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ARTE universitária

Uma nova trilha de debate, reflexão e criação no campo da arte será 
aberta durante a Bienal de Arte Universitária (BAU), a Bienal Zero, que 
reúne, a partir desta quarta-feira, dia 15, cerca de 70 obras produzidas 
por alunos de graduação de  instituições de ensino superior brasileiras e 
latino-americanas que formam a Associação das Universidades do Grupo 
Montevidéu (AUGM). A promoção é da UFMG e da Escola Guignard, 
vinculada à Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg).

“A universidade deve valorizar sua dimensão cultural, que é 
emancipatória da inteligência. E a arte faz isso de maneira direta,  
muito rica”, afirma o pró-reitor de Extensão, João Antonio de Paula,  
ao justificar o empenho da UFMG na realização do evento.
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Esta página é reservada a manifestações da comunidade universitária, através de artigos ou cartas. Para ser publicado, o texto deverá versar sobre 
assunto que envolva a Universidade e a comunidade, mas de enfoque não particularizado. Deverá ter de 5.000 a 5.500 caracteres (com espaços) ou de 
57 a 64 linhas de 70 toques e indicar o nome completo do autor, telefone ou correio eletrônico de contato. A publicação de réplicas ou tréplicas ficará 
a critério da redação. São de responsabilidade exclusiva de seus autores as opiniões expressas nos textos. Na falta destes, o BOLETIM encomenda textos 
ou reproduz artigos que possam estimular o debate sobre a universidade e a educação brasileira. 

Opinião

L ygia Fagundes Telles apresenta uma 
obra textual de fôlego, capaz de 
acompanhar diversas transformações 

no quadro histórico e cultural brasileiro. Den-
tre elas, podemos destacar a consolidação 
da cultura de massa como fenômeno que se 
apoia, sobretudo, no surgimento e no cresci-
mento explosivo da televisão, na condição de 
sucessora doméstica do cinema. No conto O 
x do problema, que integra o livro Seminário 
dos ratos (1977), Lygia já percebia como a 
televisão afetava as mediações do conheci-
mento feitas tradicionalmente pela religião, 
pela política e pela escola, ao ocupar papel 
de destaque na vida cultural brasileira, por 
potencializar o nosso louvor à imagem. 

O programa de televisão que dá título ao 
conto é baseado em perguntas feitas a uma 
determinada pessoa que se apresenta como 
especialista em minúcias da vida de algum 
vulto da política, das artes ou dos esportes, 
por exemplo. Por trás da fachada de “progra-
ma cultural”, existem a oferta de prêmios, a 
oportunidade de veicular com mais intensida-
de a propaganda de produtos, a suspeita de 
arranjos e, principalmente, um festival do que 
se convencionou chamar de “cultura inútil”, 
sucessão de perguntas sobre detalhes ínfimos, 
absolutamente desimportantes. Esse formato 
de programa obteve grande êxito na televisão 
ao longo das décadas de 1970 e 80, e hoje 
vem sendo substituído pela interação.

A narrativa em questão se refere à aten-
ção dada por uma família pobre a um show 
televisivo que promete dar um milhão, se o 
concorrente Aryosvaldo responder a todas 
as perguntas sobre a Marquesa de Santos. 
Paralelamente à grande expectativa em relação 
ao programa, surgem aqui e ali momentos de 
tensão provocados pela previsão de mais chuva 
que pode inundar o barraco onde César e seus 
familiares moram. Além da miserabilidade do 
ambiente, a imagem da televisão é péssima. A 
empolgação com as respostas de Aryosvaldo 
e sua possível vitória supera em muito, no 
entanto, a preocupação com a iminência de 
uma tragédia, ainda que a previsão de chuva 
tenha chegado via TV, o que aumenta consi-
deravelmente sua credibilidade. 

O “x” do PROBLEMA

Marcos Fabrício Lopes da Silva*

O estado de euforia dos personagens é 
tão grande que, ainda no início do conto, 
verifica-se que eles se sentem tão próximos da 
atração televisiva, que chegam a tratá-la pelo 
apelido carinhoso de Ary. Nada pode refrear o 
entusiasmo com o programa, nem mesmo os 
rumores de que as perguntas são conhecidas 
com antecedência pelo candidato arguido: 
“– O Mário da Nena disse que esse programa 
é tudo marmelada, que foi combinado per-
gunta e resposta, ele conhece o Aryosvaldo, 
disse que é um cabeleireiro fajuto que sabe 
dessa Marquesa de Santos tanto quanto a 
gente. / – Fajuto é ele. Cafetão besta, tudo 
inveja. Inveja. Vocês vão ver hoje que beleza, 
vai pro milhão a aposta, porra. E Ary pega fácil 
esse milhão, você viu da outra vez? A turma 
quer embrulhar mas ele entope a boca desses 
porqueiras, tudo baixo astral...”.

Apesar de Mário da Nena estar próximo à 
família de César, digno de crédito é Aryosvaldo. 
Mesmo desconhecido e distante, o fato de 
aparecer na televisão coloca o jogador acima 
de qualquer suspeita. A sensação de contraste 
também é perceptível quando “a beleza do 
auditório cheio das madames” parece apagar 
a ameaça de chuva e enchente, fenômenos 
capazes de tornar aquela moradia ainda 
mais miserável. Os buracos dos colchões e 
os ratos passeando pela casa não desfrutam 
da mesma atenção dirigida às respostas de 
Aryosvaldo. Desta forma, o êxito do candidato 
só pode despertar vibração: “– Respondeu, 
respondeu! – gritou César dando um murro 
no aparelho que apagou e reacendeu em 

seguida, então ele acertou? Recuou de pu-
nhos cerrados, golpeando o ar, acertou, sim, 
olha só a gritaria, beleza de nego, beleza, 
estão levando ele no ombro! Que carnaval, 
porra, estamos contigo, Ary! Estamos conti-
go! [...] – Eu sabia – disse César deixando-se 
cair no rolo de colchões. Tremia inteiro, o 
olhar úmido. – Eu não disse? Eu sabia, repetiu 
rindo baixinho, um riso difícil, quase como um 
soluço: Um milhão, porra. Um milhão!”

Questionado sobre se o programa che-
garia ao fim quando Aryosvaldo concluísse 
sua participação, Duda foi taxativo: “Acabar, 
nada, esse programa não acaba, sai o Aryos-
valdo e no sábado já entra um que sabe tudo 
do Pelé”. Assim, a questão da rotatividade 
das atrações é tratada sob o enfoque da 
ligação entre a promoção da novidade e a 
necessidade de manter a curiosidade pública 
em relação ao produto midiático. A mesma 
fórmula de sucesso serve para a exigência 
em torno do revezamento dos ídolos que 
devem ser destacados na TV: “Diz que vai ter 
agora um cara falando do Pelé, mas quem 
quer Pelé? Pelé está velho, eu queria o Zico. 
Zico, Zico!”. A preferência ilustra com clareza 
a reivindicação por um nome emergente, o 
que sugere perigoso descaso pela história e 
mostra obsessão com o presente, um presen-
te a cada instante.

Diante da suspeita de chuva destacada 
por um familiar, César, em estado de graça 
com a vitória de Aryosvaldo, abre a porta 
do barraco e dá seu próprio prognóstico: 
“– Um chuvisco de nada, não esquenta não, 
tudo bem, amanhã vai fazer um puta de 
um sol”. O pobre telespectador ignorava o 
anúncio televisivo de chuva, preferindo trocar 
aquela notícia que tocava diretamente a sua 
realidade pela felicidade ilusória decorrente 
do delírio lúdico oferecido pelo programa de 
auditório transmitido pela TV.

* Jornalista formado pelo Centro Universitário 
de Brasília (UniCEUB). Doutorando e mestre 
em Estudos Literários/Literatura Brasileira pela 
Faculdade de Letras da UFMG
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Apesar das diferenças na escala popu-
lacional e nos indicadores macroeco-
nômicos, Brasil e Portugal guardam 

semelhanças que vão muito além da língua. 
É o que revela a programação de seminário 
sobre desenvolvimento socioeconômico que 
a UFMG e a Universidade do Porto realizam 
esta semana, em terras lusitanas. Em seis 
mesas-redondas, pesquisadores dos dois 
países abordarão temas como imigração, 
trabalho, direitos humanos, educação, for-
mação e emprego, com o intuito de realizar 
reflexão conjunta, em diferentes campos do 
conhecimento.

“As relações entre Brasil e Portugal têm 
muitos pontos em comum, que não só 
remontam ao processo histórico, mas estão 
ligados à consistente ampliação dos laços 
nas últimas décadas”, comenta o professor 
Allan Claudius Queiroz Barbosa, da Faculda-
de de Ciências Econômicas (Face) da UFMG, 
um dos coordenadores do evento. Segundo 
ele, é visível a interação crescente que vivem 
os dois países, com queda de barreiras tari-
fárias e não tarifárias, liberalização comercial 
progressiva e projetos privados com massivo 
volume de investimentos.

Um oceano nos APROXIMA
UFMG e Universidade do Porto debatem pontos  
comuns do desenvolvimento em Portugal e no Brasil

Ana Rita Araújo

Em consequência disso, Allan Claudius avalia que há campo para reflexões sobre aspectos 
tão diversos como desenvolvimento regional, avaliações de políticas públicas, de sistemas 
de emprego e de experiências no campo das competências e da inovação, além da análise 
de percursos de inserção profissional de jovens licenciados do ensino superior e de adultos 
em processo de escolarização e qualificação. 

Quatro eixos
Os temas foram agrupados em quatro eixos que estruturam o seminário e o protocolo de 

cooperação entre as duas universidades. O primeiro eixo, denominado Educação, formação 
e mercado de trabalho, propõe o debate sobre áreas fundamentais para a compreensão 
das relações entre os sistemas de ensino, a formação e a atividade econômica. O segundo 
– Inovação, competências e gestão de recursos humanos – sugere discussão em torno da 
adoção de modelos de competências e seu impacto nas práticas de recursos humanos.

Já o terceiro eixo, com o tema Políticas públicas, cidadania e economia social, chama a 
atenção para os modelos de Estado social que procuram alternativas de crescimento eco-
nômico para fazer face à crise do modo de regulação monopolista sustentado por regime 
de acumulação intensivo, com consumo de massa e relação salarial fordista – baseada, 
por exemplo, na segurança do emprego, salários adequados, regimes de proteção social 
e redistribuição dos rendimentos por meio de impostos. “Considerando a flexibilidade 
quantitativa das relações de trabalho e a dificuldade estatal para suportar todas as ver-
tentes das políticas sociais, Portugal e Brasil vivem contextos socioeconômicos idênticos”, 
avalia Allan Claudius.

O último bloco de temas, denominado Desenvolvimento econômico e regional, prevê 
discussões que visam repensar o desenvolvimento regional à luz de estudos internacionais, 
com ênfase nas relações Brasil-Portugal. “Deverá ser considerada na análise a identificação 
de novas características regionais de industrialização e de possíveis distritos industriais 
ou clusters, observando aspectos que levaram ao seu sucesso ou fracasso”, antecipa o 
professor. Também serão discutidos aspectos relacionados a eficiência econômica e de-
limitação geográfica dos espaços de análise, em contraposição à tradicional abordagem 
político-administrativa.

Relações históricas
O I Seminário de Desenvolvimento Socioeconômico Brasil-Portugal será realizado nos dias 

16 e 17 deste mês, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto (Flup), em parceria com 
a Face/UFMG e com a participação da Faculdade de Medicina da instituição portuguesa. “O 
evento terá a presença de pesquisadores e docentes dos dois países e gera interesse especial 
em função da cooperação em curso entre as duas instituições de ensino, que têm relações 
históricas nesse campo de conhecimento”, afirma Allan Claudius. 

Ele explica também que, além de permitir troca de informações científicas e produção 
de documentos nas áreas abordadas, a realização do seminário contribuirá para preparar 
a mobilidade de discentes e investigadores entre os dois países.

Pela UFMG, além de Allan Claudius, participam do evento os professores Ana Hermeto 
Camilo de Oliveira, Frederico Gonzaga Jayme Junior, Carlos Alberto Gonçalves, Henrique 
Oswaldo Torres e Rodrigo Ferreira Simões, e a diretora de assistência do Hospital Universitário 
Risoleta Neves, Mônica Aparecida Costa.

Allan Claudius: ampliação de laços
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O nome dá ideia de ponto de partida, e a Bienal Zero tem mesmo esse espírito. A 
UFMG e a Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg), por meio da Escola 
Guignard, dão início este mês a uma experiência que pretende abrir nova trilha de 

debates e criação no campo da arte. 
A Bienal de Arte Universitária (BAU) 
será aberta no dia 15 de setembro, 
reunindo cerca de 70 obras de alunos 
de graduação de universidades brasi-
leiras e latino-americanas integrantes 
da Associação das Universidades do 
Grupo Montevidéu (AUGM).

As obras ficarão expostas na 
Biblioteca Central, no campus Pam-
pulha, e na Escola Guignard, no 
bairro Mangabeiras. O Centro Cul-
tural UFMG vai abrigar, por sua vez, 
mostra de arte computacional que 
tira partido de pesquisas nessa área 
na Escola de Belas-Artes.

Estudantes de graduação das 
escolas de arte universitárias têm 
pouca oportunidade de mostrar seus 
trabalhos, lembra o professor João 
Antônio de Paula, pró-reitor de Ex-

tensão da UFMG. “O evento pretende dar a esses estudantes-artistas a chance de dialogar 
com colegas do país e de fora, e vai produzir espaço de reflexão e prática”, ele diz. 

Ainda segundo João Antônio de Paula, a UFMG cumpre com a iniciativa parte de sua 
missão. “Não podemos perder de vista a discussão sobre o papel da arte e da cultura. A 
universidade deve valorizar sua dimensão cultural, que é emancipatória da inteligência. E 
a arte faz isso de maneira direta, muito rica”, ele opina. O evento dá sequência a série de 
iniciativas da Proex, associada à Fundação Rodrigo Mello Franco de Andrade.

Mundo habitável
Fabrício Fernandino, professor da Escola de Belas-Artes (EBA) e um dos curadores da 

Bienal, lembra que a UFMG tem aberto seus muros para processos criativos e manifesta-
ções artísticas, com o objetivo de construir base e formar público para arte e cultura, que 
segundo ele têm o poder de tornar o mundo mais habitável e respeitoso. “Trata-se de um 
processo lento, mas a universidade é um grande espaço de diversidade de conhecimento, 
e deve receber a arte como dona de vocabulários específicos, que lida com sentimentos, 
afetividade e mostra forma diferenciada de produzir coisas”, afirma Fabrício.

Um grande evento como a BAU tem potencial para colocar em pauta, na opinião do 
professor Carlos Falci, da EBA, questões como a definição de curadoria e o que significa criar 
um trabalho para uma exposição, e até como organizar uma bienal. Para Chico Marinho, 
da mesma escola, a Bienal vai mudar a perspectiva da produção dos alunos. “Uma coisa é 
o dia a dia da graduação, outra é o que uma exposição como essa pode trazer em termos 
de valorização do trabalho dos estudantes”, ele destaca, acrescentando que a iniciativa abre 
novas possibilidades e a “discussão importante e polêmica” sobre arte em mídias digitais, 
que nem todas as universidades incluíram em seus currículos. 

Marinho coordena na EBA o grupo 1maginari0, voltado para o desenvolvimento de 
pesquisas sobre as relações entre arte e tecnologia. De 1º a 14 de outubro, o Grupo pro-
moverá, no Centro Cultural, o evento Poéticas Computacionais, que reunirá instalações 
ambientais e interativas.

Marco ZERO
Bienal de arte reúne obras de estudantes 
de graduação da América Latina

Itamar Rigueira Jr.

A Bienal de Arte Universitária integra 
iniciativa da Pró-reitoria de Extensão e 
da Fundação Rodrigo Mello Franco de 
Andrade. O Projeto Memória, Acervo e 
Arte pretende valorizar o patrimônio e 
a produção artística da UFMG e de ou-
tras instituições. No ano passado, foram 
realizadas exposições ligadas à Coleção 
Brasiliana, composta por obras doadas 
à Fundação por Assis Chateaubriand, e à 
Coleção Amigas da Cultura, com mais de 
cem obras modernas que pertenciam ao 
grupo homônimo. As exposições também 
revelaram parte do acervo da Universidade, 
que vai merecer em 2011 a publicação de 
um livro de reproduções.

Outro evento importante ligado ao Pro-
jeto Memória, Acervo e Arte foi exposição 
que reuniu este ano trabalhos de mais de 
60 professores da EBA e da Guignard, ba-
seados na ideia de investigação sobre arte 

Visibilidade para o patrimônio da UFMG

João Antônio: valorização da dimensão cultural
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Bienal Universitária de  
Arte UFMG – Uemg
Data: 15/9 a 15/10
Locais: Biblioteca Universitária –  
campus Pampulha
Galeria da Escola Guignard – Uemg
Em exposição: cerca de 70 obras de 
arte contemporânea

Exposição de Arte Ambiental
Data: até 15 de outubro
Local: Espaço Expositivo da Reitoria
Em exposição: instalações que 
relacionam espaço, ambiente e arte

Poéticas Computacionais
Data: 1º a 14 de outubro
Local: Galeria do  
Centro Cultural UFMG
Em exposição: instalações ambientais 
e interativas

Juntar em Belo Horizonte jovens artistas de lugares e origens diferentes é uma 
oportunidade, como lembra João Antonio de Paula, de promover reflexão crítica 
sobre a arte contemporânea, que estaria 
vivendo momento de redefinição. “Temos 
ouvido sobre a morte da representação, crise 
da arte, mas não acredito nisso. De todo 
modo, é preciso conversar sobre o assunto”, 
afirma o pró-reitor. 

Chico Marinho estranha muito quando 
ouve falar que a arte ficou sem rumo. “Na 
realidade, é uma fase de extrema fecundidade, 
de invenção de novas linguagens e possibili-
dades de manifestação. A arte está cheia de 
rumos”, brinca o estudioso e criador de inter-
faces como mesas multitoques para espaços 
museográficos. 

Companheiro de Marinho em pesquisas 
sobre arte digital e temas afins, o professor 
Carlos Falci acredita que a arte contemporâ-
nea virou “um grande guarda-chuva” e que 
a universidade tem o papel de relacioná-la 
com o cotidiano cultural, político, social e 
econômico. “Aqui devemos manter o de-
bate aceso, a universidade não pode ser o 
lugar em que se diz ‘aqui ensinamos arte, 
em outros lugares não’. Este é o lugar de 
refletir, produzir mundos possíveis”, diz Falci, professor do curso Cinema de 
Animação e Arte Digital, recém-criado na Escola de Belas-Artes.

Visibilidade para o patrimônio da UFMG

Instalação de Fabrício Fernandino 
em exposição no saguão da Reitoria

Chico Marinho: relações entre  
arte e tecnologia

contemporânea. No início de setembro, 
durante dois dias, o campus Pampulha 
sediou o Fórum Arte das Américas, com 
encontros sobre arte no contexto da mun-
dialização, utilização das novas mídias, 
circulação em exposições internacionais e 
ensino de arte nas universidades. O even-
to trouxe nomes como Francisco Jarauta, 
filósofo e professor da Universidade de 
Murcia, na Espanha, e Agnaldo Farias, 
professor da USP e curador da Bienal In-
ternacional de São Paulo.

Na iniciativa mais recente, o saguão 
da Reitoria abriga, até 15 de outubro, 
instalações de grandes dimensões dos 
artistas Shirley Paes-Leme, Marcos Coelho 
Benjamin e Fabrício Fernandino, que fazem 
referência à arte ambiental e à questão das 
relações entre espaço e obra. 

Cheia de rumos

Para Falci, a arte digital é um “bom pro-
blema”. “Ela mantém forte relação com as 
artes visuais, imagéticas, sonoras – não é se-
parada da prática, embora tenha um modo 
diferente de trabalhar. Este é o momento 
para que ela marque presença”, afirma o 
professor. “A arte digital não precisa ser 
distinta, pois mistura biologia e perfor-
mance; é difícil achar uma especificidade.” 
João Antônio de Paula vê a arte voltada 
para a tecnologia com grande potencial 
aglutinador. “É um novo tipo de interação 
que concilia meios tecnológicos, novas lin-
guagens e sensibilidade”, ele define.

Fabrício Fernandino também não con-
corda que a área  esteja sem rumo. “O que 
acontece é que a arte contemporânea é 
especializada e muito conceitual. É preciso 
oferecer condições às pessoas de entendê-la, 
acho que elas estão ávidas por aumentar seu 
conhecimento”, afirma. 

Fo
ca

 L
isb

oa



13.9.2010 Boletim UFMG66

Conhecida popularmente como fava-d’anta, a Dimorphandra mollis Benth. tem 
propriedades medicinais reconhecidas, e é amplamente explorada por laboratórios 
nacionais e estrangeiros. Seu principal princípio ativo, a rutina, age no fortalecimento 

de vasos capilares. Mas no Norte de Minas, este não é o único valor da planta, que vem sen-
do avaliada para a regeneração de áreas degradadas do cerrado. Esse é o foco da pesquisa 
realizada pelo engenheiro agrônomo Manoel Ferreira de Souza, que originou dissertação 
defendida em agosto passado, dentro do programa de mestrado em Ciências Agrárias do 
Instituto de Ciências Agrárias (ICA) da UFMG. 

O experimento foi desenvolvido em área de cerrado em regeneração na comunidade 
de Olhos d´Água, no município de Montes Claros, onde muitas famílias de agricultores 
buscam renda adicional na extração do fruto da planta – também conhecida como favela, 
no Norte de Minas, além de falso-barbatimão, canafístula, cinzeiro, farinheiro ou faveira, 
em outras regiões. A pesquisa avaliou a sobrevivência e o crescimento da fava-d´anta em 
semeadura direta em área de cerrado – e não em casas de vegetação, como acontece com a 
maior parte dos experimentos do tipo. “Nosso principal objetivo é contribuir para o plantio 
da fava-d´anta direto no campo”, justifica o pesquisador.

As plantas foram adubadas com esterco bovino e fosfato natural, de origem orgânica, 
o que condiz com o sistema de produção agroecológica, foco das pesquisas desenvolvidas 
pelo mestrado em Ciências Agrárias. Além disso, esses adubos são bastante acessíveis aos 
pequenos produtores locais. 

Entre dezembro de 2008 e dezembro de 2009, foram testados quatro tratamentos: 
com esterco, com fosfato, com os dois adubos juntos e sem adubação. O crescimento das 
plantas foi avaliado em termos de altura, diâmetro do colo (base do caule) e quantidade de 
folhas. Além de comparar os quatro tratamentos, o estudo avaliou o desempenho de cada 
cultivo em quatro períodos de três meses. 

“Apesar de ser uma planta do cerrado, acostumada a solos pobres, a fava-d´anta mostrou 
bom desenvolvimento com a adubação”, comenta Manoel. Os melhores resultados foram 
obtidos com a associação de esterco e fosfato. A adubação, no entanto, não influenciou a 
sobrevivência das mudas. 

Segundo o pesquisador, o objetivo é devolver esses resultados à comunidade e mostrar 
que a fava d´anta semeada diretamente no campo com adubação é boa alternativa para a 
recuperação de áreas degradadas de cerrado. “A domesticação da espécie seria uma alter-
nativa para a sua utilização sustentável”, observa. 

Pela REGENERAÇÃO do cerrado
Pesquisa avalia plantio de espécie apontada como alternativa para 
recomposição de áreas degradadas no Norte de Minas

Dissertação: Sobrevivência e crescimento de Dimorphandra 
mollis Benth. em semeadura direta em área de cerrado no 
Norte de Minas Gerais
Autor: Manoel Ferreira de Souza
Programa: Pós-graduação em Ciências Agrárias/Agroecologia, 
do Instituto de Ciências Agrárias (ICA)
Orientador: Ernane Ronie Martins

Juliana Paiva*

Ação predatória
As áreas do cerrado norte-mineiro que 

hoje se pretende regenerar foram degrada-
das principalmente pela atividade agrícola e 
pecuária, na busca de novas áreas para cul-
tivar e criar os rebanhos, e pelo extrativismo 
predatório de plantas como a fava-d´anta. 
A quebra dos galhos na hora da coleta do 
fruto é exemplo de ação deletéria que já foi 
muito praticada pelos habitantes locais.

“Hoje, o comportamento do pessoal tem 
mudado bastante, principalmente por causa 
do trabalho de orientação e capacitação que 
vem sendo realizado em relação ao manejo 
correto das plantas”, comenta Manoel. 

O extrativismo é responsável, também, 
pela coleta dos frutos antes de amadurece-
rem, o que também prejudica a sobrevivência 
da espécie a longo prazo, porque as sementes 
são removidas do ambiente natural ou não 
têm tempo para se formar adequadamente 
dentro dos frutos. 

A madeira da fava-d´anta – árvore que 
leva de seis a sete anos para atingir 14 metros, 
sua  altura máxima – também já esteve na 
mira das comunidades locais, sendo utilizada 
para construção de postes e cercas e para 
a produção de carvão vegetal. No entanto, 
o engenheiro agrônomo explica que a der-
rubada das árvores para esses fins também 
diminuiu bastante nos últimos anos. 

*Jornalista do Instituto de Ciências  
Agrárias (ICA)

Fruto da fava-d´anta (vagem) é muito visado pela indústria farmacêutica
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Manoel de Souza: plantio direto no campo 
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Acontece

MONOGRAFIAS na rede
Monografias de graduação produzidas 

na Escola de Educação Física, Fisioterapia 
e Terapia Ocupacional da UFMG estão 
disponíveis para consulta e download no 
site da biblioteca da Unidade (www.eeffto.
ufmg.br/biblioteca). Os usuários podem ter 
acesso às monografias de 2009 e 2010 do 
curso de Educação Física e aos trabalhos 
apresentados, no período de 2008 a 2010, 
no curso de Fisioterapia.

Construções IDENTITÁRIAS
A los hijos de español y de india... nos 

llaman mestizos. Construcciones identita-
rias na América colonial española é o tema 
de conferência que Berta Ares Queija, da 
Escola de Estudos Hispano-Americanos, 
da Espanha, realiza na UFMG em 16 de 
setembro. A promoção é do Instituto de 
Estudos Avançados Transdisciplinares (Ieat) 
e da Diretoria de Relações Internacionais 
da UFMG. A atividade é aberta ao público 
e acontece a partir das 9h, no auditório 
Sônia Viegas da Fafich, campus Pampulha, 
avenida Antônio Carlos, 6.627. 

Berta Queija é doutora em História da 
América pela Universidade Complutense 
de Madrid e desenvolve pesquisas pelo  
Conselho Superior de Investigacões Científi-
cas (CSIC) de Sevilha, Espanha. Ela permane-
ce na UFMG até 2 de outubro para cumprir 
agenda da Cátedra de Estudos Ibero-Latino-
Americanos do Ieat. Informações: (31) 
3409-4123 ou www.ufmg.br/ieat.

INCUBAÇÃO em destaque
A Bioaptus, ligada à Inova UFMG, par-

ticipa do 1st Annual BioPartnering Latin 
America. O evento, que será realizado de 
19 a 21 de setembro no Rio de Janeiro, 
reunirá empresas dos Estados Unidos, 
França, Alemanha, Portugal, Reino Unido, 
Suécia, Suíça e Malásia. A Bioaptus, que 
atua no setor de biotecnologia, é especia-
lizada no desenvolvimento de anticorpos 
sintéticos (sem o uso de células ou imu-
nização de animais) para aplicações em 
diagnósticos e tratamento de doenças. No 
dia 20, ela apresentará nova metodologia 
para a produção de drogas e de diagnósti-
cos in vitro. Saiba mais nos sites do evento 
(www.techvision.com/bpl) e da empresa 
(www.bioaptus.com.br). Informações so-
bre incubação na UFMG: (31) 3409-3409 
ou www.inova.ufmg.br. 

BIBLIOTECAS possíveis
Será em 24 de setembro, às 18h, na sala 2002 da Faculdade de Letras, no campus 

Pampulha, o debate sobre Bibliotecas possíveis: comunidades e políticas públicas de leitura. 
A expositora convidada é Fabíola Ribeiro Farias, graduada em Letras pela UFMG e coor-
denadora do Departamento de Ações Regionalizadas da Fundação Municipal de Cultura. 
Promovido pelo Fórum de Ensino de Leitura, em parceria com a Fale, o evento pretende 
abordar convergências entre ações do poder público e de grupos sociais, ligadas ao direito 
de inclusão cultural. A debatedora convidada é Marília de Abreu Martins de Paiva, profes-
sora da Escola de Ciência da Informação, que possui experiência em bibliotecas escolares e 
programas de extensão da área, como o Carro-Biblioteca da UFMG. O evento é aberto ao 
público. Informações: www.teiadetextos.com.br. 

Mostra de TEATRO
O curso de graduação em teatro da UFMG comemora 11 anos de atividades mostrando 

ao público o talento de seus integrantes. Em parceria com a Diretoria de Ação Cultural da 
UFMG, “maratona” de apresentações será apresentada pelo curso ao longo desta semana. 
As performances têm entrada franca e acontecem na sede do curso, no campus Pampulha. 
Confira a programação: T.O. Três reflexos à procura de uma reflexão (13/9, às 20h, na Sala 
Preta), com Thaís Durães, Marco Nepomuceno e Ricardo Righi; Exercício Antígona (14/9, às 
20h, na Sala Preta), com Bruna Chiaradia; Diário de um pássaro (15/9, às 12h30, na Sala 
Otávio Cardoso), com André Pastore, Clarice Rena e Diego Krisp; Falsa Paquita ou Eu creio 
no terror (16/9, às 17h30, na Sala Preta), com Marilene Batista; e Solo para coisas quase 
esquecidas (17/9, às 20h, na Sala Preta), com Júlia Branco. Serão distribuídas senhas 30 
minutos antes do início dos espetáculos.

VITRINE do conhecimento
Levantamento feito até o dia 6 de setembro mostra que o número de trabalhos inscritos 

na Semana de Conhecimento e Cultura da UFMG alcançou quatro dígitos: 2.293. O evento, 
programado para o período de 18 a 22 de outubro, é uma espécie de vitrine para trabalhos 
sobre pesquisas, projetos de ensino e ações de extensão realizados pelos estudantes da 
UFMG. Do total de inscritos, 29 são alunos do ensino médio e profissional, integrantes do 
Programa de Iniciação Científica Júnior, conhecido como Provoc. 

A Semana reúne a XIX Semana de Iniciação Científica, a XIV Semana de Graduação, o 
XIII Encontro de Extensão, a XI UFMG Jovem e a IV Feira de Ciências do Ensino Básico de 
Minas Gerais (Feceb-MG).

Educação BÁSICA e PROFISSIONAL
Serão abertas no próximo dia 28 as inscrições para o processo seletivo 2011 da  

Escola de Educação Básica e Profissional da UFMG, que engloba o Centro Pedagógico 
(CP), o Colégio Técnico (Coltec) e o Teatro Universitário (TU). São oferecidas 75 vagas 
para o primeiro ano do CP, 108 para o Coltec e 
20 para o TU. A taxa é de R$50,00.

O edital com as informações sobre a seleção 
está disponível na página da Copeve (www.ufmg.
br/copeve). As inscrições vão até 8 de outubro. 
Para facilitar o acesso às informações de candi-
datos sem conexão à internet, a Copeve montará 
um posto de atendimento, das 10h às 16h30, 
em sua sede no segundo andar da Unidade 
Administrativa III (avenida Antônio Carlos, 6.627, 
campus Pampulha).
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Ficcionistas como Sérgio Sant’Anna, 
Bernardo Carvalho e Alan Pauls cria-
ram escritores que são narradores ou 

personagens de suas tramas. Eles contam e 
vivem histórias diversas, mas para o jornalista 
Sérgio de Sá foram fonte de uma investi-
gação peculiar: através de suas aventuras, 
Sérgio tenta desvendar que lugar ocupa o 
escritor – e por extensão a literatura – em um 
mundo marcado pela saturação de imagens 
e eventos.

Sergio de Sá acaba de publicar uma res-
posta, na forma do ensaio A reinvenção do 
escritor – literatura e mass media, da Editora 
UFMG. O trabalho é adaptação de tese de 
doutorado em Estudos Literários, defendida 
em 2007 na Faculdade de Letras da UFMG. 
Jornalista “a vida inteira”, com intensa vida 
paralela na pós-graduação, o autor tem ex-
plicação para o interesse pelo tema que faz 
todo o sentido. “Ele nasceu do cruzamento 
entre a redação de jornal e a academia, en-
tre a mídia do dia a dia e a literatura como 
objeto de trabalho e prazer”, ele diz.

Estudioso da cultura dos meios de comu-
nicação de massa desde o mestrado, Sergio 
abre o livro com um texto de contextualiza-
ção que é sufocante, tal a abundância com 
que descreve o mundo dominado por essas 
mídias. “Esse excesso é proposital, serve para 
o leitor entrar no clima. Ele nem pretende ser 
tão crítico, na verdade procuro afastar o pre-
conceito que os estudos literários costumam 

A LITERATURA sobrevive
Autor de livro-tese encontrou nos escritores da ficção caminhos da 
literatura em tempos de comunicação de massa

Itamar Rigueira Jr.

demonstrar em relação aos meios de comunica-
ção. Precisamos aprender a dialogar com eles”, 
afirma Sergio de Sá, que foi editor de Cultura e 
crítico literário do Correio Braziliense.

Um dos aspectos abordados pelo livro é o 
desafio da atividade intelectual e literária de lidar 
com o efêmero. Para o jornalista, a efemerida-
de não é um mal em si. “É necessário tragar a 
rapidez e a obsolescência. Só se destrói o clichê 
olhando-o de perto”, diz. Nas obras que exa-
minou, Sérgio encontrou intelectuais que viram 
franco-atiradores, paranoicos ou melancólicos. 
Segundo ele, essas são “as saídas para encon-
trar a lentidão, o incorporar. De alguma forma, 
portanto, se reencontrar”.

Personagem no conflito
Sérgio de Sá conta que suas leituras para a 

pesquisa incluíram ficções brasileiras e argentinas 
que colocam o personagem-escritor na cena 
contemporânea, no conflito dos valores cultu-
rais. Revisitou abordagens teóricas de Silviano 
Santiago e Beatriz Sarlo. “Para desenrolar o tema, 
eu ensaio novos formatos, caminhando sobre os 
fios tênues que separam fato e ficção, verdade e 
verossimilhança”, revela o autor. 

Ao acompanhar aventuras e desventuras dos 
escritores da ficção, Sérgio descobriu que a lite-
ratura busca alternativas para não desaparecer. 
Concluiu que ela pode se aproveitar do fato de ser “perdedora” no mundo das mídia de 
massa, um lugar de onde não precisa dar satisfações a quem quer que seja. “Ao mesmo 
tempo, não pode desprezar a comunicabilidade, mantendo um olho na linguagem e outro 
no leitor. Equilíbrio com ambiguidade, que tal?”, provoca. Sérgio de Sá acredita que a 
literatura deve usar a mídia a seu favor. “Dentro da literatura e dentro da mídia”, continua 
o autor, que em seu texto garante ter encontrado na ficção literária ótimas análises dos 
meios de comunicação.

Em texto de orelha do livro, o escritor José Castello lembra que “a literatura toma a apa-
rência de um instrumento anacrônico, incapaz de resistir ao grande arrastão”, para contrapor 
logo depois que o livro que apresenta é “prova irrefutável de resistência”. Segundo Castello, 
“Sérgio de Sá nos sugere que nos agarremos à grande rede mediática (...) não para nela 
sucumbir, mas para arriscar um grande salto para frente”.

Livro: A reinvenção do escritor:  
literatura e mass media
De Sérgio de Sá
Editora UFMG  
275 páginas / R$ 52

Sérgio de Sá: cruzamento  
da academia com a redação  
de jornal
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