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In Pursuit of a Dengue Fever Vaccine:
The dynamics of collaboration in the invention process and
candidates undergoing clinical trials
Bethânia de Araújo Almeida¹
Infectious diseases are responsible for one-third of all deaths occurring worldwide, resulting in
the demise of no less than an estimated 15 million individuals each year. Vaccination has become the
main public health strategy for the prevention and control of a number of infectious diseases due to a
favorable cost-benefit ratio and the successful protection of vulnerable population groups. Until the
1970s, private companies in the pharmaceutical industry were not attracted to the vaccine segment
due to the low added value provided by these products, in addition to the strong bargaining power of
governments and international organizations.

This changed, however, with the first successfully

developed genetically engineered vaccine, when the vaccine market was restructured into two
segments: traditional vaccines (attenuated or inactive) and those derived from modern biotechnology
using recombinant DNA techniques and genetic engineering. Due to the complexity involved in this
innovation process, the present thesis will examine characteristics that are unique to the vaccine
sector, the strategies that guide technological efforts in specific directions, the dynamics of
collaboration between academia and industry in the research and development (R&D) process, as
well as the guidelines used to test and validate a vaccine candidate. An analysis of the technological
progress made in the vaccine sector will be conducted under the pretense of a systematic review of
the literature. The dynamics of collaboration between academia and industry, as well as the regulatory
oversight involved in the R&D process for candidate vaccines, will be investigated through a case
study. Dengue, despite its high worldwide incidence, is a disease for which no vaccine currently exists.
The development of a safe and effective vaccine for this virus poses a serious challenge due to
insufficient knowledge regarding the mechanisms that provide protective immunity against the four
serotypes of dengue virus. The lack of suitable animal models to simulate natural disease infection
and a deficient analysis of post-vaccination immune responses present further obstacles which must
be overcome, yet considerable progress has been made in recent years with several possible vaccine
candidates currently in clinical trials. An analysis of the dynamics of collaboration between academia
and industry will be performed by identifying the patent-holding institutions that invented techniques for
dengue vaccine development, as well as the use of social network analysis methodology. Finally, an
analysis of the guidelines governing procedures and validation criteria throughout the vaccine
approval process will be conducted using results obtained from dengue vaccine candidates currently
in various stages of clinical trials.
Keywords: Technological Progress, Vaccine, Dengue, Academia-Industry, Clinical Trials.
¹ Visiting PhD student, Science, Policy Research Unit, University of Sussex. Economics Technology and Innovation in Health
Program (PECS/ISC), Federal University of Bahia (UFBA); National Institute for Science and Technology on Innovation on
Neglected Diseases (INCT/IDN), Center for Technological Development in Health (CDTS), Oswaldo Cruz Foundation (Fiocruz)
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Degradação de Hidrocarbonetos de Petróleo
por Bactérias Redutoras de Sulfato
12
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Bactérias redutoras de sulfato (BRS) são um grupo de procariotos que utilizam sulfato como
aceptor final de elétrons na cadeia respiratória, ao invés de oxigênio, como fazem os microorganismos aeróbios. Uma característica comum a boa parte desse grupo bacteriano é a capacidade
de degradar hidrocarbonetos de petróleo, o que pode ser um aspecto positivo ou negativo,
dependendo de onde acontece tal degradação. Um dos maiores problemas da indústria de petróleo
atualmente é a acidificação biogênica (souring) de reservatórios. As BRS participam ativamente deste
processo, na medida em que utilizam o sulfato presente na água do mar – introduzida no reservatório
com a finalidade de recuperação secundária do óleo – para degradar os hidrocarbonetos ali
presentes. O resultado de tal degradação é a deterioração da qualidade do óleo, acidificação do
reservatório, devido à formação de sulfetos, e corrosão das estruturas metálicas da plataforma. Além
disso, a produção de H2S representa um sério risco ambiental, e pode trazer problemas de saúde
para os profissionais que trabalham na extração do petróleo. Por outro lado, este mesmo grupo de
bactérias pode ser altamente benéfico ao meio ambiente. Algumas espécies de BRS fazem parte da
microbiota de água e sedimentos, e quando ocorre um derrame acidental de petróleo, aquelas com
capacidade de degradação de hidrocarbonetos (hidrocarbonoclásticas) se multiplicam e passam a
expressar genes que codificam enzimas essenciais no catabolismo de tais compostos. Desta forma,
as BRS hidrocarbonoclásticas podem ser muito úteis na remediação de sítios impactados por
petróleo, transformando os constituintes tóxicos ali presentes em produtos inócuos. Pelas vantagens
e desvantagens que este grupo de bactérias representa à economia e ao meio ambiente, a
compreensão de aspectos do metabolismo de hidrocarbonetos, e de substâncias que podem ativar,
aumentar ou inibir esse processo é de extrema relevância. Além disso, também é importante
conhecer os genes envolvidos neste metabolismo. O presente estudo utilizou garrafas de 100 ml para
construção de microcosmos contendo sedimento do rio Tyne em meio seletivo para BRS e submeteu
tais microcosmos a diferentes condições, como presença e ausência de óleo (amostras obtidas de
campo no Mar do Norte), diferentes concentrações de nutrientes, e diferentes tempos de incubação.
Análises de amostras do óleo residual, presentes nos microcosmos após diferentes tempos de
incubação, indicaram degradação de hidrocarbonetos em diferentes níveis para cada condição
estudada. Após 231 dias de incubação, a condição que continha óleo e elevada concentração de
nutrientes (100 mM de amônia e 10 mM de fosfato) apresentou significativa redução na concentração
de alcanos totais de cadeia longa. O DNA genômico total foi extraído a partir das amostras de
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sedimento, e análises moleculares indicaram a presença de genes de degradação de alcanos e
hidrocarbonetos aromáticos em microcosmos da condição com óleo e baixa concentração de
nutrientes (4,7 mM amônia e 1,5 mM fosfato) a partir de 105 dias de incubação. Em todas as
condições nas quais houve degradação de óleo também nota-se consumo de sulfato. Os resultados
indicam que a degradação do óleo foi realizada por comunidades de bactérias redutoras de sulfato.
Palavras
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Perfil Audiológico de Pessoas com HIV/Aids
Atendidas em um Centro de Referência Estadual
Luciana Ferreira Cardoso Assuiti¹
Betina Horner Schlindwein Meirelles²
Carla Gentile Matas³
Paulo Fontoura Freita

4

Aponta-se a alta incidência de pessoas com HIV/Aids no Brasil e no mundo, bem como a
incidência de agravos em decorrência disso, dentre eles, a perda auditiva, está sendo relatada na
literatura como uma alteração frequente nesta população. Pode incidir em orelha externa, média e/ou
interna, com etiologia relacionada ao uso de antirretrovirais por tempo prolongado, ação do vírus no
sistema auditivo e/ou presença de doenças oportunistas. O tratamento com medicações
antirretrovirais tem sido o mais importante fator para controlar a evolução da Aids, sua cronicidade, e
garantir a sobrevida das pessoas infectadas. Embora o avanço nas terapêuticas medicamentosas
tenha possibilitado a diminuição da mortalidade, observa-se uma série de repercussões advindas com
a mesma, tais como a gama de efeitos adversos dos antirretrovirais, o que gerou consequências
negativas na qualidade de vida dos indivíduos dependentes do tratamento (REIS, 2008). Estudos
também comprovam que alguns antirretrovirais podem apresentar potenciais efeitos ototóxicos e
ocasionar perda auditiva, o que em muitos casos é evidenciado pelos sinais e sintomas
otoneurológicos (perda de audição, zumbido e tontura) (VIEIRA et al., 2008; RACHID; SCHECHTER,
1998). Em estudo realizado por Ceccarelli e colaboradores (1997), os achados indicaram que os
sintomas otoneurológicos foram frequentemente referidos nos pacientes HIV positivos pesquisados.
As queixas mais frequentes encontradas nessa população foram: zumbido em 50% dos casos e
vertigem em 35%. Alterações nos exames audiológicos foram observadas em número expressivo de
ouvidos (68%). Esses achados podem estar relacionados a diferentes fatores: ação direta do HIV e
de outras infecções oportunistas ou ação ototóxica de drogas habitualmente utilizadas nestes
pacientes. Outra consideração importante é o fato de que alguns dos medicamentos que são mais
comumente utilizados para combater a infecção pelo HIV são ototóxicos. Medicamentos inibidores de
transcriptase reversa (Retrovir® [AZT], Hivid®, e Videx®) e inibidores da protease (Crixivan®,
Norvir®, Invirase®) são as drogas que inibem a replicação do HIV, mas todos eles podem
comprometer a audição, quando utilizados por longos períodos de tempo. As pessoas que usam
esses medicamentos precisam realizar avaliações audiológicas periódicas para garantir que sua
audição não foi comprometida. Caso haja indícios de que a audição está sendo comprometida, os
medicamentos precisam ser alterados para evitar a perda de audição. O efeito dos medicamentos
sobre a audição é uma das razões para que um audiologista faça parte da equipe que atua em
programas de HIV/Aids (MAC-FARLAND, 2002).
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Objetivo: Descrever o perfil audiológico de pessoas com HIV/Aids atendidas em um Centro de
Referência Estadual em Doenças Infecciosas e Parasitárias do Estado de Santa Catarina.
Metodologia: Realizou-se um estudo transversal, descritivo, com amostra não probabilística
de indivíduos adultos com HIV/Aids, no ano de 2011. Avaliou-se: idade, sexo, escolaridade, tipo e
grau de perda, presença ou não sinais e sintomas otoneurológicos, configuração audiométrica, curva
timpanométrica, reflexos acústicos contralaterais e indicação de uso de prótese auditiva nos sujeitos
com diagnóstico de perda auditiva.
Conclusões: Perante os resultados obtidos, observamos a prevalência de perda auditiva
neurossensorial bilateral, incidência maior no sexo masculino e maior comprometimento nas
frequências altas. Os pacientes com audição normal apresentaram configuração audiométrica
descendente, timpanometria com curva tipo A e ausência de reflexos acústicos contralaterais.
Palavras Chave: HIV, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, Perda Auditiva, Transtornos de
Audição, Fonoaudiologia, Enfermagem.
Observação: Projeto de Pesquisa financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do
Estado de Santa Catarina (FAPESC) e Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP).
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Fonoaudióloga e Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem (PEN), Membro do Grupo de Estudos e

Pesquisas em Administração, Gerência do Cuidado e Gestão Educacional em Enfermagem e Saúde (GEPADES) da
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
2

Professora do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem (PEN), Orientadora do Projeto de Pesquisa, Membro do Grupo

de Estudos e Pesquisas em Administração, Gerência do Cuidado e Gestão Educacional em Enfermagem e Saúde (GEPADES)
e Membro do Núcleo de Estudos e Assistência em Enfermagem e Saúde à Pessoas em Condição Crônica (NUCRON) da
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
3
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Professora Assistente Doutor do Curso de Fonoaudiologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP).
Professor Assistente Doutor em Epidemiologia da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
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Why are There so Many Laparocerus (Curculionidae)
Species in the Canary Islands?
Christiana M. A. Faria
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3
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The weevil genus Laparocerus (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae) is the most diverse
genus in the Canary Islands, with 128 species endemic to the archipelago described so far, but little is
understood as to why the genus has radiated so extensively. As a first approach to understand what
factors may have promoted diversification within the genus we sampled mitochondrial (COII) and
nuclear (ITS2) DNA sequence variation within the Laparocerus tessellatus complex, a morphologically
well-defined group of eight species distributed across four of the Canary Islands. The questions we
focus on are: (i) to what extent does geography structure genetic diversity within species? (ii) what
have been the relative roles of diversification within islands and colonization between islands? (iii) are
patterns of genetic differentiation within species consistent with morphological variation within
species? Phylogenetic trees, haplotype networks and genotypes were used to analyze the data.
MtDNA data reveals a more complex evolutionary history than ITS2 data, with the greater variation of
mtDNA revealing a substantial role for geography in structuring genetic diversity within species. Both
gene partitions reveal that the subterranean L. lopezi from Gran Canaria falls outside the focal species
complex. Among the remaining species, ITS2 data suggests that the common ancestor of the group
inhabited Gran Canaria, and that the species of Gran Canaria evolved in situ. MtDNA data suggests a
complex colonization history among other islands, with each of the single species on La Palma
(Laparocerus sp.1 ) and El Hierro (L. bimbache) potentially being the product of more than a single
colonization event. Provisionally assigned subspecific groupings, based upon morphological variation
within species, are not supported by the molecular data. Within some sampling locations genotypes
present evidence for linkage disequilibrium, indicating non-random mating. Further investigation would
help to establish whether this is a consequence of fine scale genetic structuring, or the existence of
cryptic species.
Keywords: oceanic island weevils, colonization, diversification, mitochondrial and nuclear DNA,
phylogeography
1

PhD student University of East Anglia, Norwich, UK, 2 c/Chopin 1, 38208 La Laguna, Tenerife, Canary Islands, SP,

Biodiversity Group (CITA-A), Departamento de Ciências Agrárias,Universidade dos Açores, Terceira, Açores, PT,
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Productos Naturales y Agrobiología (IPNA-CSIC), Tenerife, Canary Islands, SP
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Mecanismos de Mitigação de Produção de
Metano em Animais Ruminantes:
Uma visão sistêmica
Helio Rezende Lima Neto
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2

A agropecuária mundial tem enfrentado situações desafiadoras. Ao mesmo tempo em que a
demanda por alimentos vem aumentando consideravelmente (FAO, 2010), questões ambientais
relacionadas ao uso da terra e da água, à conservação da biodiversidade e à emissão de gases de
efeito estufa (GEE) pressionam o setor para se tornar mais eficiente na exploração dos recursos
naturais (Pereira, 2010).
Essas questões têm estimulado, cada vez mais, a busca por tecnologias que permitam
conciliar uso racional dos meios de produção com produção de alimentos de maneira sustentável. O
crescimento da população mundial e do seu poder aquisitivo tem promovido aumento acentuado da
demanda por alimentos de origem animal. A produção mundial de carne está projetada para aumentar
de 229 milhões de toneladas em 1999-2001 para 465 milhões de toneladas em 2050, e a produção
de leite de 580 milhões de toneladas para 1.043 milhões de toneladas nesse mesmo período (FAO,
2010). No contexto da produção pecuária, o Brasil ocupa posição de destaque no mundo. Atualmente
o país possui o maior rebanho comercial bovino, com 171,6 milhões de cabeças (IBGE, 2009) e
o

detém, aproximadamente, 20 % do mercado da carne, sendo o 6 maior produtor de leite (FAO,
2010). Isso demonstra sua importância na produção e fornecimento de proteína animal para a
população mundial. Por outro lado, a pecuária brasileira, em especial, vem sendo criticada por emitir
quantidades significativas de GEE , contribuindo de modo negativo para as mudanças climáticas
globais. Essa crítica tem sido fundamentada nos baixos índices zootécnicos verificados em sistemas
de exploração animal baseados em pastagens degradadas ou que se encontram abaixo do seu
potencial de produção. A ineficiência desse modelo de exploração pecuária tem gerado como
consequência, maiores quantidades de GEE por quilo de carne e de leite produzidos (IPCC, 2007).
No mundo, a Índia e o Brasil (14,5 e 10,3 Tg de CH4/ano, respectivamente) lideram o ranking
de emissão de metano entérico (Thorpe, 2009). Quando é considerada apenas a emissão por
bovinos, o Brasil (9,6 Tg de CH4/ano), seguido da Índia (8,6 Tgde CH 4/ano) e dos Estados Unidos da
América (5,1 Tg de CH4/ano), é apontado como o maior emissor (Wallace, 1994). No Brasil, segundo
resultados preliminares do Segundo Inventário Nacional de Emissões de GEE (MCT, 2009), no ano
de 2005 a agropecuária foi responsável por 22% do total das emissões. Na pecuária, o gás metano
(CH4), formado a partir da fermentação entérica dos carboidratos, é o principal responsável pelas
emissões no setor. A elucidação dos mecanismos biológicos do processo de metanogênese assim
como o efeito de metabólitos secundários de plantas tropicais como agentes redutores da produção
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de metano ainda constituem uma barreira para o desenvolvimento de práticas sustentáveis na
redução da produção de GEE na agropecuária brasileira.
Palavras chave: animais ruminantes, metano entérico, bovinos, ensaio in vitro.
Observação: Projeto financiado pelo Cnpq. Agradecimentos ao Dr. Luiz Gustavo Ribeiro Pereira,
Embrapa CNPGL pelas sugestões ao projeto.
1
2

Doutor em Animal Science pela Newcastle University.
School of Agriculture – Newcastle University.
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Revisão Sistemática e Meta-Análise da
Relação entre o Folato e o Câncer de Mama

Dirce Maria Lobo Marchioni¹ ²
Doris Chan²
Ana Rita Vieira²
Teresa Norat²
O World Cancer Research Fund (WCRF) tem tradição na interpretação da literatura científica
relacionada à alimentação, nutrição, física atividade e câncer. A partir de 2007, o WRCF/AICR,
encarregou   uma   equipe   no   Imperial   College   London   no   projeto   denominado   “Continuos   Update  
Project”  – CUP, que é uma revisão continuada da pesquisa em nutrição e câncer, disponibilizando o
estado da arte da relação entre nutrição, atividade física e câncer para indivíduos, governos e
pesquisadores. O câncer de mama foi o primeiro a ser revisado, e há um cronograma para,
sucessivamente, atualizar

o restante dos cânceres avaliados nos consensos publicados

anteriormente. Até a presente data, as publicações que sumarizaram os resultados de estudos sobre
o papel do folato e o câncer de mama não foram conclusivas, ensejando a continuidade deste tipo de
estudo. O objetivo do trabalho é realizar uma revisão sistemática e meta-análise da relação entre o
folato e nutrientes metabolicamente relacionados e o câncer de mama, utilizando a base de dados do
CUP. Foram identificados 32 artigos publicados, potencialmente elegíveis, relatando resultados da
associação entre folato, vitaminas B e câncer de mama. Destes, 10 foram excluídos: 4 duplicatas, 2
com adolescentes, 3 reportavam em interações entre o folato e outras exposições e 1 com usuários
de multivitaminas. No total, 22 publicações foram incluídas na análise. O consumo total de folato,
incluindo suplementos e alimentos fortificados, foi analisado em onze estudos de coorte, não tendo
2

sido verificado associação significativa estatisticamente (RR resumo: 1,03; CI95%:0,94-1,12, I = 54,2%,
p=0,016). A subsequente estratificação por região geográfica e estado menopausal também não
evidenciaram associação significativa ((RRresumo: 1,00; CI95%:0,92-1,09 nos EUA e RRresumo: 1,03;
CI95%: 0,93, 1,10 nos países europeus; para mulheres em pós-menopausa RRresumo: 0,98;
CI95%:0,88-1,10). No entanto, quando se estratificam os trabalhos de acordo com o nível de
exposição da ultima categoria em relação ao valor da recomendação (RDA), parece haver uma
modificação no sentido da associação, apesar de não significativa (acima da RDA, RRresumo: 1,04;
CI95%:0,96-1,12 e abaixo da RDA, RRresumo: 0,72; CI95%:0,46-1,06). Os resultados obtidos até o
momento não evidenciam uma forte relação de proteção ou risco para o desenvolvimento de câncer
de mama de acordo com o consumo de folato. No entanto, há grande heterogeneidade nos estudos,
especialmente quanto à avalição desta exposição. Tendo em vista que estudos recentes mostraram
evidências de um potencial papel deletério no consumo de ácido fólico (a forma sintética do folato) na
progressão do câncer, e, em função da adoção de programas de fortificação de alimentos com ácido
fólico em vários países, incluso o Brasil, desnudar o efeito

da relação entre o consumo desta
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vitamina e o câncer de mama, o mais comum em mulheres, é uma questão relevante para a saúde
pública.
Palavras chave: dieta, folato, ácido fólico, neoplasmas malignos de mama, meta-análise.

Observação: TN, DC, AV have been funded by the World Cancer Research Fund International (Grant
number: 2007/SP01). DMLM has been funded by the Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (Grant no. 202537/2011-0). The views expressed in this study are the
opinions of the authors. They may not represent the views of the funders.
¹ Universidade de São Paulo/Imperial College London
² Imperial College London
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Producing Cells, Genes and Facts:
A social analysis of the emergence of Molecular Oncology in
the city of São Paulo, Brazil
Renan Gonçalves Leonel da Silva¹
This work presents the social and political aspects about the definition of late twentieth-century
cancer research agenda in the city of São Paulo, Brazil. The focus is to discuss about the
transformations on the biomedical knowledge production in developing countries, and contextualize
the new epistemic agenda under which scientific activity in oncology and molecular biology of cancer
is supported. The goal is to bring new concepts to analyze the dynamics of contemporary science and
understanding better how biomedical knowledge is produced, traded and shared in specific cultural
and  political  contexts.  The  emergence  of  genomics  and  bioinformatics  on  the  1980’s  transformed  the  
cancer research topics and approaches. The growth of scientists international traffic is also an
important aspect of social analysis. This communication is a review about the concepts of Social
Studies of Science and Technology, applied in the field of life sciences and Medicine. The
methodology was finding in official documents (reports of graduate programs in oncology and
molecular biology in São Paulo) about transformations on topics and approaches in research fields
and bibliography production, combined with interviews with leading researchers on teaching and
research institutions in the city. The study shows that the development of molecular approaches for
cancer research in Brazil was dynamic and a relational process. There were policies designed to
enable the evolution of the scientific field in the area, supported by bodies such as the São Paulo
Research Foundation (FAPESP) and National Counsel of Technological and Scientific Development
(CNPq). The idea is to present how the stabilization of a scientific field is a historical and socially
situated process. It is essential include the Brazilian research and compare how categories of
construction of biomedical evidence are built in countries with different trajectories of economic and
social development.
Keywords: Knowledge production, Biomedicine, Cancer Research, Molecular oncology, São Paulo.
¹ PhD candidate in Science and Technology Policy at State University of Campinas, UNICAMP.
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Um Banco de Dados Público de Associações entre Genes Kir e Doenças
Louise Takeshita
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12

Andrew R Jones

1

Killer Immunoglobulin-like Receptors (KIRs) são receptores protéicos presentes na superfície
de células Natural Killer (NK), as quais têm um papel ativo no sistema immune humano, destruindo
patógenos ou células infectadas através da interação entre seus receptores e antígenos-alvo. Estes
receptores podem ser ativatórios ou inibitórios, e o equilíbrio entre esses dois tipos de receptores
determina a ativação da célula NK. Entre seus receptores, destacam-se os receptores KIR devido a
sua extensa variabiliade. Mais de uma dúzia de genes KIR já foram identificados, e a combinação
destes genes também varia entre os indivíduos. Atualmente foram identificados aproximadamente
quatrocentas combinações (ou genótipos) diferentes de genes KIR. O primeiro passo direcionado a
captura da diversidade do complexo KIR faz parte do The Allele Frequency Net website
(www.allelefrequencies.net, AFND), o qual constitui-se de um banco de dados web destinado a
armazenar um grande volume de dados imunogenéticos, incluindo dados originados de estudos
populacionais extraídos da literatura e dados submetidos online ao website, onde todas as amostras
constituem-se de indivíduos saudáveis. Entretanto, o complexo KIR tem sido um importante alvo de
estudos de associações com doenças devido a sua diversidade, a qual pode estar relacionada com a
modulação da resposta imune. Diferente genótipos KIR podem estar influenciando susceptibilidade a
doenças e variação nos quadros sintomáticos. Um número crescente de estudos têm demonstrado
associações entre genes, perfis, variantes KIR e doenças infecciosas/autoimunes. O presente
trabalho propõe a captura dos resultados destes estudos em um banco de dados, assim como a
captura de estudos nos quais nao houve associação para evitar viés de publicação. Foram criados
um esquema de banco de dados relacional e uma interface gráfica seguindo um estilo similar ao
desenvolvido para o AFND. Estudos de associações entre KIR e doenças foram buscados na
literatura, e informações relevantes foram extraidas, incluindo dados genéticos, origem da população
e etnia, tamanho amostral de pacientes e controles, dados estatísticos e dados bibliográficos. Estes
dados foram inseridos em um protótipo do website. Também foi desenvolvida uma interface onde os
pesquisadores podem submeter seus dados eletronicamente através do website, assim como inserir
os dados genotipicos brutos. Nos encorajamos os pesquisadores a submeterem os dados genotípicos
brutos, pois uma variedade maior de análises podem ser realizadas, assim como melhores medidas
de controle de qualidade podem ser aplicadas aumentando a confiabilidade dos dados. Nos
acreditamos que um banco de dados contendo associações entre genes KIR e doenças constitui uma
ferramenta útil, ajudando os pesquisadores a compreender a complexidade do KIR e o seu papel na
modulação da resposta imune.
Palavras chave: KIR, células NK, doença, associação.
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Investigação das Propriedades Psicométricas de um Questionário de
Auto-avaliação das Funções Executivas (DEX-R) em
Pacientes com Transtorno Afetivo Bipolar
Fabricia Quintão Loschiavo-Alvares
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Fernando Neves
Humberto Corrêa
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Leandro Fernandes Malloy-Diniz
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Introdução: Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) é caracterizado pela ocorrência de episódios de
elevação do humor chamados de mania/hipomania e de depressão. Nos primeiros, os pacientes
apresentam exaltação do humor, hiperatividade, pensamento acelerado, loquacidade exagerada,
diminuição da necessidade de sono, exacerbação da sexualidade, dificuldades em controlar os
impulsos e comprometimento da crítica. Na depressão, os sintomas cardinais são sentimentos de
culpa, tristeza profunda, desesperança e atos suicidas. Déficits cognitivos são achados comuns no
TAB, não somente nas fases de mania e depressão, mas inclusive após a remissão dos sintomas.
Estes estão relacionados à predição de um prognóstico negativo na intervenção psiquiátrica, bem
como a um comprometimento significante em atividades laborativas e na qualidade de vida.
Considerando-se os prejuízos nas diversas situações do cotidiano, resultantes do comprometimento
das funções executivas (FE), justifica-se, portanto, o investimento no desenvolvimento de medidas de
avaliação, tanto para determinação do nível de acometimento, bem como para a determinação de
medidas de eficácia de intervenção.
Objetivo: Investigar as propriedades psicométricas da DEX-R, considerando-se a população
de pacientes com TAB, através do Modelo de Rasch. E, portanto, realizar a adaptação e validação da
versão brasileira do Questionário de Dimensões Disexecutivas DEX-R, como medida funcional de FE.
Métodos: A amostra foi composta por pacientes com TAB (n=120) e sujeitos controles
(n=300). DEX-R é uma escala desenvolvida para avaliar dificuldades cotidianas, relacionadas à
disfunção executiva, abrangendo uma série de problemas específicos de atenção, memória,
processamento de informação, regulação comportamental e emocional e auto-regulação. Os 37 itens
são avaliados em concordância com uma escala liikert de cinco pontos, sendo que cada um
representa um nível de severidade do problema, variando de nunca a muito freqüente. Todos os
procedimentos adotados neste estudo foram aprovados no comitê de ética da UFMG/Brasil.
Resultados: Análises foram conduzidas em concordância com os pressupostos do Modelo
2

de Rasch. Resultados apontaram que os dados não foram ajustados ao modelo (X = 451.4, p<0.00),
confirmando que o DEX-R não é uma medida unidimensional de FE. A análise de itens demonstrou
18/37 apresentando faixas desordenadas. Estes foram então reordenados utilizando-se uma escala
likert de três pontos. Em seguida, procedeu-se a investigação das subescalas, conforme analise
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fatorial exploratória prévia. A subescala relacionada à ativação e funções de regulação ajustou-se ao
2

modelo (X = 17,2 p=0.36), e a ordem das respostas foi similar na comparação pacientes e controles.
Sendo, respectivamente, os   itens   facilmente   e   dificilmente   endossados   “eu   tenho   problemas   em  
tomar  decisões”  e  “eu  sou  devagar  ou  desentusiasmado  com  as  coisas”.
Conclusão: A amostra total deste estudo não foi capaz de, com segurança, distinguir os
cinco níveis de escores na escala likert. Desta forma, propões-se a readaptação da escala likert com
o emprego de três níveis de avaliação. As análises referentes às demais subescalas (Funções de
Regulação Emocionais e Comportamentais, Cognição Executiva e Processos Metacognitivos) estão
sendo conduzidas. E, concomitantemente, está sendo realizada uma investigação de eficácia de um
protocolo de reabilitação neuropsicológica para pacientes com TAB, centrado nos domínios de
memória, FE e atenção, cuja medida de avaliação empregada, pré e pós, é DEX-R.
1
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Obtenção De Derivados Semi-Sintéticos De Ácido Caurenóico e
Avaliação De Suas Atividades Biológicas
Philip Bulman Page, Priscilla Mendonça Matos¹, David Day,
Brian Mahoney, Yohan Chan, Sérgio Ricardo Ambrósio,
Rodrigo Cássio S. Veneziani, Vladimir Constantino Gomes Heleno
O Dictionary of Natural Products descreve dados químicos e estruturais para aprox. 100.000
produtos naturais, além de destacar a importância destas substâncias, que apresentam variadas
atividades biológicas e terapêuticas de importância elevada para a humanidade. Dentre os reinos da
natureza, os vegetais têm contribuído de forma bastante significativa, fornecendo substâncias
aplicáveis na profilaxia e tratamento de doenças. A variedade e complexidade dos metabólitos
secundários biossintetizados por plantas têm atraído grandes investimentos em pesquisas de
bioprospecção, com o objetivo de obter novas substâncias químicas farmacologicamente ativas.

Figura 1. Extração do Ácido Caurenóico realizado na Universidade de Franca
Inicialmente foi preparado o extrato diclorometânico de Mikania glomerata (Guaco) da planta seca e
moída. Este extrato é então submetido à separação cromatográfica de seus componentes até a
obtenção do ácido caurenóico de forma pura. Uma vez isolado, o ácido caurenóico (1) teve sua
estrutura determinada através de análise por RMN.

Figura 2. Reações realizadas na University of East Anglia
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A amostra de 1 foi enviada à Universidade de East Anglia (UEA), onde o atual trabalho foi
desenvolvido. Três modificações estruturais já foram estudadas. Esta substância foi submetida a um
processo de oxidação, resultando no composto 3 e seu produto foi utilizado na reação de Bayer
Villiger obtendo no composto 4 e a um outro processo, este de epoxidação, resultando no composto
2. Ambos os compostos tiveram sua completa identificação estrutural por técnicas de RMN. A
substância 5 já havia sido obtida na fase brasileira do projeto e, junto com outras substâncias –
derivadas de 1 – já havia sido submetida à avaliação de atividade antimicrobiana. Houve variação
considerável de atividade conforme as diferenças de estrutura. Com isso, pode-se concluir que a
obtenção de vários diterpenos com diferenças estruturais pode proporcionar um consistente estudo
de atividade biológica, podendo resultar em uma descoberta de compostos bem mais ativos e
promissores para uma eventual elaboração de um fármaco.
Palavras chave: Diterpenos, Ác. Caurenóico, Mikania glomerata, Modificação estrutural, Ativ.
Biológica
¹ Núcleo de Pesquisas em Ciências Exatas e Tecnológicas – UNIFRAN – Franca-SP, Brazil.
School of Chemistry, University of East Anglia- Norwich Research Park, Norwich NR4 7TJ
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Microwave Assisted Extraction of Mesoporous Cellulose from Orange Peel
Miral Miranda Neto¹
Lucie Pfaltzgraff ²
Vitaliy Budarin ³
James Clark

4

Cellulose is the most abundant natural renewable polymer available on the planet and is being
used for thousands of years by nature as one of the building blocks of plants. Nowadays one of its
sources is orange peel, one material that has been produced on a yearly basis of millions of tons once
half the weight of the orange is obtained in the form of juice and the other half is waste. The waste
orange peel contains sugars, cellulose, pectin and limonene, chemicals that have potential for
applications as for sweeteners, desserts, flavours, purification of water and catalysis. At the moment a
separation of these components is a big challenge. Microwave treatment of orange peel was proposed
as a promising alternative to the existent processes because it is controllable, selective and a very
efficient in applications to water containing systems. As major result of the project it has been
discovered that pure cellulose with unique mesoporous network can be produced alongside with
pectin and limonene from orange peel at mild conditions (180 °C, 10 minutes, 120 PSI, 300 W of
microwave power).Purity of cellulose was confirmed by thermogravimetric analysis (TGA), and infrared
analysis (FT-IR ATR). The X-Ray Diffraction (XRD) analysis showed quite good crystallinity which
widens the horizons to obtain stable, crystalline and mesoporous material (pore volume ~ 0.5 ml/g,
2

SBET ~ 140 m /g) for novel application on heterogeneous catalysis, purification processes, chiral
chromatography and composite materials production.
Keywords: cellulose, microwave, mesoporous, catalysis, orange
¹ Visiting Student – Green Chemistry Centre of Excellence, Department of Chemistry, University of York
² PhD Student – Green Chemistry Centre of Excellence, Department of Chemistry, University of York
³ Senior Research Fellow –Green Chemistry Centre of Excellence, Department of Chemistry, University of York
4 Director –Green Chemistry Centre of Excellence, Department of Chemistry, University of York
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APRESENTAÇÕES
CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
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Evaluating the Effects of Fiscal Consolidation Policies on Economic Growth
Marcelo Almeida ¹
The 2008-2009 financial crisis has left a legacy of sluggish economic growth and high level of
public debt. Contractionary fiscal policy measures seem required to bring debt-to-GDP ratios back to
sustainable levels, but there is no agreement amongst policymakers on how to achieve it without
hampering the prospects of economic recovery and job creation. This study aims to examine this issue
by evaluating the effects of deficit reducing fiscal policies on output and other macroeconomic
aggregates of interest such as employment using empirical and theoretical macroeconomic models on
quarterly data of three economies: the U.S., the U.K. and Brazil. This study will also explore the
usefulness for fiscal policymaking of hybrid models, such as Dynamic Stochastic General Equilibrium
and Vector Auto-regression Models (DSGE-VAR), which attempt to combine the best features of
empirical and theoretical macroeconomic models.
During the period of 2008-2009, the global economy has suffered severe negative economic
shocks that can be traced back to the housing and financial markets. Governments responded by
implementing fiscal and monetary measures aimed to restore confidence in the financial sector and to
stimulate economic growth, including: (1) lowering base rate of interest to close to zero bound levels;
(2)   quantitative   easing;;   (3)   purchase   of   ‘toxic’   debt   from   banks’   balance   sheets;;   (4)   fiscal   stimulus  
programme.
These measures have led to a sharp deterioration of the debt-to-GDP ratios, raising questions
on whether certain sovereign debts can be honoured. The escalating public deficit, sluggish economic
growth and weakened financial sector has left a legacy of large government indebtedness. While fiscal
consolidation is needed to reduce government debt to sustainable levels, there is little consensus
amongst policymakers on how to achieve it whilst promoting job creation and economic recovery in
the current market conditions where economic growth is still fragile.
This research aims to address this issue by estimating and interpreting the effects of fiscal
policies on various macroeconomic aggregates (employment, wage, consumption, investment and
economic output) using vector autoregression (VAR), dynamic stochastic general equilibrium (DSGE)
and DSGE-VAR models on quarterly data of three economies: the world's largest economy in terms of
Gross Domestic Product (GDP), the United States (U.S.), a developed European economy, the United
Kingdom (U.K.), and an emerging economy, Brazil.
My preliminary findings show that an expansionary government spending shock will have a
positive effect on GDP and personal consumption, while tax increases will have a strong negative
effect on investment and output. These results are aligned with the Keynesian economic theory.
Keywords: Macroeconomics, Fiscal Policy, Econometrics.
¹ PhD Student (2nd Year) in Applied Macroeconomics, School of Economics, University of Surrey.
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Análise teórico-jurídica do gerenciamento de riscos ambientais e
promoção da justiça ambiental em áreas urbanas no Brasil
Larissa Verri Boratti ¹
O objetivo do presente paper é investigar a regulação da avaliação e do gerenciamento de
riscos ambientais em áreas urbanas no Brasil. O tema será abordado precipuamente sob aspectos
jurídicos, mas, também, abranger-se-á sucintamente sua construção teórica e elementos
comparativos com o debates desenvolvidos no Reino Unido. Particularmente, enfatiza-se análise do
processo decisório integrante do planejamento urbano-ambiental, advogando-se a necessária
incorporação de mecanismos de gerenciamento de riscos e dos conceitos de justiça social e
ambiental como elementos para o aprimoramento legislativo e procedimental. Objetiva-se, assim,
verificar-se a efetiva integração de critérios de avaliação ambiental às atividades de planejamento
urbano, bem como de critérios distributivos ao processo de avaliação de impactos.
Primeiramente, abordar-se-á a desigual lógica de distribuição espacial e social de riscos
ambientais sob a orientação da categoria   “justiça   ambiental”.   Investiga-se o conceito de justiça
ambiental sob duas perspectivas, como categoria analítica relativamente aos conflitos sociais
urbanos, e como princípio de política pública e orientação legislativa no que diz com o conteúdo de
mecanismos de avaliação de impactos ambientais. Assim, promove-se o questionamento do papel
específico das dinâmicas urbanas no processo de intensificação dos riscos ambientais, bem como da
capacidade das instituições na formulação de políticas relacionadas a sua identificação,
monitoramento e regulação.
Em seguida, a fim de se abordar o tema sob perspectiva prática, é eleito um instrumento da
o

política urbana brasileira: o Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV (art. 4 , IV, Lei n. 10.257/2001).
Pretende-se analisar o EIV como efetivo instrumento legal de gerenciamento de riscos ambientais no
espaço urbano, relativamente às bases conceituais e teóricas assumidas, bem como às diretivas
legais imperativas ao planejamento urbano-ambiental estabelecidas na legislação. Analisar-se-á,
portanto, como sua implementação sob o prisma do princípio da integração e valores da justiça
ambiental contribui no processo de identificação/percepção, avaliação/classificação e prevenção do
risco ambiental nas cidades, bem como na promoção de um justo e equitativo planejamento urbanoambiental. Assim, pretende-se verificar em que medida o EIV articula justiça ambiental e critérios de
sustentabilidade ao promover a avaliação de impactos em termos de infraestrutura, qualidade de vida
e equilíbrio ecológico sofridos por distintas comunidades no contexto do desenvolvimento urbano.
Palavras chave: risco urbano-ambiental, planejamento urbano-ambiental, justiça ambiental, estudo
de impacto de vizinhança.
¹ MPhil/PhD candidate in Law Faculty of Laws, University College London (UCL)
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Quando a IURD vira Help Centre:
Comunicação e estratégias discursivas online na transnacionalização da
Igreja Universal do Reino de Deus na Inglaterra
Karla Regina Macena P. Patriota Bronsztein ¹
O trabalho promove uma reflexão, de forma exploratória, sobre o modo de funcionamento
discursivo da Igreja Universal do Reino de Deus – IURD - na Inglaterra, tendo como corpus os
discursos que estão disponibilizados no site inglês. O interesse no tema se dá por alguns motivos.
Inicialmente porque a Igreja Universal se configura como um peculiar paradigma para qualquer
empreendimento religioso, devido ao seu crescimento vertiginoso, o que a transformou na segunda
maior denominação evangélica no Brasil, tendo surgido em 1977 e já ultrapassando a marca dos 5
milhões de fiéis . Segundo porque, apesar de a Universal afirmar que enfrentou dificuldades para
“estabelecer  o  Reino   de  Deus  no  país  da  rainha  Elisabeth”,  por  conta  do  clima  frio,  da  diferença   do  
idioma e da demora para as autoridades inglesas liberarem as propriedades para funcionamento dos
templos, a IURD na Inglaterra tem experimentado um palpável crescimento nestes 17 anos, com
trinta e nove templos no Reino Unido. Em terceiro lugar porque como afirmam Miller e Anderson
(2003, p.177), em seu trabalho investigativo sobre a IURD na Inglaterra, ainda há muito o que fazer,
em termos de pesquisa, para a compreensão de como a igreja cresce no mundo e como se insere em
ou  é  “traduzida”  para  outros  contextos  e,  mais  especificamente, como esse fenômeno se expressa no
Reino Unido. A análise é alicerçada em algumas pesquisas anteriores que realizamos no Brasil e que
fornecem elementos para uma abordagem comparativa. Com isso, pretendemos entender as
aproximações e distanciamentos da doutrina fundante de uma igreja genuinamente brasileira e que,
por meio de seus projetos transnacionais, tem realizado visíveis negociações discursivas em cenários
socioculturais distintos, mas, essencialmente estruturados, no nosso entendimento, pela Matriz
Religiosa Brasileira - MRB, em geral, e pela Umbanda, em particular, apontados por Refkalefsky et al
(2006,  p.  09)  como:  “a)  uma  religiosidade  individual,  que  mescla  elementos  de  diferentes  origens;;  b)  a  
existência de "espíritos" bons ou maus, sejam da natureza ou de antepassados ("anjos", "santos",
"demônios", espíritos da natureza); c) o contato direto com o Sagrado (através das incorporações de
"espíritos" ou de "magias"); d) o caráter utilitarista e prático de soluções "mágicas" para a resolução
de problemas cotidianos; e) a relação de trocas (do ut des — "eu te ajudo para que você me ajude")
com   os   "espíritos"   e   o   Sagrado,   de   modo   geral”.   Portanto, a reflexão proposta visa compreender
inicialmente o expansionismo religioso da IURD na Inglaterra a partir da análise preliminar do
funcionamento discursivo de um espaço midiático específico (a internet).
Palavras chave: Estratégias discursivas, Igreja Universal do Reino de Deus, Brasil Inglaterra,
Transnacionalização religiosa, Análise do Site.
¹ Doutora em Sociologia e Mestre em Comunicação. Professora do Programa de Pós-graduação em Comunicação da
Universidade Federal de Pernambuco – em pesquisa de pós-doutorado na Inglaterra (Universidade de Cambridge).
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Práticas Avaliativas de Professores de Matemática dos
Ensinos Fundamental e Médio no Brasil
Melise Maria Vallim Reis Camargo ¹
As práticas avaliativas realizadas pelos professores secundários tem sido motivo de
preocupação e discussão no meio acadêmico, especialmente nos últimos anos. Muitos estudos tem
sido realizados, particularmente em relação à implementação da avaliação formativa em sala aula.
Apesar de essa modalidade ser defendida como uma prática importante, ainda existem poucas
pesquisas unindo-a com a Educação Matemática, e mais ainda quando voltado às escolas brasileiras.
Buscando informações em relação aos tipos de avaliações que vem sendo realizadas pelos
professores de Matemática das escolas públicas brasileiras, realizei uma survey via um questionário
online. Os professores foram questionados, entre outros aspectos, sobre a frequência com que eles
aplicam certos tipos de avaliações e qual a importância dada a cada um deles. Os resultados vindos
de análises qualitativa e quantitativa mostraram que provas e tarefas de casa ainda são os métodos
mais utilizados pelos professores ao avaliarem seus alunos, enquanto que auto-avaliação e avaliação
entre pares ainda são métodos pouco utilizados. Além disso, os resultados indicam que os cursos de
capacitação realizados pelos professores nos últimos dois anos tem tido pouca influência em suas
práticas de sala de aula. Porém, os resultados indicam que as práticas avaliativas realizadas pelos
professores de matemática em suas salas de aula são totalmente baseadas em suas concepções de
ensino. Dessa forma, mais pesquisas são necessárias para que a avaliação formativa seja realmente
implementada nas salas de aula de matemática das escolas públicas brasileiras, assim como uma
análise mais profunda dos cursos de capacitação oferecidos para esses professores.
Palavras chave: Avaliação, Matemática, Ensino Fundamental, Ensino Médio.
¹ MPhil in Education, University of Cambridge, Girton College.
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Moving Through the Borders:
The mobility of Brazilian migrants from Alto Paranaíba to London
Gustavo Dias¹
This   presentation   addresses   the   question,   “How   have   Brazilian   migrants   dealt   with   border  
controls  in  London  in  the  aftermath  of  9/11?”  The  empirical  focus  is  how  Brazilians  from  Alto  Paranaiba  
have journeyed through both airports located in the Schengen area and in British territory to London.
As a main research orientation, I draw the theoretical framework from the concepts of mobility, borders
and places as approached by scholars who reflect on the movement of people through an interwoven
perspective, where places are connected in the migrant journeys not as arenas of fixed rootedness,
but as flexible spaces which have also been transformed and shaped through mobility (Cresswell
2006, Massey 2005, Ingold 2011, Knowles 2010). In addition, I

use the notion of borders and

surveillance discussed by contemporary literature focusing on airports and borderlands (Curry 2004,
Adey 2004, Ceyhan 2008). According to this, a wide range of technological apparatus known as smart
borders has been installed in airports since the events of 9/11. In fact, it has not only enabled
authorities across international airports to filter mobile people with certainty and trace their mobility, but
has also permitted border control agents to follow them in the internal territory where the borders are
blurred in the everyday sites (Mezzadra and Balibar 2007, Boucher 2008). In this process, I explore
the idea that the journeys produced by these Brazilian migrants are tactical border crossing
movements involving people, places and choices which do not follow a specific path, rather choices
and decisions are taken while they are journeying to London. I attempt to reflect on migration beyond
the concepts of flows and networks, and surveillance mobility, not in terms of static categories but as a
continuum which is present in the movement made buy this kind of mobile people.
Keywords: Brazilian migrants, mobility, borders, airports, journeys.
¹ Estudante de PhD / Sociologia, Goldsmiths College, University of London financiado pela Fundação para a Ciência e a
Tecnologia (FCT)
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Automatic Grade Promotion and Pupils’  Proficiency in
Public Primary Schools in the State of São Paulo in Brazil:
Evidence from SAEB 2003
Luana Goveia ¹
This dissertation is an empirical investigation into the question if proficiency of observably
similar students differs between students enrolled under automatic and students enrolled under nonautomatic grade promotion. Cross-sectional data from 2003 on public primary schools in the state of
São Paulo is being analyzed. The study extends previous research by (i) investigating not only grade4 but also grade-8 students and (ii) controlling for a rich set of possibly confounding factors.
Regression analysis was done in the framework of a linear 3-level hierarchical model. Outcome is
performance data taken from the National Basic Education Evaluation System (Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Básica - SAEB). While no statistically significant difference in average
proficiency was found between automatic and non-automatic grade promotion for grade 4, evidence
could be provided that in grade 8 children under automatic grade promotion score significantly lower
than observably similar children under non-automatic grade promotion.
Keywords: public primary education, automatic and non-automatic   grade   promotion,   pupil’s  
achievements, multilevel regression model, São Paulo.
¹ DPhil candidate in Sociology, Linacre College, University of Oxford
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O Impacto do Programa MONUMENTA-BID nos Usos Do Solo:
O Caso do Centro Histórico de Pelotas (Rio Grande do Sul), Brasil
Sabina de Oliveira Lima ¹
Integrar revitalização e sustentabilidade dos centros históricos é um dos principais desafios
das políticas culturais de preservação do patrimônio histórico. Uma vez implementadas, seus efeitos
se repercutem em diversos campos disciplinares, sendo um deles a mudança nos usos do solo. No
Brasil, 26 cidades vêm sendo beneficiadas pelo Programa MONUMENTA-BID desde 1999, em um
esforço conjunto entre o Ministério da Cultura, Banco Interamericano de Desenvolvimento, UNESCO,
IPHAN, Prefeituras, sociedade civil e iniciativas privadas. Considerando que o propósito do Programa
consiste na promoção econômica, social e cultural das áreas beneficiadas, a mudança nos usos do
solo foi analisada, tomando como estudo empírico o Centro Histórico de Pelotas, uma das três
cidades do sul do Brasil a participar do Programa. Através dos dados fornecidos pela Secretaria
Municipal de Urbanismo da Prefeitura de Pelotas, procedeu-se com uma análise exaustiva das
atividades econômicas nas áreas de projeto e entorno definidas pelo Programa, tomando como
intervalo temporal os anos de 2002 e 2007.

Foram identificados 15.155 registros de atividades

econômicas, agrupadas segundo as categorias (seções) definidas na Classificação Nacional de
Atividades Econômicas (CONCLA/IBGE).

Posteriormente, realizou-se uma análise estatística,

utilizando como critério o Diagrama de Caixa e Bigodes, com um tratamento diferencial para os
valores atípicos identificados dentro de cada categoria de atividade. Elaboraram-se planos, tabelas e
gráficos com o objetivo de facilitar a comparação dos resultados de incremento e redução de cada
categoria. A partir de uma análise horizontal, constatou-se uma redução na área de projeto, em
superfície construída, das atividades relacionadas com alojamento e alimentação (I), saúde humana e
serviços sociais (Q) e atividades profissionais, científicas e técnicas (M). Não obstante, os resultados
revelaram um incremento na categoria de construção (F), artes, cultura, esporte e recreação (R) e
outras atividades de serviços em geral (S). Conclui-se que as mudanças nos usos do solo puderam
ter sido influenciadas pelas ações e projetos executados pelo Programa na cidade, finalizando com a
citação de alguns exemplos que corroboraram a este parecer.

Sem desestimar outras políticas

públicas desenvolvidas pela Prefeitura Municipal de Pelotas concomitantemente ao processo em
análise, os resultados desta investigação serão atribuídos ao Programa MONUMENTA.
Palavras chave: políticas de preservação, patrimônio urbano, usos do solo Programa MONUMENTA.
¹ Arquiteta e Urbanista, Doutoranda do Programa Periferias, Sustentabilidade e Vitalidade Urbana, Departamento de
Urbanística e Ordenação do Território, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Universidad Politécnica de Madrid,
Espanha. Pesquisadora visitante na Bartlett School of Planning, University College of London, Reino Unido
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Mídia e Política na América Latina:
Globalização, democracia e identidade
Carolina Matos ¹
Desde a re-democratização nos anos 90 os países da América Latina tem enfrentado uma série de
desafios, incluindo tendo que lidar com os fantasmas de um passado autoritário, persistentes
problemas de desigualdade social e econômica, a sua inserção na ordem global política e econômica
e as demandas sociais por uma mídia mais democrática, pluralista e inclusiva. Ao contrário dos
países da Europa e da relação democrática criada entre as suas mídias publicas durante décadas, a
tradição da maior parte das nações da América Latina tem sido uma onde a mídia comercial e a
televisão privada tem dominado o mercado em oposição a um setor de comunicação pública fraco e
na maioria das vezes fortemente politizado. Como muitos na América Latina, o Brasil atualmente
busca atender demadas sociais democráticas, fortalecendo os espaços públicos de debate existentes
a fim de garantir os direitos dos cidadáos à informação de qualidade e isenta de interesses polìticos e
econômicos.
Este paper é um resumo destes debates, desenvolvidos no livro Media and politics in Latin
America: globalization, democracy and identity (I.B. Tauris, 2012), que será lançado em Português em
janeiro de 2013 pela Civilização Brasileira da Editora Record. Mídia e política na América Latina teve
como meta assim fornecer um debate sobre o papel da radiodifusão pública na formação das
democracias européias e os atuais desafios que estas instituições estão enfrentando no atual
ambiente de crescimento digital. Isso é contrastado às deliberações sobre o potencial da mídia
publica de fortalecer a democratização da mídia no Brasil, e ao papel que a radiodifusão pública pode
ainda ter no desenvolvimento nacional e no crescimento de um melhor diálogo do país e da região
com os países desenvolvidos.
Este artigo foca assim nas maiores conquistas do campo da democratização da mídia no Brasil
nos últimos anos, sublinhando os atuais desafios enfrentados pelos sistemas de comunicação pública
e às demandas para a criação de um marco regulatório para a mídia e regras para a radiodifusão
capazes de atender às atuais mudanças tecnológicas do mercado. Um dos grandes problemas hoje é
reverter a atual tradição de mau uso das estruturas públicas por políticos para os seus próprios
interesses, algo que está enraizado na tradição pouco democrática do país e na falta de
entendimento da coisa pública como um bem comum para toda a sociedade.
Neste paper eu discuto a minha pesquisa de uma forma geral e as principais conclusoes, incluindo
a realização do trabalho empírico e um levantamento conduzido com estudantes da UFRJ sobre os
seus hábitos de consumo e como estes entendem a comunicação pública. A gradual redemocratização das instituições sociais e políticas na América Latina desde a década dos anos 1990
também tem visto uma outra mudança, como um novo entendimento do papel da mulher na
sociedade e em todo o continente, tendo sido tradicionalmente tratadas como cidadães de segunda
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classe, assim como outras minorias no Brasil, excluidas da esfera pùblica, da polìtica e das principais
posições de decisão no país e relegada em grande parte à esfera privada.
Palavras chave: mídia brasileira, comunicação pública, política, América Latina, Brasil, globalização,
mídia britânica.
¹ Department of Government, University of Essex. PhD in Media and Communications, media e democracia, media e
desenvolvimento, comunicacao politica e comunicacao politica comparada
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A Garantia do Mínimo Existencial Ecológico como Dever do Estado:
Análise comparativa das perspectivas alemã e brasileira
Julia Mattei de Oliveira Maciel ¹
A difícil tarefa de individualização e concretização do direito que garante um meio ambiente
digno, devido a sua estrutura abstrata e ao seu teor coletivo, ainda hoje é alvo de discussões
jurídicas. Em meio ao processo de globalização, a troca de experiências nesse campo entre países
desenvolvidos e em desenvolvimento contribui de forma substancial para ambos: em matéria de
direito ambiental constitucional existe uma visível vantagem dos últimos em relação aos primeiros,
enquanto o contrário ocorre quando se analisa a faceta prática, de implementação do mesmo.
O presente estudo busca, a partir de uma breve análise da importância conferida à proteção
ambiental nas ordens constitucionais brasileira e alemã, determinar o papel do Estado na proteção
ambiental como garantidor de um mínimo existencial ecológico. Com isso, pretende-se contribuir para
a discussão jurídica acerca da implementação da proteção ambiental, não apenas no Brasil e na
Alemanha, mas também em países que enfrentam ou possam ainda vir a enfrentar o mesmo desafio.
Para tanto a pesquisa foi dividida em duas partes. Primeiramente, procura-se explicar a estrutura da
proteção ambiental nas constituições dos dois países, baseando-se na revisão da literatura existente
sobre o assunto. Na segunda parte é definido o conceito de mínimo existencial ecológico e é feita
uma análise crítica de sua caracterização como dever do Estado, sempre dentro dos limites dos
textos magnos do Brasil e da Alemanha.
Como conclusão tem-se que Alemanha e Brasil positivaram o direito à proteção ambiental de
formas distintas. A proteção ambiental na Lei Fundamental alemã não conta com o prestígio a ela
conferido pela Constituição Federal Brasileira de 1988. Como conseqüência, o mínimo existencial
ecológico como direito subjetivo, garantido de forma direta ao cidadão, só é observado na
constituição brasileira. Entretanto, ambos os textos constitucionais o garantem de forma indireta
através dos direitos fundamentais clássicos, como o direito à dignidade da pessoa humana, estes,
porém, mais abstratos e de mais difícil implementação.
Palavras chave: Proteção ambiental, mínimo existencial ecológico, direito ambiental constitucional,
Lei Fundamental Alemã, Constituição Federal Brasileira.
¹ PhD Student / Environmental Law, Instituto de Direito do Estado, Universidade de Colônia, Alemanha e King's Brazil Institute King's College London
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Mobilidade, Trabalho e Redes Sociais:
O caso dos brasileiros em Londres
Ângelo Martins Júnior ¹
O objetivo deste trabalho é discutir a importância das redes sociais no processo de
deslocamento e adaptação em um novo local, tendo como referência um grupo de trabalhadores
brasileiros que estão em Londres realizando trabalhos considerados desqualificados dentro do setor
de serviço. Em um contexto de crescente deslocamento de indivíduos entre regiões e continentes, as
redes sociais funcionam como mediadores que facilitam esses deslocamentos, já que os contatos
sociais fornecem as informações iniciais para se obter acesso à moradia, trabalho e a outros bens
materiais ou simbólicos. Contudo,   nem   sempre   esses   indivíduos   que   “constituem   laços   sociais”   são  
solidários e nem sempre esses laços vão proporcionar ganhos a todos, podendo excluir alguns ao
mesmo tempo em que incluem outros. Inseridos em uma nova lógica social e trabalhando em
atividades que não realizariam em seu país de origem, esses imigrantes assumem novos valores em
relação ao trabalho, construindo novas formas de diferenciação e justificação social. A pesquisa é
fruto de dois momentos distintos. Primeiro foi realizado um estudo exploratório, a partir de uma
experiência como estudante e trabalhador informal durante nove meses, na cidade de Londres, na
qual   foi   desenvolvida   uma   etnografia   das   relações   sociais   e   de   trabalho   na   “comunidade”   de  
trabalhadores informais brasileiros. Num segundo momento, foram realizadas entrevistas em
profundidade com o intuito de recuperar a trajetória de vida desses trabalhadores migrantes.
¹ Estudante de doutorado em Sociologia (Mphil/PhD) no Goldsimths College/University of London. Pesquisador do Laboratório
de Estudos sobre Profissões, Trabalho e Mobilidades (LEST/UFSCar), onde desenvolve pesquisas na área de Sociologia do
Trabalho, Mobilidades e Migrações.
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A Internacionalização do Direito Brasileiro:

O diálogo entre cortes constitucionais e construção do pluralismo jurídico.
Michael Freitas Mohallem ¹
O progressivo entrelaçamento das esferas do direito internacional e doméstico é um
fenômeno comum aos estados modernos e impacta profundamente a estrutura de ambos. Embora
essa constatação venha sendo reproduzida por diversos acadêmicos e juristas nos últimos anos, a
plena compreensão do novo papel desempenhado pelas cortes constitucionais que operam "em uma
zona mista - nem totalmente nacional nem totalmente internacional" (Nollkaemper, 2011:01) ainda não
foi alcançada. Meu trabalho busca contribuir com este propósito através da análise do diálogo judicial
entre cortes supremas na América do Sul (com enfoque no Brasil) e o conseqüente desenvolvimento
do pluralismo jurídico.
A   prática   da   imitação   e   consulta   à   lei   estrangeira   e   da   “crescente   interdependência   global"  
(Brownlie, 2008: 31; Shaw, 2003: 120) em meio a muitos aspectos novos de governança e políticas
globais,   colocaram   o   tema   da   influência   recíproca   entre   sistemas   jurídicos   como   “um   dos   maiores  
desafios para o Direito no século à frente" (Örücü e Nelken, 2007: 3). Por um lado, a expansão dos
tratados e a proliferação dos tribunais internacionais amplia a jurisdição e a aplicação do direito
internacional, fazendo com que os estados nacionais, mais do que nunca, estejam vinculados aos
mais diversos compromissos globais (Kirby, 2005: 55). Por outro lado, a aplicação do direito
internacional torna-se atribuição não apenas de cortes internacionais como também de tribunais
nacionais (Shany, 2009: 73). A transformação em curso, por si só, provoca mudanças profundas em
ordenamentos jurídicos nacionais e na correlação de forças entre as instituições do estado e
demanda aprofundamento teórico no que se refere ao potencial impacto da capilarização do direito
internacional em casos domésticos.
Ademais, juízes nacionais têm contribuído com tais transformações não apenas através da
aplicação do direito internacional aos quais seus respectivos estados estão vinculados, mas também
têm  adotado  o  direito  comparado  ao  decidir  casos  paradigmáticos.  Juízes  “emprestam”  fundamentos  
de decisões selecionadas de tribunais domésticos estrangeiros para decidir seus próprios casos
(Bingham, 2010: 32; McCrudden, 2000: 501). Tais fenômenos contribuem para que o chamado
“Estado   Constitucional”   e   o   direito   internacional   atravessam   limites   anteriormente estabelecidos
criando  uma  espécie  de  “direito  comum  de  cooperação”  (Häberle,  2007:  12).
Este artigo apresenta brevemente os recentes desenvolvimentos constitucionais no Brasil e
na América do Sul responsáveis pela introdução de permeabilidade jurídica em relação ao direito
internacional em geral, e particularmente em relação aos direitos humanos. A análise dos julgados
mostrou o papel ativo dos tribunais constitucionais em relação às novas interpretações que favorecem
a incorporação do direito internacional. Partindo deste contexto, argumento que os avanços jurídicos
na região contribuem para o desenvolvimento do pluralismo jurídico, cuja origem se encontra na
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prática do diálogo judicial para além de mera referência persuasiva na tomada de decisão. Tais
transformações, apesar de reforçarem a consolidação do direito internacional dos direitos humanos,
cristalizam o papel central dos tribunais nacionais como "corte natural" do direito internacional.
Palavras chave: cortes, constituição, pluralismo jurídico, Brasil e diálogo.
¹ PhD in Law Candidate, University College London (UK)
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Da Legitimidade das Organizações Regionais de Segurança:
Análise do conceito de legitimação
Gustavo G. Muller ¹
A apresentação busca introduzir um quadro teórico-conceitual para o estudo dos processos
de legitimação de organizações regionais encarregadas, entre outras funções, de segurança e defesa
(União Europeia, União Africana, Unasul, etc.). Para tal, apresenta-se primeiramente a literatura sobre
legitimidade política, um conceito contestado nos âmbitos da filosofia e das ciências humanas e
sociais. Trata-se de explorar os limites da clássica divisão entre legitimidade descritiva (sociológica ou
empírica) de Max Weber da legitimidade normativa, esta última tradicionalmente ligada à filosofia
política. Esta divisão mostra-se insuficiente e demasiadamente estática para enquadrar tal processo
sóciopolítico. Entende-se que instituições, assim como os atos por elas produzidos, não são
inerentemente legítimas ou ilegítimas, mas que a legitimidade resulta de um processo social de
justificação de relações de poder. Nesse sentido, defende-se que o conceito de legitimação deve ser
preferido ao de legitimidade na ciência polítics. Com um conceito mais amplo e dinâmico, que inclui
elementos das ciências sociais e da filosofia política, é possível captar a complexidade dos
argumentos que justificam as relações (desiguais) de poder inerentes às instituições políticas.
Entende-se que a própria existência de instituições políticas deve ser justificada através de um
processo quase permanente de legitimação, seja este ativo ou passivo. Em tal processo, é preciso
levar em conta os seguintes elementos: A) os atores legitimantes; B) os discursos e os símbolos que
servem de argumento; C) o objeto a ser legitimado (organização política e seus atos, as políticas
públicas propostas, a existência de uma aparelho coercitivo etc.); D) a linguagem e o contexto nos
quais estão inseridos os processos de legitimação e E) a audiência relevante, o grupo que concede
(ou não) legitimidade.
Após explorar os conceitos de legitimidade e legitimação, a apresentação foca em organizações
internacionais e na área de segurança regional, mais especificamente no que se denomina
organizações regionais de segurança (RSO). Propõe-se, então, uma definição de RSO e analisam-se
as especificidades do processo de legitimação para organizações de segurança que, por
consequência, podem valer-se do uso da força física e de poder coercitivo. Nesse aspecto, observase um processo de retroalimentação no qual a coerção, a violência física e o uso eficaz da força são,
por um lado, legítimos se provenientes de uma organização considerada legítima e constituem, por
outro lado, argumentos racionais e simbólicos no próprio processo de legitimação. O contrário
também é uma possibilidade ao passo que o uso da força por parte de organizações consideradas
ilegítimas pode reforçar a percepção de ilegitimidade. O trabalho termina explorando as possíveis
interações que distinguem legitimação no cenário da segurança regional que, embora diferente do
cenário nacional, pode ainda implicar um forte elemento de simbolismo no processo de justificação.
Palavras Chave: Segurança regional, relações internacionais, legitimação, organizações regionais,
uso da força.
¹ Doutorando em ciências políticas, University of Warwick
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Integração Monetária e Financeira na América do Sul:
A perspectiva brasileira em um sistema internacional multimonetário
Luiza Peruffo¹
A ideia da criação de uma moeda única remonta às origens do Mercosul e perpassa, ainda
hoje, o imaginário de diversas lideranças políticas de países da América do Sul (UNCTAD, 2007;
BICHARA, CUNHA e LÉLIS, 2008; DEOS, MENDONÇA e WEGNER, 2010). A despeito da distância
entre as intenções e a prática, o período recente está repleto de novidades. A crise financeira global
testou os limites da liderança estadunidense e do modelo neoliberal. Em seu rastro cresceu o poder
das nações emergentes. O G8 perdeu prestígio para o G20. Antes da crise, o forte crescimento da
economia mundial, sob a liderança chinesa, propiciou a elevação no preço das commodities,
favorecendo a emergência de um ciclo de crescimento com melhoria na situação financeira externa e
interna da maioria das economias sul-americanas. Se, depois da crise da dívida externa dos anos
1980, a instabilidade e a divergência cíclica marcaram a interação entre os países sul-americanos, a
primeira década do século XXI testemunhou uma convergência mais virtuosa. Neste contexto, foram
ganhando força novas iniciativas de cooperação monetária e financeira, com destaque para a
proposta do Banco do Sul, a criação do Fundo para Convergência Estrutural do Mercosul e do
Sistema de Pagamentos em Moedas Locais, dentre outras iniciativas. Portanto, parece estar se
criando   um   espaço   de   inovação   em   meio   a   um   cenário   internacional   marcado   pela   “ascensão   do  
resto”  e  pela  decadência  relativa  dos  Estados  Unidos.  Considerando-se o caso sul-americano, a partir
da ótica brasileira, esta pesquisa pretende analisar a possibilidade, os custos e as vantagens de se
aprofundar a cooperação monetária e financeira em nível regional. Assumindo que não há horizonte
de reformas substanciais no sistema monetário internacional no curto prazo (UNCTAD, 2007;
OCAMPO, 2006) e observando-se uma tendência de emersão de um sistema multimonetário
(EICHENGREEN, 2011), o objetivo geral é o de responder as seguintes perguntas: (i) seria viável o
surgimento de um subsistema monetário sul-americano centrado na economia brasileira? (ii) dadas
as assimetrias regionais, como se pode avançar na integração sem comprometer o desenvolvimento
nacional? e (iii) os mecanismos de cooperação monetária e financeira hoje existentes podem garantir
o avanço na integração regional?
Palavras chave: Integração monetária, Cooperação financeira, Brasil, América do Sul, Sistema
monetário internacional.
¹ Doutoranda no Departament of Politics and International Studies (POLIS), Universidade de Cambridge. Mestre em Economia
do Desenvolvimento e Bacharel em Relações Internacionais pela Universidade do Rio Grande do Sul (UFRGS).
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Survival Strategies of Undocumented Brazilian Immigrants in Europe:
A comparative study in Milan and London
Edmar da Rocha ¹
This paper is a study on Brazilian irregular migrants living and working in two global cities in
Europe, Milan and London. The aim of the paper is to show why Brazilians choose irregular migration
to Milan and London as a strategy, and show the ways in which immigration policy design and
implementation can control, regularised and integrate immigrants by comparing Milan and London.
To get a general perception of the irregular immigrants activities, it was collected 60 interviews
with Brazilian immigrants in Milan (30) and London (30), a in-depth interviews with more than 60
undocumented Brazilian immigrants was conducted with each respondent, focusing on their
immigration experience, exploring their life details of the economic, social and political relations to
sending and receiving countries, the network and social capital of migrants, the strategy used to
survive and regularise their status and their daily social activities. Irregular migration is part of the
emergence of transnational communities, its been used the transnationalism theory in this study.
In this research more attention has been given to undocumented immigrants because there is
a difference between undocumented and documented immigrants in a way they find a job, live and
survive, this difference can be seen on way undocumented and documented experiences their life in
host country. Undocumented immigrants are by definition the weakest group in terms of enforceable
rights. As undocumented immigrants are deprived of rights, given them more attention is bring on the
discussion, problematised their everyday life and suggest creation of policy to regularised. Immigration
control, means identify and reduce the channel o economic immigrants to migrate; integration means
integrate those are documented and regularisation means regularised those are undocumented and
then integrate.
This study shows that most Brazilians had contacts with Brazilian networks already
established in Milan and London before contemplating irregular migration as a strategy. Strong links
could be found between these networks in Milan and London and in Brazil. As result, as to survive
many Brazilian in London buy fake documents to get healthcare, education, rent a house and find a
work. In Milan the italian friendship and network it is important to find and work and rent a home.
Palavras chave: Migration, irregular migration, undocumented, transnational activities, aspirations.
¹Ph.DinSociologyUniversitàDegli Studi di Milano
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Being Local in a Global Natural Resource:
Local perceptions of the Brazilian Amazon
Grace Iara Souza ¹
This article examines whether and how local people in two Amazonian cities, Manaus and
Novo  Airão,  perceive  the  Brazilian  Amazon  as  a  “global  natural  resource”,  essential  for  global  human  
and environmental security. It begins by providing an insight into the main points analysed by the
existing literature, which for the most part view the concept of the Brazilian Amazon as a part of the
“global  commons”  from  an  “etic”  (culture-generic) perspective. In contrast, by  using  an  “emic”  (culturespecific) approach, based on a combination of 67 in-depth interviews and participant observation, the
article examines the differences and similarities in viewpoint of local people in the Amazonas region,
and analyses their perceptions in light of the existing literature. The findings reveal that global
international demands tend to be adopted by national governments in the Global South without any
adaptation to local needs, resulting in serious consequences to local human and environmental
security. As a result, the   article   suggests   that   the   concept   of   “interconnected   geographies   of   care”  
would provide a better approach to the global challenges the Brazilian Amazon faces and help reveal
the steps the Brazilian government needs to take to meet these challenges.
Keywords: global common, human and environmental security, sustainable development, Brazilian
Amazon, local perceptions.
¹  PhD  student  at  the  King’s  Brazil  Institute,  King’s  College  London
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Potências emergentes e as Normas Relacionadas à
Cooperação Internacional e Intervenções Humanitárias
Danilo Marcondes de Souza Neto ¹
A pesquisa tem como objetivo analisar o envolvimento de três países considerados como
potências emergentes (Brasil, China e Índia) em relação à prática de intervenções humanitárias
autorizadas no âmbito das Nações Unidas e na distribuição de cooperação para o desenvolvimento.
Para tanto, a pesquisa irá se concentrar no envolvimento brasileiro no Haiti, na presença chinesa no
Sudão e no envolvimento indiano no Afeganistão. Com base nesses três casos, a pesquisa procurará
contemplar o impacto do envolvimento de Brasil, China e Índia no fornecimento de cooperação para o
desenvolvimento e intervenção em três das principais situações de crise e fragilidade estatal
enfrentadas pela comunidade internacional. A hipótese com a qual se irá trabalhar afirma que o
envolvimento dos três Estados está relacionado à auto-imagem que cada um desses países possui.
Auto-imagem esta que é baseada nas suas experiências específicas de crescimento econômico,
modelos de desenvolvimento adotados e na sua identidade como Estados pós-coloniais, que informa
a maneira como esses países encaram as normas existentes relacionadas à cooperação para o
desenvolvimento e intervenções.
A pesquisa irá se utilizar de uma metodologia comparativa qualitativa, procurando buscar as
semelhanças e especificidades da abordagem de Brasil, China e Índia em relação aos três contextos
de crise nos quais esses Estados estão envolvidos.
Palavras chave: Brasil, China, Índia, intervenção humanitária, ajuda ao desenvolvimento.
¹ PhD Candidate, Department of Politics and International Studies, University of Cambridge
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Desenvolvimento Tecnológico e Culturas Tradicionais: O caso do açaí
Anete Costa Ferreira¹
O desenvolvimento tecnológico, paralelamente ao científico, demonstra êxitos nos mais
diversos campos da vida social, de que não é exceção a economia dos produtos ditos regionais ou
tradicionais. Correspondendo às dinâmicas de transformação deste campo, o Brasil vem avançando
com a formulação e aplicação de legislação compatível com normativas também de origem técnicocientífica.
Na exploração do Açaí observa-se um processo de avanço na eficácia de práticas produtivas
desde o cultivo, passando pela preparação atá o consumo, que incrementa a economia regional,
gerando receitas maiores através da industrialização e crescente exportação.
É necessário, todavia, avaliar o impacto destas transformações. Tendemos a considerar, numa
primeira abordagem dos aspectos técnicos desta prática social regionalmente localizada, que o uso
tradicional do Açaí pela população paraense não conflitua com a incorporação de processos
científicos e tecnológicos, quando se privilegia o tratamento do produto, desde a colheita até a embalagem, para consumo no mercado mundial.
O arsenal moderno de polpadeiras, máquinas de lavagens dos frutos, batedeiras, câmaras
frias para estocagem , pasteurizadores, ventiladores industriais e utensílios específicos para remoção
de polpa, são utilizados sob orientação técnica que garante a aceitabilidade dos derivados do Açaí
num mercado alargado, independentemente dos usos tradicionais
¹ Forum Landi – Universidade Federal do Pará
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Brazilian Environmental Development Policy and Discourse:
Adaptation or revision?
Romina Genovesi ¹
In the international realm, the existence of environmental policy is quite young. Even if the
idea of climate change has been existent for a very long time, the way to deal with this growing
concern is relatively recent. A decisive moment in the global urge to combat global warming has been
the United Nations Conference on Environment and Development, popularly known as the Earth
Summit of 1992. Since it hosted this event and had a noteworthy impact in the creation of
environmental development norms, Brazil has been actively involved with international environmental
policy creation and its implementation.
Having  in  mind  Brazil’s  importance  in  this  area,  it  is  necessary  to  assess the extent to which
Brazilian environmental development policies are an attempt to adjust to international representations.
In other words, whether Brazil’s  environmental  development  policy  is  an  adaptation  or  a  revision  of  a  
Western approach to this issue. This topic is significant, as seen through the growing news coverage
on climate change and the developing world due to the enduring debate in this field. Even though
there  is  a  large  amount  of  academic  literature  about  Brazil’s  interests  and  discourse in climate politics,
experts have not yet fully tackled the question of this paper using these methods.
The methodology consists of analyzing the discourse used by actors and nation-states.
Fundamentally, discourse investigates the use of language and  how  it  shapes  people’s  understanding  
of the socio-political world in order to better grasp the objectives, ideologies, concepts and ideas
behind words. This paper uses discourse analysis as an investigative approach because it enhances
the observation of the ideological positions of actors and nation-states in a variety of settings, ranging
from the local to the international. This approach enables the identification of the real intentions behind
the constructed use of language by diverse actors.
This study will argue that there is a there is a difference in the way in which resource
management and cooperation is viewed and dealt with by Brazil and the developed world. This leads
to the idea that Brazil provides a different approach to that of the West regarding environmental
development policy, but it does not completely antagonize the West. Hence, Brazil follows a diplomatic
pragmatic approach to foreign environmental relations by accepting and neglecting at the same time.
This means that it does what is necessary in order for it to fulfill its interests, not what it is expected to
do ideologically. It follows this approach by using discourse to its own favor. Moreover, Brazil uses
adaptation as a strategy. In other words, it adapts to some plausible or unrestrictive demands of the
West so that it would have a good relationship with these nation- states, allowing them to pursue their
national interests. When it is part of the BASIC Coalition in international climate negotiations, it knows
it can be a bit more demanding through subtle discourse because of its bargaining power. Thus,
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sharing the hope of accommodating the actual system to its favour by being part of the BASIC
Coalition.

Keywords: environmental development policy, discourse analysis, Brazilian discourse in a global
context, BASIC Coalition.
¹ London School of Economics and Political Science
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A Inserção Internacional do Brasil:
A transição dos paradigmas normal ou neo-liberal para o logístico
Fernanda J. G. Requião¹
Nathália Viggiano N. de Freitas²
O artigo consistirá em um panorama sobre a Inserção Internacional do Brasil, tendo como
objeto de estudo a transição dos governos Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva,
no qual compreendem-se os conceitos de paradigmas das Relações Internacionais do Brasil, com
destaque para os paradigmas normal ou neo-liberal (1990-2002) para o Logístico, contextualizado de
2003 até os dias atuais.
Para analisar a forma como os pensadores brasileiros da política externa interpretam tais
eventos e circustâncias, surgiram cursos de ação ao país por meio da construção de conceitos de
paradigmas. Para entendê-los se faz necessário abordar que a política externa brasileira pode ser
dirigida em quatro grandes paradigmas que, segundo Cervo, podem ser adotados para dar
inteligibilidade da ação dos dirigentes até os dias de hoje: o paradigma liberal-conservador (18101930), o paradigma desenvolvimentista (1930-1990), o paradigma normal ou neoliberal (1990-2002),
e o logístico (2003).
O   conceito   de   “forças   profundas”,   segundo   Renovian   e   Duroselle,   será   o   suporte  
metodológico, que explicam a linearidade da política externa em momento de troca de regimes e
linhas de continuidade.
O paradigama normal tinha como perspectiva atuar no sistema em vez de reformá-lo. No
paradigma logístico, que corresponde ao governo Lula, o objetivo era defender os interesses
nacionais diante da expansão da estrutura hegemônica do capitalismo, de modo a ser parte do jogo
das reciprocidades internacionais, do comando e dos benefícios. No governo Lula projetou-se uma
mudança no bloco mental para implementação do governo logístico: seria a reincorporação da visão
cepalina dual do mundo divido entre centro e periferia, diante da qual o Brasil deveria aliar-se aos
países emergentes da periferia para contrapor-se à criação de um ordenamento mundial que não lhes
interessasse.
As diferenças e semelhanças dos paradigmas normal ou neo-liberal e Logístico, tendo as teorias de
Relações Internacionais como base, a abordagem da história da política externa brasileira, os
impactos e os planos para o futturo serão as chaves para a análise deste período da política externa
brasileira
Palavras Chaves: política externa, Brasil, paradigma das Relações Internacionais.
¹ Mestrado em Relações Internacionais, UERJ.
² Mestrado em International Business Management, University of East London.
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Brazil’s  National  Policy  on  Solid  Waste
Alexandre Pereira¹
According to a survey on the current state of solid waste management in Brazil (ABRELPE,
2010), the main problems today are the increasing volume of waste and the need to find appropriate
final destinations for it. From 2009 to 2010, the amount of waste increased at six times the population
growth rate and about 60% of the 173.583 tonnes of waste officially collected per day was improperly
disposed of in uncontrolled landfills or dumpsites (Ibid.). A further major challenge in Brazil is the issue
of informality. Freitas and Fonseca (2011) estimate that there are approximately 600,000 casual
wastepickers in the informal sector, 60% of whom are working in very low-efficiency circumstances.
This prevailing fact underpins the low recycling rates. Just to give an example, according to CEMPRE
(2010), only 8% (443) of the municipalities have recycling programs.
In 2010, after almost 20 years of National Congress proceedings, the National Policy on Solid
Waste (PNRS) was finally approved. This law is the result of a great debate between government,
industry, academics, civil and other bodies, and represents an aggregated portrait of how those
players   view   the   issue   of   solid   waste   in   Brazil.   The   legislation   requires   that   all   of   Brazil’s   5569  
municipalities should submit their Integrated Waste Management Plan within two years. Key feature of
this policy are the obligations to prioritise the use of cooperatives in the collection of recyclable waste
and provide economic incentives for the development of projects and programmes aimed at
preventing and reducing waste generation.
The legislation provides innovative perspectives and it is expected to produce a rapid
transformation of waste-management related activities in the country. It heralds growth and
modernization in the waste management sector over the coming years.
Through literature review and public policy analysis, this research aims to discuss the
implications of the adoption of the new legislation in Brazil. The study will consider whether this law will
be able to address the issues of lack of technology and growth of the informal market - matter that are
very live within debates about issues of waste management in developing countries.
Summarising,  the  launch  of  the  PNRS  signals  Brazil’s  adoption  of  management  strategies  of  
other more developed economies, and opens a promising market with enormous opportunities for
investments in the solid-waste management sector. Brazil is thus undergoing an important transition
period of ecological modernisation that deserves careful attention from researchers, especially those
interested in waste management in developing countries.
Keywords: Solid waste management, waste pickers, recycling, developing countries
¹  King’s  Brazil  Institute,  King’s  College  London
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A Associação de Brasileiros Estudantes de Pós-Graduação e Pesquisadores no Reino Unido
é uma entidade civil e sem fins lucrativos com sede em Londres e fundada em 1980 para
congregar estudantes de pós-graduação e pesquisadores brasileiros no Reino Unido.
São finalidades da associação promover e incentivar o debate e atividades científicas,
políticas, sociais, econômicas e culturais relacionadas ao Brasil; assim como representar
seus membros e suas demandas. O Congresso de 2012 será realizado pela primeira vez em
Cambridge após ter sido organizado anteriormente na cidade de Oxford em 2004 (Oxford
Centre of Brazilian Studies) e 2010 (Wolfson College); e em Londres em 2006 (Universidade
de Londres) e 2011 (King’s College).
www.abep.org.uk

A Sociedade Brasileira da Universidade de Cambridge (CUBS) foi fundada com o propósito
de congregar brasileiros e aqueles interessados pelo Brasil que residem em Cambridge.
Os objetivos da sociedade são o de promover a cultura brasileira; facilitar o network
acadêmico entre pesquisadores interessados no Brasil, e; auxiliar estudantes brasileiros em
Cambridge assim como aqueles interessados em estudar na universidade. A sociedade foi
fundada em 2011 e desde então organizou diversos eventos sociais e acadêmicos como a
primeira Conferência Oxbridge em abril de 2012.
http://brazilian.soc.srcf.net
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