr.unicamp.br
Rubens Lamparelli – rubens@cpa.unicamp.br
Grupo de Estudos em Geoprocessamento (19) 3788-1060
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Festa ou insurreição?
Historiadora faz marxistas torcere m o nariz ao falar sobre a Comuna de Paris
Reprodução

CARLOS LEMES PEREIRA
calberto@reitoria.unicamp.br

epois que Ernest Hemingway sentenciou que “Parisé
uma festa”, a modernidade parece ter se conformado
de que tudo já estava dito sobre a chamada CidadeLuz. Mas, será que a síntese do genial e beberrãoescritor norte-americano acabaria por condenar a essa dimensão
lúdica até os episódios mais graves que crivaram a história da
“capital dos vanguardismos”? Teria, hoje, se degenerado em
mera “festa” inclusive a memória da Comuna de Paris, que
diversascorrentes de esquerda ainda consideram uma das mais
originais experiências da luta operária no mundo? Pois,passados 130 anos daquela insurreição relâmpago (resistiu apenas
72 dias, entre 18 de março e 28 de maio de 1871), foi exatamente essa conotação que ecoou no auditório do Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da Unicamp, pela voz da
historiadora francesa Danielle Tartakowsky.
Pesquisadora da Universidade de Sorbonne e especialista em
manifestações das ruasparisienses,elaabriu,comaconferência
A Historiografia da Comuna de Paris, o evento internacional
130 anos da Comuna de Paris (1871-2001), promovido pelo
CentrodeEstudosMarxistas(Cemarx),doIFCH,emparceriacom
a Coordenadoria de Desenvolvimento Cultural/Preac-Unicamp,
Secretaria de Cultura de Campinas e outras entidades.
Costuma-se classificar a Comuna de Paris como a primeira insurreição comunista do mundo, que teria sido inspirada diretamente pela Associação Internacional de Trabalhadores.Oua1ªInternacional,criadaporKarlMarxeMichaelBakunin.Isso,em1864,
quando ainda era possível a parceria entre o pensador alemão que
passou à história como o “pai do socialismo científico” e o russo
invocadoquedefendeu atéamorteo“socialismolibertário”.
Numa brecha na desorganizaçãosócio-políticaquedominoua
França depois de sua derrotaparaaPrússia,socialistasfranceses
e revolucionários de muitos outros naipes deflagraram uma explosiva revolta, com adesão das camadas populares parisienses,
objetivando tomar o poder na capital e torná-la o epicentro de
uma sociedade igualitária. No entanto, o sonho acabou destroçadoviolentamentepeloExércitodeVersalles, com o consentimentodaPrússia, cujas forças ainda ocupavam a França.

D

Declínio das idéias –Emsuaexposição,porém,aprofessora
da Sorbonne começou ressalvando: “Os novos estudos consagrados sobre a Comuna, dos quais falarei, não são mais condicionadospelaurgênciapolítica;elesdetêmraízesnasquestõesmédias
dahistoriografiafrancesa,queeupoderiacaracterizar,muitorapidamente,poraquiloquechamode‘declíniodahistóriadasidéias’”. E continua: “É possível que fosse preciso que a memória
viva se apagasse para que surgisse uma historiografia. Portanto,
trata-sedeumaverdadeirareviravoltahistoriográfica”.
Os “estudos consagrados” a que a pesquisadora se refere
são de autores que, numa medida ou noutra, emanaram posiçõesrevisionistasacercadaComuna.Principalmente Jacques
Rougerie (Procés des Communards-Paris, Editora Giliard,
1964), R.V. Gould (Insurgent identidies: class, community
and protest in Paris from 1848 to the Commune, Editora
Chicago-University Press, 1995) e Robert Tombs (Le
communux dans la ville: des analyses recéntes à l’étranger,
Revista Le Mouvement Social nº 179, 1997).
Com base nesses textos e em suas próprias pesquisas,
Danielle mostrou-se partidária da visão da Comuna muito mais
como “uma tentativa do povo de Paris de retomar uma cidade”. Povo que tinha sido “alijado” pelas grandes obras de
Georges-Eugène Haussmann, o administrador nomeado prefeito por Napoleão III e que remodelou a capital, ao longo de
17 anos, com a colaboração dos melhores arquitetos e engenheiros franceses. Daí nasceram, por exemplo, os boulevards.
Belas avenidas, que hoje constituem uma das maiores atrações turísticas da cidade. Mas largasosuficienteparadificultar a montagem das barricadas dos “anos insurgentes”.
“Houve segregação social em virtude das reformas urbanas, de modo que a Comuna representava uma reconquista
da cidade. E, a partir daí, se desenvolve o tema da revolução
popular como festa”, disse a especialista francesa, realçando a palavrinha que teve o poder de provocar visíveis torções
de nariz entre os marxistasdaplatéia.

Cartaz exibido no
evento internacional
“130 anos da
Comuna de Paris”,
no auditório do
IFCH da Unicamp:
uma original
experiência de luta
operária ou apenas
um episódio lúdico?

Elevando a temperatura da polêmica, ela lembrou a conclusão de Rougerie, de que a Comuna se inscreveria mais como “a
última das insurreições do século 19”, sendo, portanto, “um
crepúsculo e não uma aurora”. A Paris de 1871 que Danielle
revisitouseria“umlugardesocializaçãoespecíficaepolitização
precoce. E que esteve na origem de uma verdadeira ética popular, uma moral do trabalho, para a qual o adversário é quem
viviadoócio,muitomaisdoqueocapitalista”.
Era dos genocídios – A pesquisadora acredita que toda a
historiografia pós-Rougerie mostraria que a Comuna desempenhou um papel decisivo muito mais na construção republicana na França do que na construção socialista. O próprio autor, segundo ela, “descreve que a Comuna se quer
inseparavelmente democrática, social e republicana. A grande maioria dos communards esperava a República, não apenas porque a forma republicana antecedia uma democracia
social, mas porque, para eles, a República era consubstancialmente democrática e social”.
Parareforçar, ela citou o trabalho recente de um aluno seu,
baseado nos arquivos do Banco da França: “Há o dia-a-dia das
negociações entre os delegados da Comuna e os representantes
do Banco da França, e se vê que são negociações afinal amigáveis, de uma parte e de outra. Os communards obtêm aquilo
que pedem e não pedem mais”. Uma atitude que demonstraria
o “apego à república social”, pois “utilizar os meios do Banco
daFrança seria impedir o pagamento da indenização de guerr
a
a Bismarck e, portanto, apunhalar a República”.
Tombs, segundo ela, aprofunda a concepção de que “a violência republicana do Exército de Versalles exorcizou a violência revolucionária”. Assim, a Semana Sangrenta – como passou à história o período da última e inglória resistência dos
communards– teria sido o “Massacre Inaugural”, necessário
para a consolidação do regime republicano na França.“Oefeito
perverso da Comuna teria sido permitir a naturalização da re-

públicaconservadora,àmedidaqueosrepublicanosdeVersalles
mostraram-se capazes de colocar fim a revoltas populares, tais
como as que se sucederam ao longo do século 19”, declarou
Danielle. Ainda citando Tombs, ela frisou: “Estamos diante da
primeira barbárie moderna. Fim das revoluções do século 19,
mas o primeiro sinal da era moderna dos genocídios”.
“O massacre da Comuna dá credibilidade aos republicanos
diante dos olhos dos conservadores. Isso tem efeito sobre a
esquerda revolucionária. A esquerda não só é dizimada pelas
mortes, deportações e exílios, como passa por uma transformação irreversível. A partir desse momento, na França,ainsurreição se torna um fantasma. Uma lenda heróica e, portanto, um possível momento de comemoração, mas deixa de
ser um método político”, conclui a historiadora.
Veja artigo nas páginas 18 e 19

PEREGRINOS DA COMUNA
O levante de Paris, porém, mereceu outros enfoques ao
longo das mesas-redondas, coordenadas por pesquisadores brasileiros e franceses (caso de Claude Willard, historiador e presidente da associação Les Amis de la Commune).
Um exemplo está no artigo de Armando Boito Jr., professor
de Ciência Política do IFCH e presidente do Cemarx, que o
Jornal da Unicamp publica nas páginas 18 e 19.
E, no esforço de resgatar a atualidade da Comuna, o
Cemarx estará estendendo as comemorações para os próximos meses. Enquanto conclui uma coletânea de artigos
dos especialistas que participaram do evento na Unicamp, a
entidade planeja um seminário e mostra iconográfica na Faculdade Estadual de Passos (MG), para a última semana de
agosto. E, em 29 de setembro, tendo novamente a Unicamp
como palco, pretende reunir 900 professores da rede estadual de ensino no Centro de Convenções, para nova rodada de debates sobre as barricadas dos communards.
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A Comuna dos Trabalhadores
A primeira experiência de um governo operário, uma ‘revolução-aurora’
Reprodução

ARMANDO BOITO JR.
boito@uol.com.br

A

Comuna de Paris de 1871 foi o poder
revolucionário que governou aquela
cidade durante o curto período de 18
de março a 28 de maio. Apesar de ter durado
apenas 72 dias, a Comuna é um episódio muito
importante e discutido.
No simpósio que o Cemarx (Centro de Estudos
Marxistas do IFCH), e a CDC (Coordenadoria de
Desenvolvimento Cultural) realizaram em maio,
em comemoração aos 130 anos da Comuna,
diversos aspectos relativos ao episódio e às
suas conseqüências foram discutidos. Um tema,
contudo, interessou sobremaneira os
participantes. Refiro-me à discussão mais geral
sobre a natureza da Comuna, discussão que é,
ao mesmo tempo, teórica, historiográfica e
política.

Eco do século 18 ou
prenúncio do século 20?
A tradição socialista apresentou a Comuna de Paris como
o primeiro governo operário da História. Essa caracterização fora feita pelo próprio Karl Marx no calor dos acontecimentos, em textos reunidos posteriormente num livro que
setornoucélebre,intitulado A GuerraCivilnaFrança, Marx
era teórico e dirigente da Associação Internacional dos Trabalhadores (AIT), cuja seção francesa teve papel destacado
na revolução e no governo da Comuna. Não se pode ignorar
o fato de que a caracterização da Comuna como um governo operário tem conseqüências políticas. Nas ciências humanas, é possível ser objetivo, mas não é possível ser neutro. As conseqüências da tese de Marx são claras. Se a
Comuna foi o primeiro governo operário, isso pode significar que, no final do século 19, a classe operária seria uma
“classe social ascendente”, teria demonstrado ter condições
de elaborar um programa político próprio, organizar-se em
torno dele, e assumir o governo da “capital do mundo”. É
compreensível que essa análise viesse a receber boa acolhida no movimento socialista.
Deixando de lado a literatura panfletária, podemos dizer
que só um século depois, na década de 1960, começou a se
desenvolver uma outra caracterização da Comuna. O historiador francês Jacques Roguerie, pesquisando os processos
movidos pelas forças vitoriosas contra os communards sobreviventes,passouasustentaratesedequearevoluçãoeo
governo da Comuna teriam sido o último capítulo das revoluções burguesas dos séculos 18 e 19, e não o primeiro capítulo de um processo emergentederevoluçãooperária.Essa
tese empolgou o meio acadêmico; ela indicava o caminho
Reprodução

Semana Sangrenta: Exército de Versalles massacra movimento

assalariado moderno produzido pela revolução industrial – a construçãocivilea
metalurgia cresceram muito sob o 2º Império e funcionavam em padrões capitalistas modernos para a época.
Em 1870, a classe operária parisiense
jápossuíaorganizações de massa e idéias próprias. Estava organizada sindicalmente na Federação das Associações OperáriasdeParis, que reunia, então, cerca
de 40 mil membros. Essa massa realizou grandes greves nos anos de 1868,
1869 e 1870. A greve é um método de
lutaque,pordefinição,nãopodeserusado pelos pequenos proprietários ou pela
“plebe urbana”. Ademais, essa massa
operária teve, no ocaso do 2º Império, a
sua “escola de socialismo”.
Os historiadores Alain Dalotel, Alain
Faure e Jean-Claude Freiermuth, no trabalho conjunto Aux origines de la
Commune - le mouvement desenvolvimento réunions publiques à Paris18681870, usando uma documentação inédita formada por copiosos relatórios policiais, fizeram um estudo importante e
detalhado das reuniões públicas do período de crise do regime político imperial.
Esse estudo mostra que a oposição operáriaepopularao2ºImpériojáeraforte
antes do desastre da Guerra FrancoPrussiana de 1870. Mostra também que
o conteúdo político e ideológico dessa
oposição iam muito além do
republicanismo democrático-burguês.A
Ilustração de combate da Comuna: destaque dos operários na insurreição
igualdadesócio-econômica, a eliminação
d
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v
ada dos meios de produção, a instaurapara “desconstruir” o “mito socialista” da Comuna. Surgiu
o debate: “Comuna-crepúsculo” ou “Comuna-aurora”? Ne- ção da propriedade coletiva e o uso da ação revolucionária
gar a natureza operária da Comuna de Paris também tem para alcançar esses objetivos eram temas dominantes nos
conseqüências políticas, embora distintas, é claro, das con- salõesdereuniõesdosbairros populares de Paris.Vê-seque
seqüências políticas da tese anterior.Essanegaçãosignifica se trata de um programa coletivista, que deixou para trás o
diminuir, e muito, a presença política da classe operária na igualitarismo de pequeno proprietário (= dividir a proprieEuropa do século 19 e lançar dúvidas sobre a capacidade dade privada) típico dos sans-culottes do século 18. Esses
política do operariado. Não há nada de estranho, portanto, salões de reuniões públicas iriam, logo após a queda do 2º
no fato de a tese da “revolução-crepúsculo” ter sido muito Império, em setembro de 1870, dar origem aos clubes operários e populares, que formariam uma rede de organizabem aceita entre os liberais.
Estamos sugerindo que cada qual deve escolher,deacor- ções de massa dos trabalhadores de Paris.Foi essa massa
do com suas preferências políticas, a tese que mais lhe con- operária que fez a revolução de 1871.
O perfilsócio-econômico dos dirigentes de organismos
vém? Seguramente esse não seria um bom procedimento
d
e
base da Comuna, dos militantes e dos combatentes propara os historiadores e cientistas sociais. É necessário ter
v
a
a afirmação acima. A presença do trabalhador manual é
consciênciadasconseqüênciaspolíticasdecadateseemprea
m
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amente majoritária, sendo que os novos setores tipicasença, dentre outras razões, para poder controlar os efeitos
m
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operários (construçãocivil,metalurgia,diaristassem
de nossas preferências políticas na discussão de um tema
e
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alização) têm uma presença bem superior ao seu peso
que é historiográfico. Pois bem, nós entendemos que a
n
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lação ativa de Paris.Foram presos pelas tropas de
Comuna de Paris foi sim a primeira experiência de um goV
e
r
s
a
l
h
es mais de 35 mil parisienses que participaram da
verno operário e, como tal, uma “revolução-aurora”,
C
o
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a
.
Dentre esses, mais de 5 mil eram operários da
anunciadora do movimento operário e das revoluções que
iriam mudar a história dos século 20. Por que pensamos construçãocivil,maisde4mildiaristassemespecialização,
assim? Por que consideramos que a análise de Marxresistiu outros 4 mil operários metalúrgicos e milhares de outros
eram operários de diferentes setores econômicos. Ao todo,
à pesquisa historiográfica contemporânea?
cerca de 90% dos prisioneiros eram de origem operária e
popular. Chama atenção a participação dos trabalhadores
Insurreição e
que compunham o moderno operariado de então. Os opegoverno operário
rários da construção civil, metalúrgicos e diaristas sem esOs homens e mulheres que fizeram a Comuna de Paris pecialização representam 39% dos prisioneiros e 45% do
eram de extração social operária e vinham se organizando contingente de condenados à deportação. Esse levantamenem torno de idéias que tendiam ao socialismo.
to foi feito pelo próprio Rougerie, o historiador que iniciara
Os trabalhadores de Paris da década de 1870 não podem a “desconstrução” do “mito socialista” da Comuna, quinze
serassimiladosaosartesãos,lojistasecompanheirosquecom- anos após ter lançado seu primeiro livro sobre o tema. Após
punham o movimento sans-culottes dagrandeRevoluçãoFran- essa nova pesquisa, ele reviu, sem o dizer,suaanáliseantecesa de 1789. Dois terços da população economicamente ati- rior da Comuna. Afirmou, após o exame dos dados, que a
va da cidade eram compostos de assalariados e mais da meta- Comuna foi a “revolução da Parisdotrabalho”(La Comunne
de dessa mesma população trabalhava na indústria. Grande de 1871,Paris,PUF, 1997, pág.102).
parte desses assalariados trabalhava em pequenas empresas,
mas um contingente significativo já era o típico trabalhador Continua na página ao lado
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Além da predominância nas organizações de massa e nos
combates da Comuna, os operários parisienses tiveram um
papel de destaque na insurreição e no governo de Paris.
Oórgão que comandou a insurreição de 18 de março de
1871, dando origem à Comuna, foi o Comitê Central da Guarda Nacional. Era composto por 38 delegados eleitos nos bairrosdeParis, sendo 21 operários; cerca de 20 deles filiados à
seçãofrancesadaAITeàsCâmarasSindicaisdeParis.Oórgão
político maior da Comuna, o Conselho da Comuna, eleito em
26 de março, oito dias após a insurreição, também era composto por uma maioria de operários e de filiados à AIT e às
Câmaras Sindicais. Esse Conselho contava, nominalmente,
com 79 membros, dos quais apenas cerca de 50 compareciam às sessões. Nada menos que 33 dos conselheiros eleitos
eram operários; o restante eram intelectuais, pequenos proprietárioseprofissionaisliberais.Roguerie,naobracitadamais
acima, calcula que a maioria do Conselho – cerca de 40 dos
membros – pertencia à AIT e às Câmaras Sindicais. Era um
conselho de trabalhadores. Ao lado dele, a assembléia eleita
peloshabitantesdeParisoperavao“braçoexecutivo”darevolução, as “comissões ministeriais”. Nesse organismo, a componente proletária, se não domina como nos demais, pelo
menos é marcante. Logoabaixodas“comissõesministeriais”,
estão os grandes serviços públicos e de infraestrutura, onde
os operários de Paris também tiveram atuação destacada.

tiposocialista:decretaramquetodafábricaabandonadapelo
proprietário - fenômeno comum em tempo de revolução –
ficaria sob controle dos seus operários. Mas isso é pouco
paraafirmarqueogovernodaComunafoisocialista.Ogrande historiador Ernest Labrousse insistiu, num debate entre
os historiadores franceses por ocasião do centenário da
Comuna, num ponto importante: nenhum documento da
Comuna apresenta o socialismo como objetivo de governo.
Marx, cuja tese sobre a natureza operária da Comuna é o
motivo de toda essa discussão historiográfica, escrevendo
cerca de dez anos após a Comuna, observou, em carta a um
correspondente, que a maioria dos dirigentes não era socialista. Alguns autores afirmam que Marxestaria,nessaobservação,revendoaanálisequefizeranojácitado GuerraCivil
na França, obra que teria sido escrita num momento de
entusiasmo e com objetivos políticos. Nós pensamos que
nãosetratadisso.Marx afirmou em Guerra Civil na França que a Comuna foi a primeira experiência de um governo
operário, mas não disse que ela foi um governo socialista.
Isso ela não foi – e dificilmente poderia sê-lo.
Não se pode perder de vista um fato elementar: o objetivo
imediato da Comuna foi depor um governo considerado de
traiçãonacional.Por temor ao proletariado de Paris,essegoverno aceitara uma paz forçada com a Prússia, paz que restringia a soberania da França e mutilava o seu território.A
Comuna tinha pela frente, então, uma tarefa nacional e dem
típica das revoluções burguesas. AdeUm governo socialista? moacirsá,tiocuat,raqsuetaéretfaarsefbaurg
uesas contidas como promessa na
Podemos afirmar, portanto, que a composição social dos
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combatentes de base e dos dirigentes da Comuna de Paris
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foi marcadamente operária. Não eram apenas operários. Os
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profissionais liberais, pequenos proprietários, lojistas e
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artesãos, que eram muito numerosos na população de Par
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da implementação de medidas
ris, tiveram, como indicamos de passagem, participação importantenosórgãos de governo da Comuna. Aliás, Marxfala como essas. A Comuna tratou de realizar essas duas tarefas.
em “governo essencialmente operário” e não em governo Em resumo, a Comuna tinha de levar adiante as transformaoperário sem mais. Continuando. Pelos dados apresenta- ções burguesas inacabadas para, como disse Engels, “aplaidos, também é legítimo dizer que os operários estavam for- naroterreno”paraatransformaçãosocialistadavelhasociejando uma concepção de mundo anticapitalista na conjun- dade.Paraessatarefafoipossívelcontarcomgrandeparteda
tura da crise do 2º Império e se valendo da extraordinária pequena burguesiadeParis,dosartistas,dosprofissionaisliexperiência revolucionária dos trabalhadores de Paris.Es- berais e de alguns setores radicalizados do republicanismo
sas duas constatações são fundamentais, tendo em vista a burguês. É por isso que, quando Marxapresentasuacaracteatual operação de “desconstrução” do “mito socialista” da rização da Comuna, ele usa a expressão um “governo essenComuna. Mas elas não encerram a questão. Poisrestasaber cialmente operário”, indicando a existência de uma frente
o que foi a política implementada pela Comuna. Ela foi sim- popular dominantemente operária no governo da Comuna.
Mas há uma componente socialista presente na política
plesmente uma política republicana burguesa? Uma polítid
a
Comuna que é menosprezada pelos historiadores, incluca de reformas sociais? Uma política socialista?
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pelos historiadores socialistas. Isso não decorredaigOs communards lutaram pela “república social”, tomanorância
dos fatos históricos, mas da concepção
ram diversas medidas de proteção ao trabalho e à populae
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a de socialismo que ainda vigora entre os anação pobre, mas só uma que prenunciava uma economia de
listas.Refiro-me ao tipo de democracia que a Comuna es-

Boito, do IFCH: avaliando a tese de Marx sobre a Comuna

tabeleceu:mandatoimperativo,revogávelpeloseleitores,eleição para os cargos administrativos do Estado, transferência
de tarefas do Estado para a população trabalhadora organizada, dissolução do Exército permanente e criação de uma
milícia operária, salário dos funcionários públicos igual ao
salário médio dos operários (a Comuna foi o “governo mais
barato” da história) etc. Essa democracia de tipo novo, que
combina democracia representativa com democracia direta, representa o início de um processo de extinção do aparelho de Estado, enquanto aparelho especial colocado acima
da sociedade. Ou seja, essa política representa uma socialização do poder político. Pois bem, esse elemento é parte
integrante e imprescindível do socialismo, do mesmo modo
que a socialização dos meios de produção. A política da
Comuna para a organização do poder era uma política socialista, embora seus dirigentes não o tivessem declarado e
muitos deles, talvez, não tivessem consciência desse fato.
Vejamos como Marx resume sua tese sobre a Comuna de
ParisnolivroGuerraCivilnaFrança.
“A Comuna era, essencialmente, um governo da classe
operária,fruto da luta da classe produtora contra a classe
apropriadora,a formapolítica enfimdescobertaparalevaradiante, dentro de si própria,a emancipação econômica do
trabalho. (....) A dominação política dos produtores é incompatível comaperpetuaçãodesuaescravidãosocial.Portanto,a
Comuna teria de servir de alavanca para extirpar o cimento
econômicosobreoqualdescansaaexistênciadasclassese,por
conseguinte, a dominação de classe.”
No texto acima observa-se que se trata de uma forma política que traz “dentro de si própria” a “emancipação econômicadotrabalho”.Ouseja,asocializaçãodopoderinduzasocialização dos meios de produção. Com o movimento operário
exercendo democraticamente o poder (mandato imperativo,
dissolução do exército permanente etc.) pode-se afirmar que
se cria um desajuste – ou desequilíbrio, ou contradição –
entreopodersocializado,deumlado,eaeconomiacapitalista baseada na propriedade privada, de outro. Retomando os
termos de Marx, a “dominação política dos trabalhadores” é
“incompatível” com sua “escravidão social”. Daí ser possível
fundamentar teoricamente a análise prospectiva que se segue
no raciocínio de Marx: a Comuna (realidade política) “teria
deservir” (tempo futuro) de “alavanca” para a eliminação da
exploração de classe (realidade econômica).
É por isso, e apenas por isso, que é correto repetir,130
anos depois, a idéia de Marx, segundo a qual a Comuna de
Paris, embora não fosse socialista, continha, por ser um governo operário, “em si mesma” o socialismo. Foi só isso
que Marx afirmou. E, visto os debates que essa afirmação
ensejou, podemos dizer que só isso já foi afirmar muito.
Armando Boito Jr. é professor de Ciência Política do IFCH da
Unicamp e deretor do Centro de Estudos Marxistas (Cemarx)
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Suave, a dor
Fotos: Neldo Cantanti

Caism recorre
à arte para
proporcionar
um ambiente
menos árido
aos pacientes
Reprodução

ISABEL GARDEN
AL
GARDENAL
bel@obelix.unicamp.br
nquantoespera,MarilaneOliveiraGarcia
olha para o infinito, como se estivesse
prestes a desvendar mais um mistério.
Está grávida. Aguarda a chegada do segundo filho e tem apenas 18 anos. Aos poucos
tenta desviar o foco de preocupação, olhando o
movimento ao redor: gente chegando, gente saindo, gente esperando para ser atendida.
O cenário não é o de um shopping centerchafariz, escada rolante, lojas, jogos de luzes –
onde as pessoas vão porque se sentem bem. O
ambiente é outro, onde outras tantas pessoas vão
paracuraradoreaangústia.“Porissotemosprocurado suavizar o tempo de permanência debaixo do mesmo teto, sob o qual convivem lado a
ladodoentesepessoassãs”,explicaooncologista
Luiz Carlos Zeferino, diretor-executivo do Centro
de Atenção Integral à Saúde da Mulher (Caism).
De repente, Marilane detém os olhos em um
ponto diferente de tudo aquilo, fora da atmosferatriste.Avisãoésugestiva:cores,formas,ação.
Parece ter sido transportada para uma galeria
dearte.“Éaartesendolevadaaohospital”,acrescenta Zeferino. “Por que não?”.
Natardede5dejunho,adireçãodoCaismpromoveu em suas dependências uma vernissage
paratornaroficialotrabalhovoluntárioquevinha
sendo realizado há exatos três anos por seis pintores:FúlviaGonçalves,Luciane Gardesani, Luise
Weiss, Jeronimo Noboru, Marilene Laubenstein e
Rejane Barros. Boa safra de artistas do Instituto
deArtes(IA)daUnicamp.“Foiumaprazerosaparceria com o hospital”, avalia Noboru, um dos
organizadores da exposição.
A mostra reúne 20 dos 100 quadros em aquarelaaindaprevistosparaintegraroacervodohospital. São pinturas abstratas, lúdicas, holísticas,
paisagísticas,detraçosjaponesesedouniversoda
infância.SegundoZeferino,aintroduçãodapinturaemlugaresestratégicospodetrazer,decertaforma, benefícios terapêuticos aos pacientes.
Os mesmos quadros ilustram as páginas do
catálogo Acervo do Caism: Primeiro Módulo e
osite www.caism.unicamp.br.Concluídaestafase
do projeto, que culminou com a mostra, o diretor do hospital adianta que a segunda etapa está
praticamente pronta, desta vez com a chancela
de outros artistas. “Onde a arte puder atuar,ela
atuará”, enfatiza Noboru, referindo-se à rotina
hospitalarcomofontedeinspiração.“Nossaproposta e a da direção do Caism é tornar o ambiente interno menos árido e mais humano”.
Maria Aparecida Campanholi, enfermeira no
Pronto-Atendimento, acredita que os quadros –
doados pelos artistas para ficarem expostos no
hospital permanentemente – trazem um pouco
mais de esperança a pacientes e familiares, que
passam a refletir sobre a beleza dos temas, tendo aliviada a tensão da espera. Hermano Paião,
funcionário do Serviço de Apoio Médico e Estatístico,dizqueopacientepoderáapreciarpintura de boa qualidade e, quem sabe, estimular-se
a fazer o mesmo. “O dom é natural, mas o incentivo faz despertar para a arte”.
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Noboru, ao centro: parceria prazerosa

Humanizar é o lema
Desde quando era chamado de o “caçula” da área de saúde da Unicamp,
o Caism se notabiliza como hospital-modelo no tratamento exclusivo à mulher. Criado nos moldes ingleses de assistência, em 1986, teve sempre
incorporada a filosofia de oferecer mais que um simples atendimento. Prova disso é o processo de humanização pelo qual vem passando principalmente nos últimos cinco anos, com a prática mais voltada ao paciente, mas
sem deixar de lado seus funcionários.
Dinâmicas como agendamento de consultas com hora marcada por telefone, trabalho da capelania, coral, fóruns semanais entre equipe médica e
paramédica enfocando a atenção ao paciente e reuniões com familiares são
constantemente estimuladas pela instituição, somadas à modernização de

áreas clínicas, cirúrgicas e de pesquisa.
De acordo com o diretor Luiz Carlos
Zeferino, nada disso seria suficiente sem que
houvesse a recuperação da auto-estima dos
funcionários, hoje bem treinados, de bem com
o ambiente e com eles mesmos. “Esses fatores fizeram ressurgir uma plêiade de programas que têm o paciente como ponto de con- Zeferino, do Caism: um
vergência. E são estas características que fa- hospital público diferente
zem do Caism um hospital público diferente
dos demais. Quanto melhor formos, mais teremos a oferecer”, finaliza Zeferino.
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