


Desde 2007, o Prêmio Prata da Casa homena-
geia, anualmente, ex-alunos indicados pelas 
Unidades que representam as áreas Ciências 
da Vida, Ciências Humanas e Sociais Aplica-
das e Ciências Exatas, da Terra e Engenharias. 
Em 2010, a proposta de valorização do corpo 
discente se ampliou e foi criado o Programa 
Prata da Casa, pelo atual vice-reitor, professor 
Sidney Mello, com o objetivo de promover 
o relacionamento com o ex-aluno, acompa-
nhando sua trajetória pro� ssional. Assim, 
o Programa contribui para a construção da
história da Universidade e acessa e organiza 
indicadores expressivos sobre a atuação dos 
egressos no mercado de trabalho.  

A estratégia do Prata da Casa é estabelecer um 
canal direto de comunicação com o ex-aluno 
e oferecer novas possibilidades dele cultivar 
o vínculo com a universidade. “Queremos
criar uma grande comunidade de ex-alunos 
da UFF, onde todos compartilham suas ex-
periências e acessam informações e oportu-
nidades exclusivas. Incentivamos, também, o 
envio de testemunhos, publicações, relatos 
de experiência pro� ssional e fotos marcantes 
ao Prata da Casa”, diz Arlete Eni Granero, coor-
denadora do Programa.  

Acessando o site www.pratadacasa.u� .br é 
fácil conferir como integrar o Prata da Casa e 
também reencontrar ex-colegas e amigos da 
Universidade.

Desde 2007, o Prêmio Prata da Casa homena-
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Estreitar o relacionamento entre a Universidade Federal Fluminense (UFF) e 
seus ex-alunos e acompanhar suas trajetórias profissionais: este constitui o 
princípio maior do programa Prata da Casa, criado pela UFF em 2007 com a 
missão de conhecer e acompanhar as trajetórias de seus ex-estudantes de gra-
duação e pós-graduação e compartilhá-las com a sociedade. 
A UFF entende como fundamental que o relacionamento entre os seus estu-
dantes e a Universidade continue mesmo após a conclusão do seu curso. Esta 
aproximação realmente se consolida desde a criação do programa, o que po-
de ser observado nesta publicação e que também se materializa na premiação 
anual, realizada no âmbito da Agenda Acadêmica, concedida aos profissionais 
formados pela UFF com atuações de destaque em diferentes áreas de atuação.
Além de reunir os perfis profissionais e os depoimentos dos homenageados de 
2013, esta edição da Revista Prata da Casa também é dedicada a ex-alunos e 
a outros segmentos integrantes atuais da nossa comunidade, que constituem 
uma significativa parcela do cotidiano e da construção da universidade. Outras 
iniciativas promovidas pelo Prata da Casa estão disponíveis na página 
www.pratadacasa.uff.br, com a intenção de divulgá-lo e de atrair a par-
ticipação crítica de todos. 
Nossa revista objetiva proporcionar, não só à comunidade da UFF, mas 
ao público em geral, um espaço de reflexão e comemoração. De refle-
xão, ao reunir elementos que afirmam a importância do envolvimento 
discente na formação de profissionais qualificados e na construção de 
uma universidade pautada em aspectos eminentemente acadêmicos. 
De comemoração, ao homenagear os profissionais destacados em um 
dos momentos-chaves de sua rotina, a realização da Agenda Acadêmica 
e a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que neste ano ocorre sob 
o tema Ciência, Saúde e Esporte.
A Agenda Acadêmica da UFF congrega as mais diversas iniciativas do-
centes, discentes e de funcionários, apresentando o que é vivenciado, 
produzido e aprendido. Nela são expostos os diversos projetos e ações 
que articulam ensino, pesquisa e extensão.  Desse modo, ao incluir na Agenda 
Acadêmica a entrega do Prêmio Prata da Casa, a UFF sublinha com total con-
vicção a necessidade de tornar público este olhar sobre os estudantes, home-
nageá-los e com eles estabelecer laços eternos. Isso expressa toda a vocação 
da Universidade em formar profissionais qualificados, gerar conhecimento e 
socializá-lo.
O ato simbólico de entrega do prêmio Prata da Casa, além de destacar algumas 
trajetórias singulares e bem sucedidas de ex-estudantes, conforme o que é si-
nalizado por seus colegas de áreas, também revela o quanto a UFF motivou e 
alicerçou a base para a constituição destas trajetórias para além do período da 
formação acadêmica. Resgatar as memórias e histórias marcantes é retribuir à 
sociedade o investimento em uma universidade pública, gratuita e de qualidade.
Esta segunda edição da Prata da Casa ainda inclui uma reportagem sobre 
aqueles que, no futuro, serão nossos ex-estudantes e representarão todos 
aqueles que apostaram na UFF para desenharem o próprio futuro. Afinal, sem 
uma comunidade ativa, pulsante e expressiva em suas manifestações, a UFF 
não seria a Universidade de grande destaque no cenário acadêmico nacional e 
internacional que é hoje.

A solidez e a continuidade  de um projeto

Renato Crespo Pereira
Pró-reitor de Graduação
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Atravessar de ônibus a ponte Rio-Ni-
terói nas primeiras horas da manhã pro-
porciona uma visão única. O vento fresco 
no rosto, os raios de sol que se refletem 
nas águas da baía e o céu azul-escuro co-
meçando a se iluminar montam um qua-
dro que dificilmente será esquecido por 
quem o presencia. E é justamente essa 
imagem, entre tantas outras, que Adriano 
Lima leva como lembrança dos tempos 
que estudou em Niterói. Nascido na ci-
dade de Ponta Grossa, o paranaense veio 
para a UFF cursar o mestrado e, depois, 
o doutorado no Instituto de Física. Antes 
disso, havia feito a graduação na UEPG, 
em sua cidade de origem. “Todos os pro-
fessores de lá me orientaram dizendo que 
o melhor lugar para fazer pós-gradua ção 
na minha área era na Fede ral Fluminen se, 
em Niterói. Eu segui o conselho e aca bou 
dando tudo certo”, recorda.

Adriano Roberto
de Lima

PRATA DA CASA l 2013

Mestre e Doutor em Física, 
Adriano Lima conseguiu, 

como poucos, valer-se dos 
conhecimentos adquiridos na 

universidade para construir 
uma carreira de destaque                                   
no mercado empresarial.                      

Hoje, com a convicção de quem 
fez a escolha certa para o próprio 

perfil, acumula, entre outros feitos, 
a obra “Innovatrix - Inovação 

para não Gênios”, que escreveu                       
em parceria com o também                             

físico Clemente Nóbrega. 

Um pé na ciência e outro 
nos negócios

Reportagem de André Borba
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A palavra é inovação
Depois da fusão da Intelekto com 

outras empresas e uma passagem rá-
pida por uma multinacional, Adriano 
começou a prestar consultoria sozinho 
em gestão da inovação. “Eu queria aju-
dar as empresas a encontrarem novas 
oportunidades, facilitar o processo, 
buscar coisas novas”. Nessa época, ele 
escreveu um livro que vendeu cerca de 
5 mil exemplares.

Sob o nome de “Innovatrix - Inova-
ção para não Gênios”, a obra foi escrita 
com Clemente Nóbrega, que também 
é físico e colunista da Época Negócios. 
“Eu o conheci em uma palestra quando 
ainda era aluno da UFF. Com o passar 
dos anos, nos encontramos várias ve-
zes e acabamos escrevendo o livro em 
parceria”. Hoje, essa publicação é usada 
como referência no campo da inovação 
em diversas empresas.

uma holding da área da construção ci-
vil. Nesse novo desafio, o físico passou 
a gerente de infraestrutura da área de 
Tecnologia da Informação. “Na época 
eu não sabia nada desse assunto, mas a 
minha supervisora falou que não queria 
que eu lidasse tecnicamente, mas sim 
que eu trouxesse novas ideias para a 
empresa”. Depois de três anos e todas 
as metas batidas, era o momento de um 
novo vôo. “Pedi demissão e fui seguir 
meu sonho: abrir a minha empresa”.

Assim nasceu na parte de cima da 
casa de Adriano a Scienceway, uma em-
presa de aplicação de sistemas comple-
xos de física e matemática que ajudaria 
outras empresas em programas dessas 
áreas. “Eu fiz uma empresa mesmo, com 
contrato social! Comecei a divulgar, 
contar para as pessoas”, recorda, anima-
do, lembrando do sonho que começara 
a se realizar. Dois meses depois, a em-
presa já estava a todo vapor e foi vendi-
da para um grupo de investidores. Com 
a mesma inspiração da Scienceway, 
Adriano criou a Intelekto no mesmo 
ano. Nos seis primeiros meses, dois 
projetos foram aprovados pela FINEP 
(Financiadora de Estudos e Projetos), 
que é vinculada ao Ministério da Ciên-
cia e Tecnologia. “Rea lizamos projetos 
para a Positivo, para a Toledo Balanças 
e fizemos parceria com o Instituto de 
Física da UFF”.

O professor Thadeu Penna, respon-
sável pela orientação de Adriano na 
pós-graduação, aponta a sua capacida-
de de trabalho e de concentração como 
as principais características do seu ex-
aluno. Além disso, a união do conheci-
mento acadêmico com os do mercado 
pode ter sido o diferencial para sua 
carreira: “Valer-se dos conhecimentos 
adquiridos na universidade e utilizá-los 
no mercado é uma característica ímpar 
e que pode ser considerada como im-
portante para o seu sucesso”, aponta o 
seu ex-orientador.

Adriano lembra que os tempos de 
estudante na cidade foram de dedi-
cação. “Nunca reprovei em nenhuma 
matéria. Entrei no mestrado e um ano e 
meio depois já tinha material suficien-
te para continuar direto no doutorado”, 
orgulha-se. A dedicação era tanta que, 
certa vez, um guarda estranhou a ida do 
aluno à Universidade nos finais de se-
mana e o interrogou: “Por que você vem 
aqui todo domingo de manhã? Você 
sabia que tem praia em Niterói?” Obvia-
mente ele sabia, mas o então estudante 
não gostava de praia. Até hoje, conside-
ra o mar e a areia como um lugar para se 
manter distância. “Eu gostava de traba-
lhar e estudar naquele instituto. Não era 
pesado. Eu sempre fiz o que eu gosto”.

Após 14 anos da conquista do título 
de doutor na UFF, ter se casado e se tor-
nado pai de dois filhos, Adriano já não 
trabalha mais com pesquisa acadêmica. 
“Faço pesquisa aplicada dentro das em-
presas. O que me interessa muito hoje 
é como fazer uma empresa crescer”, 
explica o físico. A motivação atual foi 
construída no pós doutorado realizado 
na ESPCI, em Paris, França. Ali descobriu 
que na Europa é comum a ida de físicos 
para empresas. Vários colegas de turma 
saíram da école direto para o mercado 
empresarial. “Eu cadastrei meu currícu-
lo em um site de empregos na França. 
Cheguei a participar de um processo 
seletivo da Microsoft, mas não passei”, 
lembra Adriano.

Empresário físico                                                           
ou físico empresário?
No retorno às terras brasileiras, já 

casado, com um filho e a esposa grávi-
da do segundo, começou a procurar va-
gas nas empresas daqui. Depois de um 
longo processo seletivo, conseguiu um 
emprego na Ambev. Na mesma época, 
foi aprovado em um concurso para ser 
professor na Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro. Depois de pensar bas-
tante, Adriano optou por deixar de lado 
a Academia e conhecer melhor o ramo 
do empresariado.

Três anos na empresa, seis promo-
ções, Adriano Lima já se destacava e, 
acabou sendo convidado para traba-
lhar em outra instituição. Dessa vez era 

Em Las Vegas, uma das 
várias cidades onde 

fez cursos com bolsa, 
graças à Física
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Formando, em 1967.

Seguindo seu projeto de criar novas 
empresas, em 2011, Adriano fundou a 
Solvix, voltada para os processos de ino-
vação na gestão de TI. No 
momento, ela conta com 
mais de 25 funcionários 
e contratos com grandes 
grupos que atuam no 
Brasil. Em 2012 e 2013, 

duas novas empresas foram criadas. Ao 
todo, Adriano emprega mais de 60 fun-
cionários e impacta, diretamente, pelo 

Concentrado 
no trabalho                               
e na graduação 
em Física,                     
1995,                                      
na UEPG

Promovido                        
a 1º Tenente,                    

no CPOR

Os filhos 
Leonardo 
e Gabriel, 

quando 
pequenos 
(hoje com                    

15 e 11 anos)

Desde criança Adriano Lima era apaixonado por ciência mas foi só no 
Ensino Médio, ao encontrar o professor André Vitor, que descobriu a 
Física. “Ele era fantástico. Tanto que, da nossa turma de 20 alunos, 4 
escolheram Física, o que é um número muito alto”, lembra Adriano. Na 
sua avaliação, a Física deu tudo o que precisava para a própria forma-
ção, incluindo os conhecimentos de engenharia e computação que 
utiliza no cotidiano. Esta relação tão estreita com a área será exposta, 
novamente, no próximo livro, já batizado “Como simplificar as coisas”. 
Para o físico, que acabou de estabelecer uma parceria com o grupo de 
Sistemas Complexos do Instituto de Física da UFF, a chave da inovação 
está, justamente, na simplicidade. O que não significa estabelecer li-
mites estreitos para a sua vida. Ao contrário: “Eu sou muito insatisfei to 
ainda e estou no início da carreira. A minha perspectiva é conseguir 
impactar muita gente. Esta é a minha medida de sucesso”, fala, sem 
mudar o tom de voz, Adriano. Essa mesma tranquilidade o levou a con-
viver com a piada dos amigos quando começou a namorar a irmã do 
seu orientador de pós-graduação,Thadeu Penna, justamente quando 
este foi fazer pós-doc em Boston. “A situação rendeu muitas 
piadas. Afinal, o orientador viaja e você começa a namorar a 
irmã dele?”, lembra, com bom-humor o hoje morador de 
Alphaville, São Paulo.

Paixão pela Física

menos 240 pessoas. “A ideia é conseguir 
realizar coisas muito grandes, muito 
grandes mesmo, capazes de impactar 

essas e outras pessoas. 
Fazer com que as nossas 
empresas cresçam e te-
nham uma atuação rele-
vante na sociedade”, esta-
belece como meta. 
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Reportagem de Laís Carpenter

“Eu estava no momento certo, no 
lugar certo, com as pessoas certas”, 

resume, modestamente, o doutor 
Akira, médico veterinário formado 

pela UFF em 1967 que soube, como 
poucos, ampliar infinitamente 
a própria formação. Hoje, ele é 

referência na área médica por, entre 
outros projetos, ter criado o Instituto 

Bio-Manguinhos, maior fornecedor 
nacional para os laboratórios de 

saúde pública do Brasil.

Um eterno visionário
atento ao futuro

Voz suave, mas ativa. Gestos de-
licados, porém precisos. Quem inicia 
uma conversa com Akira Homma já 
imagina o quanto de história está por 
trás dos 73 anos de idade do doutor. 
Descendente de imigrantes japoneses 
que vieram trabalhar em uma fazenda 
de café em Cravinhos, São Paulo, Akira 
transpira um conhecimento que nos 
remete ao imaginário da sabedoria 
oriental. Conhecimento já reconhecido 
pelo país de seus ancestrais: no dia 7 de 
julho deste ano ele recebeu a Comen-
da da Ordem do Sol Nascente, Raios de 
Ouro com Laço, entregue pelo Cônsul 
Geral Interino no Rio de Janeiro, Hajime 
Kimura, em nome do imperador do Ja-
pão. A condecoração é a mais alta con-
cedida a civis e corresponde, no Brasil, 
ao grau de Comendador.

Akira
Homma

PRATA DA CASA l 2013
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A referida comenda foi concedida 
como reconhecimento pela promo-
ção e fortalecimento das cooperações 
na área de saúde, estreitando laços de 
amizade entre Brasil e Japão. Apesar de 
só ter sido recebida este ano, o sucesso 
da carreira de Akira Homma começou 
muito antes, e teve como base a Uni-
versidade Federal Fluminense, na qual 
se formou em medicina veterinária no 
ano de 1967. Passados 46 anos desde 
sua formação, o agora doutor Akira não 
se esquece do peso que a instituição 
teve para ele. “É uma geração que a 
gente já viveu e passou, mas foi graças 
a esse curso que tive sorte em todos os 
aspectos da minha vida”, afirma.

Filho de Harusi Homma e Koyuki 
Homma, Akira Homma, nasceu em 12 
de agosto de 1939, em Presidente Wen-
ceslau, cidade localizada no sudoeste 
de São Paulo, quase divisa com o Ma-
to Grosso do Sul e Paraná. Iniciou seus 
estudos em uma escola rural e, após 
mudança da família para Itapetininga, 
cidade próxima a Sorocaba, frequentou 
os grupos escolares da cidade.

Estudante dedicado, conseguiu, em 
1964, ingressar no curso de Medicina 
Veterinária da Federal Fluminense. Mo-
rador de Duque de Caxias e precisando 
trabalhar para garantir a permanência 
na Faculdade, doutor Akira tinha que 
pegar onze conduções por dia para rea-
lizar todo o trajeto de idas e voltas. Ape-
sar do cansaço, diz que o esforço de es-
tudar na UFF valia a pena e guarda boas 
lembranças da universidade. “Como to-
da instituição, a UFF também tinha seus 
problemas, como a falta de equipamen-
tos e instalações deficitárias. Mas, apesar 
disso, o comprometimento e o entrosa-
mento dos professores com os alunos 
fazia toda a diferença”, recorda.

Modéstia e ousadia
Dono de uma carreira brilhante, Aki-

ra Homma acredita nas chances bem 
aproveitadas. “As oportunidades foram 
surgindo e eu aproveitei. Eu acho que 
eu estava no momento certo, no lugar 
certo, com as pessoas certas”, comenta. 
E foi através de toda essa ‘certeza’ que 
o doutor trilhou uma trajetória cres-

cente de sucesso. Em 1968, iniciou sua 
carreira na Fiocruz, na Escola Nacional 
de Saúde Pública, onde trabalhou até 
1974. Em seguida, desenvolveu ativi-
dades relativas à vacina da febre afto-
sa em Colônia, na Alemanha, até 1976 
quando foi chamado de volta ao Brasil 
para organizar a área de produção da 
Fundação Oswaldo Cruz.

Criado o Instituto Bio-Manguinhos, 
unidade de produção de imunobioló-
gicos da Fiocruz, neste mesmo ano foi 
designado diretor da instituição e per-
maneceu nesta posição até 1989, quan-
do assumiu a presidência da Fiocruz até 
1990. Já nos anos 2001 a 2009, voltou 
à diretoria de Bio-Manguinhos. Hoje, 
Akira Homma exerce a função de presi-
dente do Conselho Político-Estratégico 
de Bio-Manguinhos.

Além de todos os cargos assumi-
dos e responsabilidades adquiridas ao 
longo dos anos, Akira também exerceu 
papéis de liderança. Segundo o atual 
diretor do Instituto Bio-Manguinhos, 
Artur Roberto Couto, a atuação visio-
nária do doutor ajudou a transformar a 
instituição no que é hoje. “Em 1979 ele 
me convidou para organizar a estrutura 
administrativa desta Unidade. Desde 
então, tenho participado dos principais 
marcos de crescimento de Bio-Mangui-
nhos. Tenho hoje, como diretor, a gran-
de responsabilidade de manter o lega-
do deixado pelo Dr. Akira e a felicidade 
de contar com sua valorosa contribui-
ção para mais e mais desafios”, conta. 

Artur Couto também pontuou ou-
tras valiosas contribuições que valem 
ser mencionadas. O doutor foi responsá-
vel pela articulação das parcerias com o 
governo do Japão para a produção das 
vacinas contra Sarampo e Poliomielite 
no Brasil. Também coordenou o aperfei-
çoamento da tecnologia de produção da 
vacina contra Febre Amarela, tornando 
o Brasil o maior produtor mundial desta 
vacina. Além disso, implantou a linha de 
produtos de reativos para diagnóstico 
laboratorial e transformou Bio-Man-
guinhos no maior fornecedor na-
cional dos Laboratórios de Saúde 
Pública do país. Comprometido 

em atender às demandas brasileiras, em 
2004, liderou a implantação da linha de 
produtos de biofármacos por meio de 
acordos firmados com instituições cuba-
nas. Em 2009, por todo o trabalho feito, 
recebeu a medalha de mérito Oswaldo 
Cruz - categoria ouro, concedida pela 
Presidência da República.

Mesmo depois de tudo isso já reali-
zado, doutor Akira pretende mais. “Con-
tinuo aqui, fazendo o que acho que 
devo fazer. Busco trabalhar, na medida 
do possível, sem interferir no cotidiano, 
mas, sobretudo, visando o futuro.  As-
sim, daqui a dez, vinte, trinta anos po-
demos ter um país menos dependente 
de tecnologia do exterior”, afirma.

A Veterinária foi a base
Akira Homma é membro de inú-

meras comissões técnicas, atuando em 
projetos como o Programa Nacional de 
Imunizações e o Programa Nacional de 
Aids/DST. Essa agenda cheia é adminis-
trada pela secretária Patrícia Porto, que 
trabalha com ele há quatro anos. “Se ti-
vesse que ser em uma palavra, eu defi-
niria o dia-a-dia dele como ‘corrido’! Ele 
é super requisitado para participar das 
reuniões e encontros de quase todos os 
assuntos pertinentes a área de atuação 
de Bio-Manguinhos. Faz muitas viagens 
nacionais e internacionais e participa 
de vários congressos, comitês e con-
selhos/diretorias de outras empresas. 
E mesmo com o tempo apertado ele 
adora pescar! E ainda tem que dar aten-
ção a esposa, filho, netos, família e 
aos amigos”, relata Patrícia.
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Apesar dos altos cargos e honrarias, 
Akira Homma ainda mantém na fala a 
simplicidade de um estudante, bus-
cando por novos aprendizados e com-
petências para ajudar o país, que, se-
gundo ele,  necessita da 
dedicação às pesquisas 
e à gestão da saúde pú-
blica. Casado com Maria 
Diana Lacerda Homma, 

Na história da imunização por vacinas no Brasil, um dos episódios mais mar-
cantes foi, sem dúvida, a chamada Revolta da Vacina, protagonizada pela 
população do Rio de Janeiro, que se rebelou quando o sanitarista Oswaldo 
Cruz chefiou na cidade, a vacinação obrigatória contra a varíola. A medida 
foi imposta em novembro de 1904 e os métodos autoritários e violentos, es-
pecialmente contra a população pobre, desencadeou uma reação popular 
que obrigou o então presidente da República, Rodrigues Alves, a revogar 
a medida poucos dias depois de implantá-la. Se naquela época a vacina 
era questionada por que não se conhecia sua importância, hoje, em muitos 
países, ainda se encontra resistência a seus efeitos. Para Akira Homma, a 
desconfiança não procede: “As vacinas são um salto de saúde pública só 
comparável à reforma sanitária”, diz.  Tanta certeza o levou a ser o responsá-
vel pela promoção de vários projetos técnicos de cooperação entre o Brasil 
e diversos países, tendo como meta, sempre, a criação de programas de 
controle de qualidade das vacinas. Gestão que levou a Bio-
Manguinhos, entre outros feitos, a exportar mais de 25 
milhões de vacina contra a Febre Amarela para cerca 
de 60 países em todo o mundo. 

Confiança nas vacinas

Com a esposa 
Maria Diana 

Lacerda Homma

companheira de todos os momentos, 
ele aponta a universidade como o lugar 
fundamental da sua vida. “A base que 
eu tive na faculdade de veterinária foi 
o que me tornou capaz de desenvolver 

esse tipo de trabalho. É até difícil falar 
de pontos negativos desse passado 
porque eu obtive ganhos enormes du-
rante o processo todo. É claro que foi 
em cima do trabalho que eu fiz, mas 

se não tivesse toda essa 
base, com certeza, não 
teria chegado onde che-
guei”, conclui.

Acompanhado 
por familiares, 
Akira Homma, 
recebe a 
Comenda da 
Ordem do Sol 
Nascente, Raios 
de Ouro com 
Laço, em sete de 
julho deste ano

O Cônsul Geral 
Interino Hajime 
Kimura saúda a 
obra do Dr. Akira
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Velejar é preciso. Sim, pelo menos 
para quem vive entre as ondas, os ven-
tos e a calmaria das águas salgadas há 
décadas, entrar em um barco sobre o 
mar é uma necessidade do corpo e da 
alma. Não acredite se falarem que é 
mesmo só um hobby, uma maneira de 
passar o tempo. Não. Está no sangue e 
no sobrenome. Está na placa pregada 
na parede do clube. Está na memória. 
E na memória de Axel Schmidt, que os 
antigos recortes de jornais muito bem 
cuidados ajudam a manter viva, estão 
as conquistas e glórias. Feitos dos quais 
o agora aposentado Axel se lembra 
com orgulho e carinho. Principalmen-
te, porque os títulos ganhos são apenas 
uma parte da história da família de ve-
lejadores, e ajudaram a perpetuar uma 
tradição que atravessa as gerações.Reportagem de Gustavo Lethier

Axel Frederik
Schmidt

PRATA DA CASA l 2013

Axel Schmidt se notabilizou 
como velejador. Foram muitos 

títulos, conquistas e grande 
reconhecimento. Mas como 
no esporte amador daquela 

época não havia remuneração, 
enquanto cursava a faculdade 

de economia, seguiu convivendo 
com o barco. Nele, consolidou, 

com o irmão Erick, a famosa 
dupla “gêmeos do mar”, que 

inspirou as novas gerações desta 
família de velejadores.

Um economista que sempre 
amou o mar
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da família Schmidt. Ainda em 1959, a du-
pla conquistou a medalha de ouro dos 
Jogos Pan Americanos de Chicago, nos 
Estados Unidos. Os “Gêmeos do Mar”, 
como ficaram conhecidos, davam os 
primeiros passos da trajetória vitoriosa 
que se consolidaria durante a década de 
1960. Contudo, as condições da época 
não permitiam que o esporte, ainda no 
amadorismo, fosse um meio de sobre-
vivência. Axel lembra que nunca foi um 
profissional, apenas velejava no nível in-
ternacional dos campeonatos, com ajuda 
do pai. “Eram 200 dólares para cada um, 
mas a gente voltava com o troco!”, diz.

Chega, então, o momento de pensar 
no futuro e a hora de encarar as temi-
das provas do vestibular. As primeiras 
tentativas foram para o curso de Enge-
nharia Civil, sem sucesso. O próprio Axel 
admite que a base escolar que tinha em 
matemática não era das melhores, mas 
não foi apenas isso que o impediu de 
ingressar na faculdade àquela época. A 
paixão pela vela, que já tanto preocupa-
va os pais, falou mais alto. Axel desistiu 
da segunda prova que faria para tentar a 
vaga na universidade, depois de um ano 
inteiro de cursinho, para disputar um 
campeonato junto com o irmão.

“Teve um Sul-Americano aqui no 
Rio e não era para eu correr neste 
campeo nato. Mas o tripulante do meu 
irmão cortou o pé e ele me implorou 
para ir. Perdi o vestibular, joguei a pro-
va para o alto e fui. Depois, acabei re-
formulando minha decisão e escolhi as 
Ciências Econômicas”, relata. A escolha 
foi tomada porque Axel considerava 
que as Ciências Econômicas pareciam, 
um mercado pleno de oportunidades. 
O irmão optou pela mesma carreira e lá 
foram  tentar a sorte na UFF e o desafio 
passou a ser conciliar os estudos com 
as competições.

Conciliando o esporte                          
e estudos
Isso acabou não sendo grande pro-

blema. Axel lembra que os gêmeos 
conseguiam manter o foco nas ativida-
des principalmente porque o diretor do 
curso na época, Jorge Loretti, era um 
entusiasta do esporte e frequentador 
do mesmo Rio Yacth Club, onde a famí-

Os pais vieram da Europa. Fugindo 
do clima de instabilidade no período 
pós-guerra do velho continente, tanto a 
mãe, Helene, quanto o pai, Preben Sch-
midt, cruzaram o oceano e chegaram ao 
Rio de Janeiro. Ela, vinda da antiga Prús-
sia Oriental, onde hoje se situa a cidade 
de Elk, sob domínios da Polônia; e ele, 
um dinamarquês que trouxe o amor pelo 
mar ao lugar certo, rodeado pelas águas.

Não demorou muito e o engenhei-
ro civil Preben passou a frequentar co-
mo sócio o Rio Sailing Club no bairro 
de São Francisco, em Niterói. A baía de 
Guanabara se tornaria o quintal da casa 
dos Schmidt. Dentre os quatro irmãos, 
Margareth foi a pioneira em competi-
ções. Foi ela também quem instigou 
a curiosidade dos gêmeos Axel e Erik, 
mais novos. Começava ali uma parceria 
que renderia muito sucesso à família e 
ao país, no Iatismo.

“O interesse começou cedo. A gente 
entrava nos barcos que tinham vaga. Fi-
cávamos vendo os barcos que iam des-
cendo para o mar para saber em qual 
estava faltando tripulação. Assim a gen-
te já ia junto”, recorda Axel, que lembra 
também dos primeiros passeios com a 
irmã Margareth: “Começamos a velejar 
com ela. Minha irmã levava a gente pa-
ra passear por aqui, íamos até Paquetá 
também. Ela ensinou muito. Podemos 
dizer que foi dela o pontapé inicial para 
que a gente seguisse na vela”.

Não por acaso, o primeiro barco foi 
herdado da irmã mais velha. No entan-
to, como todos os bons irmãos, as bri-
gas entre os gêmeos eram inevitáveis. 
“Eu e o Erik discutíamos muito por cau-
sa do barco e papai teve que comprar 
mais um. Sempre foi assim, até quando 
já éramos velhos e disputávamos os 
campeonatos. Às vezes tem que ser tu-
do na bronca mesmo”, conta aos risos.

A vela vence o vestibular
As competições vieram depois, natu-

ralmente.  Aos 13 anos, aproximadamen-
te, Axel e Erik Schmidt  participavam dos 
campeonatos de vela e os resultados de 
vitórias apareciam. Nessa idade, as dis-
putas já eram, muitas vezes, contra os 
‘coroas’. O talento nato e o entendimento 
da dupla garantiu o sucesso dos jovens 

lia Schmidt mantinha os barcos. Além 
disso, a semelhança física dos irmãos e 
a parceria dentro e fora das águas ren-
diam boas histórias, e podia tornar tudo 
mais fácil. “A gente tinha os nossos ma-
cetes para ir levando”, lembra.

As pequenas regalias na universida-
de se justificavam com os títulos da du-
pla. E não era para menos. Nos anos de 
1960, Axel e Erik foram campeões mun-
diais em 1961, 63 e 65 (todos os títulos 
pela classe Snipe), sendo os primeiros 
esportistas brasileiros a conquistarem 
um tricampeonato.

Como uma coisa sempre leva à ou-
tra, a exposição dos Gêmeos do Mar 
que ganhavam espaço na mídia muda-
ria a vida de Axel. Quem conta a histó-
ria, sempre com bom humor e com um 
largo sorriso que denuncia a satisfação 
de uma conquista, é Moema Schmidt. 
“Vi uma foto dos dois no jornal que 
achei linda. Chamei minha melhor 
amiga e falei que tínhamos que ir atrás 
deles. Eu já havia escolhido esse aqui 
(apontando para Axel) mas fomos até 
o clube e foi uma decepção porque ele 
estava acompanhado. O tempo passou, 
acabamos por nos co nhecer e casamos 
anos depois”, lembra. 

São 46 anos desde o casamento e, 
de tanto acompanhar o marido, mesmo 
que de longe algumas vezes, Moema 
acabou virando, também, velejadora. 
Com vitórias, como ela faz questão de 
lembrar, ao ver o marido dando en trevis-
ta: “Não esquece de dizer que ganhamos 
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lhou conseguiu reunir o conhecimento 
e o gosto pelos barcos, chefiando via-
gens até Buenos Aires. Em 2004, final-
mente aposentou-se dos escritórios.

Porém, não acha que a vida de ago-
ra anda mais fácil. O jeitão calmo de 
quem passeia pelo clube “namorando” 
os barcos, revela um certo saudosismo 
da juventude. “Dá para ir curtindo, mas 
não é tão bom assim. Bom mesmo era 

na adolescência, sem 
tantas responsabilida-
des”, conclui brincalhão. 
Tal vez por isso, velejar 
ainda seja preciso para 
Axel Schmidt.

a Regata dos Casais”. E Axel não esque-
ce: “A Moema entrou no time, embarcou 
nessa também. Suamos bastante, mas 
ganhamos várias”, conta orgulhoso, o 
marido campeão.

Guardião do esporte
e da vida
No vasto currículo de esportista fica 

faltando apenas alguma medalha olím-
pica. Mas com tanta dificuldade em re-
lação à estrutura para 
os esportes no Brasil, as 
participações nos Jogos 
da Cidade do México, 
em 1968, e em Munique, 
na Alemanha, em 1972, 

não são desprezadas. Pelo contrário. “As 
Olimpíadas foram uma grande experi-
ência, mas exigiam mais. Precisávamos 
de patrocínio e a Federação não dava 
apoio, não conseguia. E olha que não 
está diferente de hoje”, conta Axel, que 
vê de perto, atualmente, a luta dos fa-
miliares para se manterem no esporte. 

O economista Axel gostava do que 
fazia. Em uma das empresas onde traba-

Axel e Moema:
46 anos de casamento 
e parceria em regatas

A infância feliz, 
em Niterói

Os “Gêmeos 
do Mar”, 

Axel e Eric

Gerações da família Schmidt Grael reconhecem a importância de Axel, 
tanto entre os parentes como para a vela no país, em geral. Dentre eles, 
Axel Grael, atual vice-prefeito da cidade de Niterói. O primeiro nome igual 
e o sobrenome Schmidt, o do meio, causam algumas confusões, que ele 
mesmo não sabe explicar. “Minha mãe diz que é coincidência, mas eu não 
sei não. Na família existem vários tios e sobrinhos com o mesmo nome, 
deve ter um motivo”, brinca. Bem humorado, Axel Grael exalta o papel 
dos Gêmeos do Mar: “Tomem cuidado. Homenagear o meu tio Axel e não 
lembrar do Erik é perigoso. Vocês podem criar um problema”, diz, rindo, e 
completa: “Eles eram muito bons, aprendemos muito com eles”. 
Outro admirador é o medalhista olímpico Torben Grael, dono de cinco me-
dalhas nos Jogos (ouro em Los Angeles, 1996, e Atenas, 2004) e um dos 
maiores nomes do iatismo no Brasil e no mundo. Ele lembra bem do co-
meço da carreira, quando foi companheiro do tio Axel em um campeona-
to mundial disputado no Rio de Janeiro, em 1978, no qual ficaram em 10º 
e venceram uma regata. A projeção que alcançou mais tarde é creditada, 

em parte, a Axel, considerado um exemplo para os sobrinhos. “Era um 
grandíssimo velejador. Nós tínhamos uma convivência muito boa. To-

dos os mais novos tivemos a oportunidade de viajar como seus tripu-
lantes. Foi muito importante para o nosso rápido desenvolvimento. 

Ele é o senhor da técnica”, encerra.

Ídolo perto de casa
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Combinando esforço e talento, 
Carlos Alberto Cardeal de Jesus 
superou os muitos desafios que 

enfrentou, desde cedo, na sua 
vida. Tendo como meta concluir 

formação universitária, atraiu 
apoios e reconhecimentos. 

Hoje, aos 28 anos, conquistou 
o respeito profissional. “Espero 
que essa história de superação 

sirva de exemplo para outros 
estudantes da UFF”, diz o amigo 

Gustavo Vasconcellos. 

Quem observa o pacato caminhar 
do jovem morador de um belo aparta-
mento em Icaraí, área nobre de Niterói, 
sequer imagina a força e tenacidade que 
existem sob esse jeito tranquilo de an-
dar. Afinal, com apenas 28 anos, Carlos 
Alberto Cardeal de Jesus tinha tudo para 
ser apenas mais um dos alegres e baru-
lhentos rapazes que circulam dia e noite 
pelas ruas do bairro, divididos entre a 
vontade de curtir a praia e as obrigações 
de estudante ou trabalho. Mas sua deter-
minação - e a ajuda dos amigos, faz ques-
tão de ressaltar o tempo todo - o levou 
a ocupar muito cedo a coordenação de 
exploração de bacias terrestres na OGX 
que, apesar da crise atual, ainda é uma 
das principais empresas petrolíferas do 
mundo. Ali, gerencia o trabalho de mais 
de 150 pessoas. De origem humilde, lu-Reportagem de Felipe Magalhães

Carlos Alberto                        
Cardeal de Jesus

PRATA DA CASA l 2013
O número um da Geofísica. 

Literalmente.
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tou contra o preconceito e as próprias 
limitações e tornou-se o geofísico nú-
mero um da UFF. Literalmente. Não só 
fez parte da primeira turma do curso 
na universidade, como adiantou sua 
graduação em um ano e foi o primeiro 
aluno a se formar, em 2008.

Em um percurso marcado pelo aca-
so, pois inicialmente  queria fazer En-
genharia de Petróleo na UFRJ,  Carlos 
Alberto lembra do receio que teve ao 
apostar em um curso novo. “Mas a tur-
ma e o curso funcionavam como uma 
família unida. Havia um envolvimento 
muito grande, o que acabou eliminan-
do qualquer dúvida, lembra.

A referência à família recupera uma 
história de vida marcada por muitas 
dificuldades que testaram sua força de 
vontade desde cedo. Logo aos 13 anos 
perdeu a mãe, Eliza Fátima Cardeal de 
Jesus. Mulher forte e batalhadora, ela 
acumulava os trabalhos de gari e faxi-
neira para dar o melhor ao filho. O ga-
roto foi morar temporariamente com a 
avó paterna e depois com o pai, em Bra-
sília, mas logo retornou a Niterói. Aos 
16 anos, empregou-se em uma rede de 
fast-food. O trabalho tinha um claro ob-
jetivo: garantir a subsistência e a matrí-
cula em um curso pré-vestibular.  

No mesmo ano em que acalentava 
o sonho de um futuro melhor, a morte 
da avó materna deixou o jovem, outra 
vez, sem um teto familiar. Sem opção, 

Carlos foi morar na casa de ami-
gos. Mas desta vez uma 
ajuda inesperada surgiu 
através de um colega da 

família que percebeu no 
garoto a paixão pelos 
estudos. Até hoje ele 
se refere, carinho-
samente, à pessoa 
que foi fundamen-
tal para a realização 
dos seus sonhos.

O primeiro vesti-
bular em que foi apro-
vado foi o da Uerj que 

iniciava, naquele ano, 
sua política de cotas. 
“Não fui fazer a segunda 

prova, porque na época a minha cabe-
ça era diferente de hoje. Eu tinha medo 
de sofrer preconceito, então, decidi pe-
la UFF, e comecei a cursar Geofísica.”

Um novo emprego, em São Gonça-
lo,  tornou impossível conciliar o traba-
lho com os estudos. “Eu trabalhava, se 
não me engano, de sete às três, quatro 
da manhã, dependendo do dia. Depois, 
ia pra casa. Você vai me perguntar: ‘co-
mo você dormia três horas?’ Eu não sei 
explicar como também, mas era esse 
o horário. E o pior: morava de favor no 
Fonseca e, muitas vezes, ia a pé até a 
UFF, até a Praia Vermelha. Muitas, mui-
tas, muitas vezes.”

Os apoios na universidade
O então calouro sentiu as adversi-

dades enfrentadas por quem busca o 
ensino superior. Carlos conta que sen-
tiu certo contraste entre sua base de 
ensino e a de seus colegas.  “Estudei a 
vida toda em colégio público e vi a di-
ferença de formação. Além disso, preci-
sava de recursos para fazer os trabalhos 
de campo, tirar cópias de material...”.  Os 
amigos de turma o ajudaram e, com o 
dinheiro angariado em uma “vaquinha”, 
conseguiu participar do primeiro traba-
lho de campo.

Apesar de bem enturmado e gos-
tando de aprender, a rotina extrema-
mente cansativa o levou à exaustão físi-
ca.  “Procurei a coordenação e falei que 
teria que parar o curso, não só porque 
não tinha condições financeiras mas 
também pela questão física.”  Eliane da 
Costa Alves, coordenadora do curso na 
época e depois paraninfa da turma, foi 
mais uma amiga que não o deixou de-
sistir, orientando Carlos a concorrer a 
uma bolsa de Iniciação Científica. Deu 
certo. Eliane Alves tornou-se uma tuto-
ra informal dos estudos de Carlos. “No 
início da faculdade, ele estava com pro-
blema de leitura e eu aconselhava que 
ele lesse livros e jornais... Além de tudo, 
ele precisava aprender inglês.” 

A atual professora do curso de Geo-
ciências faz questão de ressaltar os mé-
ritos de seu ex-aluno. “Todo mundo aju-
dou de alguma maneira, mas se ele não 
tivesse toda aquela vontade de crescer 

junto com todo mundo, ele não conse-
guiria. Ninguém passou a mão na cabe-
ça dele. Ele fez por merecer. Não foi por-
que ficaram com pena dele, e nem eu 
fiquei. Só achei que poderia ajudá-lo de 
algum modo.” Hoje, Eliane se diz “muito 
orgulhosa”. E foi ela mesma quem suge-
riu que o atual coordenador do curso, 
Arthur Ayres Neto, – à época da turma 
de Carlos Alberto, vice-coordenador 
– o inscrevesse para participar desta 
edição da Prata da Casa. A indicação, 
como vimos, acabou referendada pelos 
profissionais da área.

Indicação fundamental
Antes de chegar aqui, porém, a ca-

minhada ainda não estava ganha. A 
bolsa ajudou a vida de Carlos, mas a 
situação financeira ainda não era das 
melhores. “Na época, se não me enga-
no, era de cento e poucos reais, ou du-
zentos e poucos reais, mas me salvava 
muito! Eu pude parar de trabalhar e só 
me manter com isso. Se você me per-
guntar como eu me mantinha com esse 
valor, também não sei explicar.”

O terceiro período foi a grande es-
cada para o sucesso, quando a com-
petência, a sorte e a generosidade se 
somaram. O atual amigo e padrinho de 
casamento de Carlos, Gustavo Vascon-
cellos, geofísico, 28 anos, provou que a 
amizade pode, sim, superar a ambição. 
Uma amiga em comum ofereceu uma 
vaga de estágio em uma renomada 
multinacional no ramo do petróleo a 
Gustavo. Sabendo da situação finan-
ceira do outro, não aceitou e indicou o 
nome do colega.

A competência fez com que tudo 
desse certo. “O meu relacionamento com 
o Robinho sempre foi muito bom, e des-
de o início da faculdade nos tornamos 
grande amigos. É importante lembrar 
que eu não fiz nada demais, o mérito em 
ser apto para a vaga e ter desenvolvido 
um bom trabalho foi todo dele!”, conta, 
todo contente. “A alegria não poderia ser 
maior pelo Carlos Alberto. Conhecendo 
sua trajetória e, vendo onde chegou, fi-
co muito feliz por ele. Espero que essa 
história de superação sirva de exemplo 
para outros estudantes da UFF!”. 
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A partir do estágio, tudo começou 
a dar certo... Até que a crise mundial 
de 2008 impediu sua contratação, que 
só chegou depois de formado. No no-
vo emprego foi convidado a fazer um 
curso em Houston. Ali, aprimorou o in-
glês e conheceu Jonathan 
Guerrero, engenheiro de 
campo (ou “subsea”, no 
jargão profissional), que 
ajudou o brasileiro a com-
preender um pouco mais 
da cultura dos Estados 
Unidos. De volta às terras 
fluminenses continuou 
sua rápida e ascendente 

trajetória profissional. A atual crise en-
frentada pela empresa preocupa, mas 
diante do questionamento o jovem ge-
ofísico apenas sorri e o repórter, já com 
a história desta vida nas mãos, entende 
a resposta.

Acostumado a valorizar os amigos que foi fazendo pela vida, 
Carlos Alberto encontrou mais um, de uma maneira inusita-
da. Estava em Houston quando bateu o carro da empresa. 
Com inglês ainda precário, aceitou a ajuda do norte-america-
no que sabia um tanto de português e o ajudou a preencher o 
relatório sobre o ocorrido. A partir deste momento, uma sólida 
amizade foi sendo construída: além de mostrar a cidade, Jonathan 
Guerrero gostou de praticar português com o novo amigo. E este, por 
sua vez, de treinar o inglês e também conhecer a cultura dos EUA.
“Nós nos beneficiamos mutuamente. Eu ensinava coisas da cultura 
estadunidense e apresentava amigos para que ele pudesse praticar o 
inglês, e ele também me ensinou muitas coisas em português.  Ele me 
ajudou muito a compreender a cultura brasileira e coisas do Brasil, co-
mo a comida e as gírias.” Jonathan relata o gosto de Carlos pelo país, o 
que também apressou o aprendizado do idioma. “Quando o conheci,  
vi que ele gostava da cultura do meu país e que seria fácil, para ele, se 
adaptar ao american way of  life.” 
Hoje, os dois continuam próximos e Jonathan visitou o amigo duas 
vezes. “Carlos sabe o que quer da vida e é determinado. Continua sen-
do esse cara com bom- humor, simpático, inteligente, disciplinado e 
fanfarrão. Todos meus amigos daqui gostaram dele e ainda perguntam 
por ele.  Ele até me tornou flamenguista. Uma vez Flamengo, sempre 
Flamengo!, right?”, brinca.

O amigo “gringo”

Casamento 
com Josefa 
Maria Lontras

Visitando 
New York

Os primeiros formandos da Geofísica, em 2009.
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Na cerimônia de abertura desta 11ª 
Agenda Acadêmica, os sorrisos nos rostos, 
os cumprimentos e os abraços estarão em 
primeiro plano. Afinal, é hora de comemo-
rar, com direito, inclusive, à entrega do prê-
mio Prata da Casa aos ex-alunos indicados 
por seus pares, pelo destaque que têm na 
profissão e na vida. Mas o clima de festa, 
vale lembrar, só é possível graças ao traba-
lho de um bom número de “formiguinhas” 
incansáveis, que não se intimidaram com 
o tamanho da tarefa e colocaram, de pé, 
mais uma versão desta Agenda. 

Criada em 2002, a Agenda Acadêmica 
da UFF passou por várias mudanças. Hoje, 
realizada em sincronia à Semana Nacional 
de Ciência e Tecnologia, duplicou as ati-
vidades sem perder de vista os princípios 
que motivaram a primeira edição. Em es-
pecial, mostrar as produções das suas três 

grandes áreas de atu-
ação: o ensino, a pes-
quisa e a extensão. À 
frente deste imenso 
trabalho, Martha de 
Luca, chefe de Gabi-

nete, coordenadora da Agenda, destaca 
que a cada ano a Agenda aprimora seu 
processo e ações e, assim, a participação 
da comunidade só cresce.  “Na primeira 
fase, recebemos 5700 inscrições. É um re-
flexo do que a universidade fez nos anos 
anteriores e neste também”, diz. 

O tamanho da tarefa acaba impon-
do uma simultaneidade obrigatória dos 
eventos, o que faz da Agenda Acadêmica 
um roteiro de escolhas. Por essa razão, 
os primeiros dias são dedicados às áreas 
específicas. Da Pró-Reitoria de Ensino, o 
destaque são as apresentações dos rela-
tos de monitoria, realizados em duas eta-
pas, com a última elegendo os melhores 
trabalhos por área.

“O que é mais valorizado na UFF é o 
bom atendimento aos monitores, a troca 
de aprendizado, para que ele se torne um 
multiplicador de conhecimento”, fala Dé-
bora Janoth, da Pró-Reitoria de Graduação 
(Prograd). A avaliação encontra eco em 
Fernanda Constantino, estudante de Jor-
nalismo e monitora em 2012. “É uma forma 
de você se autoavaliar e perceber como foi 
todo o seu trabalho de monitoria. Quando 
você prepara a apresentação, você perce-

be várias coisas que poderia melhorar e o 
que deu certo na sua experiência”. 

Já no Seminário de Iniciação Científica, 
os alunos expõem suas pesquisas em 
apresentações que concorrem ao Prêmio 
Vasconcelos Torres. Atentos aos colegas, 
os bolsistas têm a chance de repensar o 
próprio desempenho e também aprender 
com os outros estudantes. “É uma manei-
ra de mostrar o que o aluno fez durante o 
período de duração da bolsa e também é 
um treino para futuras apresentações. Cria 
confiança”!, avalia Karinne Carnevalli de 
Almeida, estudante de engenharia quími-
ca e bolsista PIBIC em 2012. “Além de ser 
uma exigência do CNPq, os resumos dos 
trabalhos geram uma publicação impres-
sa e eletrônica”, completa Sandro Segges, 
que trabalha na Pró-Reitoria de Pesquisa, 
Pós-Graduação e Inovação (Proppi).

PROEX e Agir

Outro momento com grande repercus-
são dentro e fora da UFF são as apresenta-
ções dos projetos na Semana de Extensão, 
a SEMEX, que é organizada pela  Pró-Rei-
toria de Extensão. O diferencial, segundo 
o coordenador da Semex, professor Luiz 
Roberto Couto da Silva, são as vivências 

A universidade se olha, se mostra e se avalia. E também se partilha, se reinventa, se redescobre. 
o objetivo é um só: abrir as suas portas no dia 21 de outubro e até o dia 27 intensificar

De vários modos e em vários lugares. Seja nas unidades, nos diversos campi ou na praia,                                
a integração interna e a relação com a sociedade. 

Agenda Acadêmica

A Agenda 
Acadêmica 

aprimora a ação 
conjunta o que 

valoriza o trabalho 
interno e aproxima  
a UFF, ainda mais,  

da sociedade
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comunitárias que são características das 
ações extensionistas, cujas propostas va-
lorizam o fluxo “teoria e prática”. Este, é 
resultante do contato direto com a comu-
nidade interna e externa da UFF, que se 
dá, sempre, pela perspectiva acadêmica. 
Uma articulação que projeta a Extensão 
da UFF como uma das mais produtivas 
entre as universidades públicas.  

Localizada em uma região que tem 
investido cada vez mais em tecnologia e 
inovação, a Federal Fluminense também 
abraçou este “nicho”. Em 2009 criou a 
Agência de Inovação da UFF, a Agir, que 
hoje também participa da Agenda Aca-
dêmica com um Seminário próprio.

Bolsistas contemplados pelos pro-
gramas PIBInova e PIBITI  se apresentam 
e também concorrem a uma premiação 
específica. Marilena Juncá Trindade, da 
Agência, explica que esses programas 
têm como objetivo ampliar um ambien-
te de pesquisa que estimule alunos ao 
desenvolvimento, ao uso de novas tecno-
logias e à busca de soluções ino-
vadoras, incentivando o pensar 
tecnológico e a criatividade.

A universidade se olha, se mostra e se avalia. E também se partilha, se reinventa, se redescobre. 
o objetivo é um só: abrir as suas portas no dia 21 de outubro e até o dia 27 intensificar

De vários modos e em vários lugares. Seja nas unidades, nos diversos campi ou na praia,                                
a integração interna e a relação com a sociedade. 

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 
e organi zada pelo grupo PET-MEC (da 
Engenharia Mecânica). Cada desafio é 
uma compe tição de grupos de alunos 
inscritos que devem montar um protóti-
po anunciado na hora.

Outra proposta que atrai público de 
todas as idades são as atividades intera-
tivas da Casa da Descoberta. A CD fun-
ciona no Instituto de Física e  tem como 
objetivo elevar os níveis de alfabetismo 
científico dos indivíduos em geral, apre-
sentando atividades interativas  em vá-
rios pontos de Niterói e arredores.  Para 
a Coordenadora da Casa da Descoberta, 
professora Daisy Luz, ao levar experimen-
tos para locais públicos, os monitores in-
teragem mais, e com pessoas muito dife-
rentes, o que é ótimo para a formação.

A mesma situação acontece no Ciên-
cia na Praia, em Icaraí. Com uma varieda-
de imensa de estandes, o evento é fre-
quentado por um público que se diverte 
sem se preocupar muito com a idade que 
tem. O resultado não poderia ser mais 
estimulante para a UFF: apesar de todo 
o cansaço, ao final do período, todos re-
tornam à universidade já fazendo planos 
para o próximo ano...

Se a Agenda foca suas atividades na 
integração da comunidade interna, a Se-
mana Nacional de Ciência e Tecnologia 
é o caminho “extra-muros”. Estruturada 
em três grandes atividades - UFF de Por-
tas Abertas, Tenda da Inovação e Ciên-
cia na Praia - o evento busca, principal-
mente, criar mecanismos que ampliem 
a per cepção pública da importância da 
ciência, colaborando para sua maior po-
pularização. Neste ano, o tema geral da 
Semana é “Ciência, Saúde e Esporte” e 
os projetos desenvolvidos por docentes 
e discentes buscam se inspirar nele, co-
mo fazem desde 2009, quando Agenda 
e Semana passaram a ser realizadas no 
mesmo período.

A articulação favorece a criativida-
de. Um dos projetos de maior sucesso é 
a Tenda da Inovação, da Agir. “É um tra-
balho muito importante por ser multi-
disciplinar e integrar bolsistas tanto da 
extensão, como da iniciação científica 
e dos Programas de Educação Tutorial 
(PET)”. Nesse espaço são feitos os três 
Desafios da Inovação para alunos do 
ensino fundamental, médio e da gradu-
ação. O DI é uma atividade desenvolvida 
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Hernani Heffner caminha com na-
turalidade entre os corredores repletos 
de rolos de filmes e diversos equipa-
mentos de edição e projeção de cine-
ma. Sentado e pronto para começar a 
entrevista, demonstra a calma e solici-
tude descritas por cada um dos amigos 
e familiares como características cons-
tantes de sua personalidade. O atual 
Conservador do Arquivo de Filmes da 
Cinemateca do MAM inicia sua fala 
contando da infância, vivida entre os 
bairros do Catumbi e do Estácio, até a 
descoberta da sétima arte em sua vida.

Sempre com o desejo de fazer algo 
diferente, Hernani entrou para o curso 
de Biblioteconomia na Universidade 
Federal Fluminense, mas após um ano 
decidiu tentar outro vestibular. Ainda 
impulsionado pela vontade de fazer Reportagem de Camille Veloso

Figura aclamada na cena do 
cinema brasileiro e considerado 

uma das maiores autoridades 
em se tratando de história e 

preservação de filmes, Hernani 
Heffner diz não se preocupar 
com a idéia de consagração. 

Na verdade, o que o interessa, 
segundo afirma, é ter tempo 

e espaço para a realização do 
seu trabalho. Se depender dos 

amigos e admiradores, seu 
desejo está garantido.

“Avançar é necessário para 
que tudo aconteça!”

Hernani
Heffner

PRATA DA CASA l 2013
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em preservação, o que tornou o Cine-
ma da UFF pioneiro nesta área.

O resultado da iniciativa, segundo 
Tunico Amancio, foi a formação de um 
corpo de alunos especializados no as-
sunto, arejando, assim, uma área pro-
fissional muito carente no Brasil. Ponto, 
portanto, para a ousadia de Heffner, lem-
brado sempre como alguém que sem-
pre acaba servindo de exemplo quando 
o assunto é cinema. É o que conta Lécio 
Ramos, citado por Tunico como “fiel es-
cudeiro” de Heffner. Ramos confirma a 
avaliação, citando sua própria história 
como encaminhada pelo amigo de fa-
culdade e trabalho. E ressalta, ainda, que 
Heffner também o inspirou a enveredar 
pelos caminhos da teoria, da história e 
do ensino de cinema.

A paixão de Hernani Heffner pela 
área o leva a conversar sobre algumas 
dificuldades ainda enfrentadas pelo 
cinema brasileiro, como a questão da 
distribuição e exibição que são ainda 
muito submetidas à lógica de explora-
ção de mercado. Reflexivo, avalia que o 
bom momento da produção atual, con-
traditoriamente, pode ser, na realidade, 
o pior cenário do cinema brasileiro, se 
forem observadas as questões econô-
micas e as da distribuição.

Freqüentador da Cinemateca 
do MAM desde 1980, voluntário 
em 1983 e funcionário desde 
1996, Heffner concluiu, or-
gulhoso, que já soma 33 
anos na Instituição.

Em “casa”, no MAM

algo distinto, procurou por Economia, 
mas ao se deparar com uma de suas 
paixões de infância na listagem acabou 
agindo pelo o que define como “mo-
mento e circunstância”. E assim chegou 
ao curso de Comunicação Social - habi-
litação Cinema, na UFF, em 1980. De on-
de saiu, em 1985,  para logo iniciar uma 
das mais ativas trajetórias em torno da 
preservação do cinema brasileiro.

Hoje, seu currículo abriga nomes co-
mo Cinédia Estúdios Cinematográficos e 
Cinemateca do MAM, além de uma boa 
listagem de trabalhos que inclui elabo-
ração de editais como o de Produção de 
Curtas Metragens da Secretaria do Au-
diovisual e o de Distribuição Audiovisual 
do programa Petrobras Cultural, e ainda 
participação em diversas comissões de 
seleção da programação de curtas me-
tragens do Festival de Brasília. Outro 
caminho de atuação é o de curadoria 
de mostras como Miragens do Sertão 
(CCBB-2003),  A Tela Aberta (CCBB-2005) 
e o Festival Cine Música (Conservatória-
RJ) há seis anos e, também, diversas pu-
blicações para coletâneas sobre cinema. 

Apesar de ser uma autoridade em 
se tratando do cinema brasileiro, prin-
cipalmente no campo de história e pre-
servação, Heffner se mostra uma figura 
simples ao falar do próprio trabalho e 
percurso, que diz ter sido traçado ainda 
dentro da faculdade. A irmã mais velha, 
Gisele Heffner, conta: “Desde criança, ele 
dizia que seria crítico de cinema quando 
crescesse. E anotava tudo, estivesse as-
sistindo filmes, desenhos ou séries. Não 
só anotava como catalogava tudo!”.

Divertida, a irmã lembra um caso 
curioso: “Quando começou a ir sozinho 
ao cinema, tinha só 12 anos. Avisou: 
“Vou ao cinema, avisa a mamãe e o 
papai.” e saiu. Mas não disse que filme 
veria e aí assistiu a duas sessões segui-
das de ‘E o vento levou’... Conclusão: já 
eram onze horas da noite e um menino 
de 12 anos não estava em casa. Foi uma 
enorme preocupação”, recorda.

Muitos amigos
e retorno à UFF
Se a família não vacila nos elogios 

e não esquece as histórias, os amigos 

também não ficam atrás. Filha do fun-
dador e atual diretora da Cinédia estú-
dios cinematográficos, Alice Gonzaga 
conta que conheceu Heffner há 26 anos, 
quando ele foi fazer uma pesquisa na 
própria Cinédia. Em tom divertido, afir-
ma que Hernani parecia ter medo dela, 
pois mal falava quando chegava lá. “Por 
isso perguntei: ‘Escuta rapaz, você é an-
jo? Você não come, não vai ao banheiro, 
não fala, fica mudo o tempo todo...’. Foi 
aí que ele começou a falar mais”. 

Alice recorda que na tragédia da en-
chente na sede da Cinédia foi obrigada 
a parar a produção para cuidar do pró-
prio acervo, e a colaboração de Heffner 
foi essencial para recuperar boa parte 
dos filmes. ”Ele correu não sei quantos 
quilômetros para poder salvar as pelí-
culas que estavam lá boiando! E foi com 
essa atitude de formiga que salvamos 
muitos filmes. Para mim, ele começou 
aí a ser o salvador da memória do cine-
ma brasileiro!”. Entre as obras recupe-
radas estavam preciosidades como O 
Ébrio, Alô alô Carnaval e Mulher. 

A competência do ex-aluno rendeu 
convite para lecionar no curso de cine-
ma do IACS-UFF. “Ele deu uma palestra 
inteira sem consultar anotações, discor-
rendo sobre fatos históricos, fazendo a 
referência bibliográfica, a análise e a 
crítica sobre as informações... sem nem 
olhar um papelzinho. Mesmo fazendo 
15 anos que tinha se formado. Um pro-
fessor nato!”, conta o professor Antonio 
Carlos Amancio, o Tunico, impressiona-
do com a performance de Heffner. 

Um desejo especial
 Mas o novo professor nunca deixou 

de lado sua dedicação à preservação 
de filmes e, consequentemente, da me-
mória do cinema brasileiro. Mantendo 
suas atividades no Museu de Arte Mo-
derna, ele acabou encontrando espaço 
para os alunos da UFF estagiarem na Ci-
nemateca do MAM. A iniciativa não só 
empolgou alunos e professores como 
acabou repercutindo, de forma inten-
sa, na matriz curricular do curso, dando 
origem a uma nova disciplina, focada 
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Entre um e outro convite, se diverte 
atuando como figurante em filmes, 
mas apenas para amigos.
E apesar da consolidada carreira e da 
sua importância para o 
cinema brasileiro, quan-
do perguntado sobre ser 
uma figura consagrada, 
Hernani diz não se impor-

Dos momentos vividos no Instituto de Artes e Comunicação Social, 
campus em que cursou Cinema, Hernani sorri ao dizer que “o IACS era 
uma festa”. Lembra de um episódio quando estava no segundo ano do 
curso e a turma decidiu pintar toda a fachada do Casarão, livremente. 
“Você experimentava ali uma experiência de liberdade em plena dita-
dura. Era uma experiência de formação fundamental para você enten-
der que pode e deve fazer as coisas. Saber que pode avançar o sinal 
porque avançar é necessário para que tudo aconteça”. Para ele, lições 
como essa foram valiosas. “Era um velho casarão, mais tipicamente do 
século XIX, já ali no limite da sua existência e parecia nesse sentido que 
era o pior dos mundos mas, por outro lado, a gente aprendeu ali uma 
dimensão humana e uma dimensão lúdica. O IACS aproximava as pes-
soas.” Esta liberdade permitiu que também escolhesse, sem maiores 
problemas, o caminho da pesquisa, e não o do set de filmagem, como 
imaginava inicialmente. Foi durante uma greve de oito meses na UFF 
que decidiu dar início ao novo projeto e passou a freqüentar a cine-
mateca do MAM. Desde então, envolvido com a pesquisa histórica e 
a preservação, afastou-se da UFF para trabalhar como pesquisador na 
Cinédia Estúdios Cinematográficos por 15 anos. Retornou ao IACS para 
ministrar, por oito anos, a disciplina “Preservação, Restauração e Política 
de Acervos Audiovisuais” , voltada para a área de trabalho que desen-
volvia na Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. 
Nela, trabalha até hoje graças a aprovação em concurso, do qual par-
ticipou por sugestão dos professores Antonio Serra e Tunico Amancio.

IACS definitivo

Em evento  de 
comemoração dos 

60 anos do filme 
Barro Humano

Um dos filmes 
que recuperou              
para a Cinédia

Com Gilberto 
Santeiro, cinéfilo, 

pesquisador 
e diretor da 

Cinemateca                     
do MAM 

tar com esta idéia de ser ou não consa-
grado. Para ele, o que vale é haver uma 
troca entre a comunidade, a formação 
e o meio acadêmico. E conclui deixan-

do claro, que quer apenas seguir com 
seu trabalho. No mais, para encerrar a 
conversa, diz apenas que o que espe-
ra mesmo é ver o Botafogo vencer o 

Campeonato Brasileiro 
de 2013...
Será que seu desejo vai se 
realizar?
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Primeira mulher a conquistar 
a até hoje única medalha 

olímpica na vela, Isabel 
Swan inscreveu seu nome na 
história do esporte brasileiro. 

O feito ocorreu nos Jogos 
Olímpicos de 2008, um 

período em que teve que 
conciliar o treino duro que 

a levou ao pódio, com a 
convicção de que o diploma 
de Cinema na UFF também 

era parte da sua vida.

A princípio, aquela era só uma manhã 
como tantas outras dos idos de 1970, em 
que jovens disputavam medalhas, ou pe-
lo menos uma boa colocação, em mais 
um torneio intercolegial realizado em 
Niterói. Os alunos, representando suas 
respectivas escolas, se enfrentavam em 
competições de futebol, vôlei, natação e 
diversas modalidades esportivas, aparen-
temente concentrados na tarefa a que se 
propuseram. Mas, sem deixar de cumprir 
o papel que escolheram, dois  jovens 
fizeram deste dia comum o momento 
especial de suas vidas. Tudo começou 
enquanto uma partida de handebol rola-
va na quadra. Desviando a atenção sobre 
jogadores e bolas por alguns instantes, 
Rachel Marques, de um lado da arqui-
bancada, e Robert Swan, do outro, troca-
ram os primeiros olhares de um romance Reportagem de André Borba

Medalha no peito e            
diploma na mão

Isabel Marques
Swan

PRATA DA CASA l 2013
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que duraria muitos e felizes anos. Do ca-
samento, nasceram duas filhas: Marina 
e Isabel. A primeira cursou alguns pe-
río dos de Engenharia de Telecomunica-
ções e se formou em Medicina. Mora e 
trabalha na Alemanha há quase quatro 
anos. Já a segunda, Isabel, é formada 
em Cinema pela Universidade Federal 
Fluminense e se tornou uma das maio-
res referências da vela no Brasil.     

O esporte e a navegação fazem parte 
do histórico da família. Por coincidência 
do destino, tanto os familiares de Rachel 
quanto os de Robert tinham alguma 
relação com o mar. “Meu pai adorava o 
mar. Uma vez ele consertou um barco 
antigo e deu de presente para a Isabel. 
Ele adorava vê-la velejar na Baía de Gua-
nabara”, lembra Rachel. Pelo lado pater-
no há, inclusive, o medalhista olímpico, 
Clínio de Freitas, bronze na vela em Seul 
(1988). A esposa dele e irmã de Robert, 
Cláudia Swan, competiu na Olímpiada 
de Barcelona. De forma natural, uma das 
filhas do casal, Isabel, seguiu por esse 
caminho para, em 2008, alcançar feito 
inédito para o Brasil: a primeira medalha 
olímpica da vela feminina.

Foi na enseada do bairro de São 
Francisco que Isabel passou os melho-
res momentos da infância. Lá, junto ao 
pai, a medalhista aprendeu os primeiros 
passos do esporte que a consagraria. No 
mesmo bairro de Niterói, com apenas 
nove anos, participou da primeira regata. 
“Enfrentei o medo de controlar o barco, 
com vento e tudo”, recorda a velejadora. 
Anos depois do primeiro “friozinho na 
barriga”, lembrado com nostálgico bri-
lho nos olhos, Isabel é uma cidadã do 
mundo. Às vésperas de completar 30 
anos, seu passaporte esportivo registra 
viagens e competições pelo mundo afo-
ra. Regatas na Austrália, Espanha, China, 
Nova Zelândia e nas águas brasileiras de 
Fernando de Noronha e Angra dos Reis 
figuram no currículo. Diversas provas 
estão registradas em vídeo e, em futuro 
próximo, estarão presentes em um do-
cumentário produzido pela atleta. Hora 
de colocar em prática os conhecimentos 
adquiridos nas aulas de Cinema da UFF.

Carioca de nascimento e niteroiense 
de coração, a atleta passou a sua pré-

adolescência em Brasília. O receio de 
morar em um lugar distante do mar lo-
go se desfez: as correntezas da praia de 
São Francisco deram lugar ao lago Para-
noá. “Foi uma fase muito feliz. As meni-
nas fizeram muitos amigos nessa época”, 
diz Rachel, com os olhos no passado. 
Logo após retornarem a Niterói, a vela 
ficou um pouco de lado. Motivo? Isabel 
crescera demais para o barquinho: “Com 
13 anos eu já estava com 1,80 m. Fiquei 
grande para o Optimistic”. A partir de 
então, buscou usar a estatura  a seu fa-
vor, cultivando duas novas paixões: as 
passarelas do mundo da moda e o vô-
lei. Dividiu sem tempo, então, entre os 
ensaios fotográficos, desfiles e a quadra 
de vôlei do clube Canto do Rio. No vô-
lei, chegou a ser federada. Mas o tempo 
passou e, aos poucos, retornou ao mar. 

A medalha e o Cinema
A oportunidade surgiu com o convi-

te para treinar em Porto Alegre, com Fer-
nanda Oliveira. Ali, voltou a mergulhar 
de corpo e alma na vela. A partir desse 
momento tornou-se profissional. “Foram 
três anos e meio de trabalho lá no sul. 
Priorizei totalmente a carreira de vele-
jadora. Era o dia inteiro de treinamento, 
todo o foco voltado para a campanha”, 
acrescenta. E esses anos de preparo para 
as Olímpiadas de Pequim, em 2008, fo-
ram fundamentais para sua conquista, 
até hoje única na vela brasileira.  

Ao optar seguir viagem rumo ao 
sul e mergulhar de cabeça nas águas 
gaúchas, Isabel precisou participar do 
Programa de Mobilidade Estudantil. 
Aluna do Instituto de Arte e Comunica-
ção Social (IACS), que abriga o curso de 
Cinema, ela precisou trocar as aulas no 
“Casarão” pelas da UFRGS. “Eu sempre 
quis algo relacionado à Comunicação 
Social. Escolhi o Cinema porque era 
uma arte que me atraía desde criança. 
No sul não tinham muitas disciplinas da 
minha área, então lá eu peguei muitas 
optativas de Jornalismo”, recorda.

Isabel não esconde que foi complica-
do conciliar os treinos para uma Olimpía-
da e a graduação. Mas depois de superar 
um vestibular difícil e concorrido, desis-
tir não estava nos seus planos. “Foi um 
desafio muito grande. Eu só conseguia 

estudar mesmo nos finais de semana e 
nas folgas. Os professores me ajudaram 
muito, foram muito compreensíveis com 
a minha dificuldade de horários”, conta. 
Sobre as aulas mais marcantes na UFF, 
ficaram na lembrança as do Professor 
Serra. “Algumas aulas eram com músi-
ca clássica, eram bem filosóficas. Eram 
aulas sem barreiras, tínhamos liberdade 
para pensar, refletir. Foi muito marcan-
te”. Terminadas as Olimpíadas, medalha 
de bronze no peito, Isabel conseguiu 
se formar. Lembra hoje, com carinho, 
os momentos vividos na Universidade. 
“Sou feliz com a minha formação, que é 
ampla e crítica. Guardo com muito cari-
nho essa época. Nós tínhamos a oportu-
nidade de mexer com o haleto de prata 
e ver a fotografia nascer depois de ter 
participado de todas as fases de criação. 
Isso eu aprendi na UFF”.

Embaixadora
Foi na UFF também que, segundo a 

atleta, consolidou o perfil determinado 
que a faz enfrentar, por exemplo, as di-
ficuldades de conseguir patrocínio. Isso 
porque suas conquistas não a eximem 
de vivenciar a dura realidade da falta de 
apoio às práticas esportivas no Brasil. 
Um desafio que a faz lembrar dos per-
calços que precisou vencer na época de 
produzir seu primeiro curta-metragem 
na UFF. “Tive que correr muito. Conse-
gui o apoio de um restaurante para a 
alimentação da equipe e ajuda para a 
iluminação. Atravessamos a ponte em 
uma kombi para resolver a questão dos 
equipamentos. A gente par tiu do zero e 
esse jogo de cintura foi a UFF que me 
deu”, aponta.

Um aprendizado que, 
segundo ela, foi essen-
cial tanto para a carreira 
esportiva como para 

Sorriso da 
vitória: 

medalhista em 
Pequim com 

a parceira, 
Fernanda 

Oliveira, em 
2010
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Em 2008, ano em que Isabel foi medalhista olímpica, o programa UFF 
Esporte acabara de ser criado. “Quando o projeto saiu do papel, a Isa-
bel ganhou a medalha. Como ela tinha sido aluna da universidade e 
era de Niterói, fizemos o convite e ela prontamente aceitou”, conta 
Nelma Cezário, coordenadora do UFF Esporte, um setor da Coordena-
doria de Programas e Projetos, vinculado à PROGRAD. O UFF Esporte 
tem o papel de apoiar os alunos para que participem de competi-
ções. Além dos estudantes, o Programa também atende funcionários 
e as Atléticas. Nelma relata que a diversidade de modalidades espor-
tivas que os alunos da UFF praticam foi uma grata surpresa. “Tem um 
pessoal superlegal do jiu-jitsu, kung fu, rugby, tiro esportivo, natação, 

futebol e muitos outros”, comemora. Isabel Swan frequentemente 
treina com os triatletas na orla do Gragoatá e se diz orgulhosa 

dessa reaproximação com a universidade. “Fico muito feliz de 
ser madrinha do UFF Esporte. Às vezes participo das corridas 
com os alunos do professor Carlos Eugênio e acompanho os 

velejadores mais novos que participam do 
programa. É um projeto pioneiro entre as uni-
versidades públicas e que dá condições para 
os alunos se dedicarem à area esportiva. Pro-
jetos como esse evitam que grandes talentos 
sejam perdidos”, finaliza.

Madrinha do UFF Esporte

cursar um MBA em Gestão de Projetos. 
A pós-graduação ajudou a montar o 
seu projeto olímpico, que incluiu a bus-
ca por patrocínio.

A eficiência da sua atuação, foi fun-
damental para que fosse escolhida, 
entre os diversos atletas 
brasileiros, como uma 
das vozes nacionais que 
ecoou entre os membros 
do Comitê Olímpico In-
ternacional, em Copenha-
gen. Atleta-embai xadora 
durante a campanha da 

cidade do Rio de Janeiro para sediar os 
Jogos Olímpicos de 2016, Isabel Swan 
visitou uma série de países, como Suí-
ça, Nova Zelândia e Dinamarca. Levava 
na ponta da língua os argumentos para 
convencer os “eleitores” de que o proje-

to carioca era viável. “Tenho grande or-
gulho de ter participado de todo esse 
processo, fiquei muito feliz e honrada. 
Espero que essa Olimpíada traga muita 
coisa boa para o nosso país”, acredita. 
Essa energia para conseguir patrocínio 

e defender o Rio como 
cidade-sede é a sua mar-
ca de referência também 
no esporte. Desde 2006, 
Isabel Swan figura no 
ranking mundial como 
uma das 15 melhores atle-
tas da vela.

O carinho                 
da avó Zilá 

Em família:
o pai Robert, a 
mãe Rachel e 
a irmã Marina 
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“O extremo do organismo funcio-
nando é o exercício”, afirma uma entu-
siasmada médica, sem qualquer receio 
de revelar sua dupla paixão. Afinal, se 
o trote, o medo das aulas de anatomia 
consideradas muito difíceis e a primeira 
vez com os pacientes, algo que a fez se 
sentir médica de verdade, são lembran-
ças acalentadas com bons sorrisos, este 
aumenta quando voltam à sua memó-
ria a rotina que viveu no Laboratório de 
Ciências do Exercício, o LACE, local que 
frequentou assiduamente do terceiro 
ao sexto ano do curso.

Uma lembrança que também re-
torna forte todas as vezes que Renata 
volta à universidade, convidada para 
participar de algum projeto de pes-
quisa ou de bancas de avaliação. Mas, 
tantos anos depois, é ali, rodeada por Reportagem de Thamiris Alves

“A UFF significa tudo, toda a 
minha formação foi na UFF!”, 

resume a médica Renata 
Rodrigues Teixeira de Castro, 

cuja paixão por esportes 
foi cultivada durante  o 

curso de medicina na UFF. 
Hoje, o esporte continua 

onipresente no seu cotidiano. 
E de várias formas: é sua 

especialidade clínica, norteia 
sua vida acadêmica e a levou ao 

kickboxing - “para relaxar”, diz.

Médica apaixonada pelos 
exercícios físicos

Renata Teixeira
de Castro

PRATA DA CASA l 2013
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esteiras, bicicletas, pesos de ginástica 
e outros aparelhos para exercícios físi-
cos distribuídos em um laboratório que 
não tem tubos de ensaio, que ela con-
fessa se sentir realmente em casa, pois 
foi o lugar onde passou boa parte da 
sua formação. 

A trajetória profissional e acadêmi-
ca de Renata deve-se, segundo ela, às 
regras e incentivos da família que sem-
pre estimulou a autonomia quando 
o assunto era estudar. A tática incluía 
manter dedicação às tarefas escolares 
e muitas leituras, além de apontar o di-
cionário quando a filha tivesse dúvidas 
sobre ortografia, por exemplo.

Outra tática era a prática de ditados, 
o que colaborou para a futura médica 
não se intimidar com as dificuldades de 
escrita da língua. “A educação é a base 
de tudo” destaca Maria Ana Teixeira de 
Castro, mãe, 59 anos. Orgulhosa do per-
curso de Renata, avisa que falar de filho 
significa sempre muita parcialidade. E é 
rápida quando enumera as qualidades 
da médica. Dedicada, perfeccionista, 
carinhosa, caridosa, atenciosa, inde-
pendente e ética são apenas alguns 
dos adjetivos usados para defini-la. 

A lista elogiosa, no entanto, parece 
ter todo o sentido. A começar pelo in-
gresso no curso de Medicina da UFF, em 
1995. Ele se deu logo após o término 
do Ensino Médio e, detalhe, sem passar 
pelo cursinho, o que pode ser conside-
rado praticamente uma das exceções 
que confirmam a regra. A inspiração 
pela escolha profissional é creditada ao 
pai, também médico formado pela UFF. 
“Eu até pensei em fazer arquitetura. E 
não houve pressão para escolher medi-
cina. Mas é claro que, quando eu falei, 
ele gostou muito.” 

Aprendiz dedicada
Na faculdade, Renata de Castro 

acabou se interessando pelas aulas de 
Fisiologia, ministradas pelo professor 
Antonio Claudio, hoje pró-reitor de 
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da 
UFF (Proppi).  Foi cursando esta discipli-
na que surgiu a verdadeira paixão pelo 
exercício. Uma percepção que nem os 
treinos de basquete e handebol, vi-

venciados nos tempos da escola fun-
damental e média, despertaram com 
tanta intensidade. “Os grandes exem-
plos de fisiologia do funcionamento do 
coração tem a ver com exercício. Foi en-
tão que me interessei de verdade.”  Mo-
tivada, tentou a monitoria da disciplina. 
Mas acabou não sendo selecionada. 
Persistente, insistiu no ano seguinte. 
Desta vez, deu certo. “Ela conquistou o 
cargo e eu tive a chance de corrigir meu 
erro”, conta o professor e pró-reitor.

A experiência como monitora logo 
a levou ao Laboratório de Ciên cias do 
Exercício, lugar que até hoje frequenta 
graças às pesquisas conjuntas realiza-
das com a equipe. “Apesar de ter convi-
vido com outros importantes mestres, 
o professor Antonio Claudio acompa-
nhou toda minha formação e foi, in-
clusive, meu orientador no mestrado e 
doutorado. Já trabalhamos juntos fora 
da Universidade. Meu grande mentor 
na medicina é ele”, diz.

O respeito profissional e parceria é 
recíproco. Para Antonio Claudio não só 
é importante  como é muito prazeroso 
testemunhar o crescimento profissional 
de uma ex-aluna, que se tornou colega 
de profissão e que também investe na 
medicina esportiva, especialidade co-
mum aos dois. 

Rotina típica
A proximidade com os esportes 

levou a médica a participar de Olimpí-
adas (ver box, na página seguinte). No 
entanto hoje, chegando aos 35 anos, 
ela não tem planos de integrar estas 
jornadas esportivas que acontecem de 
quatro em quatro anos, mesmo sendo 
a próxima tão perto da sua casa.

Moradora da Barra, lá mantém seu 
consultório. Nele, o trabalho é voltado 
para atletas e pacientes que se benefi-
ciam de exercícios. Já a atuação de Re-
nata nos hospitais é mais abrangente, 
surpreendendo pela diversidade de 
funções e pela intensa atividade que 
parece tomar os sete dias da semana, 
em uma geografia que extrapola a ci-
dade carioca.

Em Nova Iguaçu, por exemplo, ela é 
Presidente da Comissão de Residência 
Médica e Coordenadora do programa 
de clínica médica do Hospital Geral 
de Nova Iguaçu e, ainda, professora 
na Universidade Iguaçu (UNIG). “Coisa 
de maluco, né?! Dá certo por causa da 
qualificação da minha equipe e porque 
procuro me organizar para ficar um dia 
em cada canto, já que eles são distantes 
um do outro”.

A vida profissional de Renata de Cas-
tro inclui responsabilidades como Coor-
denadora do Serviço de Clínica Médica 
do Hospital Oeste D’or, médica do Hos-
pital Naval Marcílio Dias e do centro de 
terapia intensiva do Instituto Nacional 
de Traumatologia e Ortopedia. 

Para contrapor tantos compromis-
sos, a médica encontra na atividade fí-
sica sua melhor válvula de escape. Sem 
pensar em voltar às práticas da ado-
lescência ela acabou encontrando na 
prática do kickboxing, que inclui socos 
e chutes, o caminho ideal para o rela-
xamento. A descoberta ocorreu há seis 
anos quando experimentou o esporte 
e nunca mais largou as aulas. O aparen-
te gosto por uma modalidade esporti-
va que ostenta certa aura de violência 
não significa, nem de longe, qualquer 
proximidade com um temperamento 
explosivo.

Medalhas conquistadas                      
na medicina esportiva
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Com o                                      
mentor                                

e amigo, 
professor 

Antonio Claudio 
Nóbrega, 

orientador do 
mestrado e 
doutorado

Pelo contrário. Fazendo coro ao 
diagnóstico da mãe da médica e, por-
tanto, diminuindo muito do que po-
deria haver de “parcialidade materna”, 
o amigo Luiz Felipe Osório, 
médico endocrinologista de 
39 anos que a conhece desde 
a faculdade, resume, carinho-
samente, Renata: “Ela é muito 
prestativa. Sempre que pre-
ciso está pronta para ajudar. 
Mesmo a gente não se vendo 

Renata ingressou no meio esportivo como assistente em exa-
mes antidoping. Como médica da Federação Brasileira de Es-
portes Aquáticos participou de diversas competições, como as 
Olimpíadas de Atenas e as Olimpíadas de Inverno em Torino 
(2006). E no Pan-americano de 2007, no Rio, foi chamada para 
ser gerente de controle de doping. “Isso porque, nessa época, 
eu já fazia muito controle de doping lá, para a Federação”, expli-
ca. Segundo a médica, o trabalho antidoping é muito 
complexo, pois envolve toda uma legislação e proto-
colos para garantir que os exames sejam feitos de for-
ma idônea. Uma função que também exige a conscien-
tização dos atletas já que, apesar de tantos avanços, a 
ciência dos exames antidoping ainda está atrás das es-
tratégias  desenvolvidas pelo mercado desta área. O re-
sultado, é que, infelizmente, muitas substâncias passam, 
até hoje, despercebidas nos testes. Uma situação que 
faz todos perderem, especialmente os atletas, que convi-
vem com riscos graves à saúde. Além, 

é claro, da descrença da população 
que gosta de cultivar sua admira-

ção por todos que se dedicam a 
vencer os limites humanos.

Trabalho olímpico

A formatura, 
em 2000

Fazendo                         
pose                                    

aos 2 anos                                                    
e nas 

Olimpíadas                       
de Atenas,                    
em 2004

muito, quando nos encontramos é co-
mo se fosse ontem. Não foi à toa que 
a escolhi como madrinha do meu casa-
mento”, encerra.
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CiêNCiA, SAúdE E ESPORTE

Reportagem de Camille Veloso e Rebeca Letieri

íntima relação
Com a alta dos índices de sedentarismo e 
de obesidade na população brasileira, o 
esporte ganha destaque nas recomenda-
ções médicas e nos cuidados com a saúde. 
Além disso, é uma das áreas-chamariz para 
projetos multidisciplinares desenvolvi dos 
sob as normas  do conhecimento científico.
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Pessoas em caminhadas no calça-
dão, partidas de futebol e vôlei na areia 
da praia. Quem vê a cena que se repe-
te, quase cotidianamente, em diversas 
praias do Brasil, não imagina que a rea-
lidade da maioria do país é exatamente 
oposta a esta que parece indicar uma 
espécie de culto natural à saúde e es-
portes. Na verdade, segundo pesquisa 

feita e divulgada pelo IBGE em 2012, 
80% da população do país é seden-
tária e pelo menos 48% da população 

já é considerada obesa. Com esse tipo 
de realidade batendo às nossas portas, 
atividades físicas controladas e a práti-
ca de esportes têm sido cada vez mais 

recomendadas por médicos e educa-
dores físicos. E têm que acontecer 
numa proporção muito maior e além 

do cenário em frente ao mar. Como es-
ta informação não é exatamente uma 
desconhecida de boa parte da popula-
ção, por que a situação não muda? 

A resposta não é simples e exige, 
principalmente, uma combinação de 
persistência, informação e oportunida-
de. Apostando neste trio, Sérgio Girão, 
professor da UFF, repete, como mantra, 
no Ambulatório de Nutrição da Faculda-
de, que é aberto ao público, a seguinte 
indicação: só somando atividade física 
com alimentação saudável e equilibra-
da que podemos falar em distância das 
consequências do sedentarismo. Quer 
saber algumas delas? A revista médica 
Lancet traz: 13,2% das mortes no Brasil 
acontecem em decorrência do seden-
tarismo que causa doenças cardíacas, 
obesidade, diabetes e problemas circu-
latórios. Este índice é um dos mais altos 
da América Latina, que tem como indi-
cador médio neste quesito, 11,4%.

Que a ciência não ignora nada disso, 
também sabemos. Mas nem todas so-
luções que são ótimas para alguns vale 
para todo mundo. O problema é que os 
tratamentos mais radicais como cirurgias 
bariátricas e estéticas, estão cada vez 
mais acessíveis. Não deveria ser assim, 
como enfatiza o cirurgião do Hospital 
Antônio Pedro, Waldomiro Barbosa, lem-
brando que as bariátricas são recomen-
dadas apenas para pacientes indicados, 

por determinado grau de obesidade. 
Abaixo deste índice, a solução deve ser 
encontrada na dobradinha prática de 
exercícios e alimentação saudável. 

Esporte ou exercício?
Outra questão importante é enten-

der a diferença entre prática de exercí-
cios e esportes. “O esporte feito com ob-
jetivo de promover a saúde não é esse 
que se preconiza de um modo geral, ou 
esse que vemos como um espetáculo, 
fala Waldyr Lins de Castro, diretor do 
Instituto de Educação Física da UFF. Sua 
preocupação é que a vinculação muito 
estreita entre esporte e saúde, acabe es-
fumaçando as fronteiras que existe entre 
o diletante e o esportista profissional. 

Já o professor Sérgio Girão acredi-
ta que a aliança entre esporte e saúde 
deve ser cultivada. “O próprio hábito de 
praticar esporte faz com que o indivíduo 
se comprometa com uma vida mais sau-
dável, tanto em relação à alimentação 
quanto à moderação no consumo de be-
bida alcoólica ou tabagismo” diz. Enfatiza, 
ainda, que antes de dar início a qualquer 
tipo de tratamento farmacológico, é ne-
cessária uma mudança nos hábitos, tan-
to alimentares quanto de quebra com o 
sedentarismo em prol de uma rotina per-
meada pela prática de atividades físicas, 
principalmente a prática de esportes. 
Para ele, quando o indivíduo avalia-se 
como um esportista, mesmo amador, 
acaba investindo em uma rotina mais 
saudável que leva, inclusive, a ter distân-
cia do uso de medicamentos. A Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) também 
recomenda que o hábito de praticar, pe-
lo menos, 30 minutos de exercícios por 
dia, seja a prática de algum esporte ou 
mesmo alguma outra atividade física.

A hora da Ciência
Enquanto a relação direta entre es-

porte e saúde é percebida com relati-
va facilidade pela população, a ligação 
entre a prática esportiva competitiva e 
a ciência, nem sempre é conhecida na 
dimensão que tem hoje. O fato é que, 
provavelmente, todas as modalidades 
de esportes atuais convivem com proje-
tos que visam, em especial,  melhora de 
performance e  minimização de riscos à 
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Em um momento que se discute 
tanto qual será o legado dos megae-
ventos esportivos previstos para o Rio 
de Janeiro e o Brasil, o fato é que um 
lado desta história já pode ser visto 
positivamente: a valorização da im-
portância do profissional de Educa-
ção Física, cada vez mais presente no 
cotidiano dos brasileiros. Não à toa, o 
tema da Semana Nacional de Ciência 
e Tecnologia incluiu a palavra “Espor-
te”. A situação repercute no Instituto 
de Educação Física da UFF que tem 
hoje vários grupos de pesquisas e di-
ferentes programas em andamento. 

Um diferencial do corpo docente, 
formado só por doutores, é a capa-
cidade de trabalho multidisciplinar 

com outros cursos, especialmente os 
da saúde. Além disso, o investimento 
em iniciação científica e projetos de 
ensino e de extensão é alto. O pró-
ximo passo é criar um programa de 
Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestra-
do) já que a procura pelo Lato Sensu 
(Especialização) confirma, entre ou-
tros dados, demanda reprimida.

A atuação na área da saúde acon-
tece, principalmente, pela residência 
multi profissional, que tem quatro sub-
divisões: saúde da criança, da mulher 
e do adolescente; oncologia; terapia 
intensiva e saúde do idoso. Para am-
pliar tantas atividades, a reivindicação 
dos docentes é maior espaço físico e, 
também, o aumento do número de 

professores. “São, ainda, barreiras para 
mais projetos”, pondera Gurgel. Bar-
reiras que indicam dificuldades, mas 
não imobilidade. Além de todas as 
atividades internas, a EF ainda investe 
em programas de iniciação à docên-
cia, que inclui atuação dos alunos da 
graduação na rede escolar de Niterói.

saúde do atleta. Na UFF, um dos labora-
tórios que mais investe neste caminho é 
o LACE - Laboratório de Ciência e Espor-
te, coordenado pelo professor Antonio 
Claudio Lucas da Nóbrega. O LACE aca-
bou de ser contemplado por edital da 
FAPERJ (Fundação Carlos Chagas Filho 
de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio 
de Janeiro), com o projeto “Proposta de 
protocolos de avaliação cardiorrespira-
tória para atletas de Taekwondo”.

Coordenado pelo professor da Fa-
culdade de Educação Física, Jonas Lírio 
Gurgel, o projeto envolve, diretamente, 
o mestrado de Marcos Paulo Araújo. E 
também tem a participação do mestran-
do Matheus Haus, além de parcerias com 
o LIFE (Laboratório de Informática, coor-
denado por Pedro Paulo da Silva Soares) 
e o Laboratório de Biodinâmica da Edu-
cação Física. Conta, ainda, com o suporte 
de outras agências de fomento e bolsas 
de Iniciação Científica. Seu ob je  tivo é 
criar protocolos específicos de ava liação 
cardiorrespiratória para o Tae k wondo, 
que depois que virou esporte olímpico 
teve um crescimento expressivo, com 
cerca de 50 milhões de praticantes.

Para facilitar (para os leigos), po-
demos resumir a proposta como cons-
truída a partir da percepção que este 
esporte exige modalidades diferencia-
das de testes. “Na hora de prescrever o 
exercício, usando um teste de esteira ou 
ciclo ergométrico que é o mais comum, 
no caso de um lutador de Taekwondo, 
você pode estar subestimando ou su-
perestimando a carga do treino para 
aquele determinado exercício”, explica 
Jonas Gurgel. De acordo com Marcos 
Araújo, a maioria dos autores indica 
que há uma enorme dificuldade na ava-
liação cardiorrespiratória destes atletas, 
tanto no treinamento como durante as 
competições. Por isso cabe a Matheus 
Haus, trabalhar com os momentos da 
luta. Cercando, assim, as diversas situ-
ações, os pesquisadores confirmam a 
importância da ciência na relação com 
o esporte competitivo. E, com esta pro-
posta inédita e multidisciplinar, a UFF 
ganha, novamente, o valioso selo 
da inovação científica. “Se a gente 
pensa em legado, talvez esse seja 
um caminho para se construir algo”, 
resume Araújo. 

Megaeventos valorizam
profissional da Educação Física

Gabriel Espinosa 
e Marcos 
Paulo ajustam                                      
os aparelhos 
de avaliação 
cardiorrespiratória 
no atleta Adriano 
Azevedo
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Foi por volta dos 
anos 1940, e inspiradas 
no modelo norte-ame-
ricano, que surgiram as 
primeiras Atléticas no 
Brasil. Nesta época, quem ocupava a 
cadeira de presidente do país, como 
sabemos, era Getúlio Vargas que, me-
recedor de muitas críticas, tem direito 
à ressalva de ter criado o Ministério da 
Educação em 1930. Apesar deste regis-
tro histórico, o fato é que as Atléticas 
deste período não tiveram um fôlego 
longo e o modelo associativo só foi re-
tomado novamente nos anos 1970, em 
plena Ditadura Militar. A mão pesada 
do governo, que havia colocado a ativa 
União Nacional dos Estudantes, a UNE, 
na clandestinidade, manteve a relação 
de rédeas curtas e muita centralização 
também com as Atléticas, impedindo a 
autonomia, que só foi recuperada com 

a abertura democrática. De lá para cá as 
atléticas prosperaram e, de certo modo, 
carregam muito do estilo característico 
de cada curso. Na UFF não é diferente.

As primeiras Atléticas começaram 
nos chamados “cursos grandes”, tra-
duzindo, o Direito e a Medicina. Mas 
a data exata da criação de cada uma, 
não é fácil de localizar. Ismael Sirieiro, 
atual vice-presidente administrativo da 
Atlética do Direito, sabe que ela exis-
te há décadas, mas a falta de registros 
escritos impede apontar o dia exato.  
Na versão atual, batizada Associação 

Atlética Camilo Guerrei-
ro, AACG, foi criada em 
1997. Segundo Camilo, 
a proposta surgiu para 
acabar com o “maras-

mo” existente na Faculdade de Direito, 
na época e o que ele considerava pou-
ca integração entre os estudantes. “Não 
existia o sentimento do Direito-UFF, o 
amor pelas cores, pelos esportes. Não 
havia uma verdadeira união dos alunos 
com a Faculdade em que estudavam e 

Reportagem de Gabriela Vasconcellos

Espaços de integração, as Atléticas são associações 
criadas e mantidas pelos alunos, graças à paixão 
pelo esporte, o que nem sempre significa muito ta-
lento na área. Mas, não importa! Se vencer é sem-
pre bom, o excelente é cultivar o espírito esporti-
vo e, principalmente, vibrar muito quando o “seu 
time” entra em campo. Seja lá o esporte que for. 

Esporte combina com... Atléticas!
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viviam”, diz Ismael.
Uma Atlética nada mais é do que 

um grupo de alunos associados que 
miram, principalmente, o fomento à 
prática de esportes, a integração entre 
os estudantes e, ainda, a construção de 
uma quase sempre barulhenta torcida 
organizada. Para administrar tudo isto, 
apostam na antiga ideia de uma Direto-
ria, que às vezes é eleita e, em outras, é 
formada, simplesmente,  por quem está 
disposto a encarar. E sempre tem gen-
te. Tanto que, a partir dos anos 2000, 
muitas novas associações esportivas 
surgiram na UFF, como as do curso de 
Administração, da Comunicação Social 
e  do Turismo, por exemplo. 

Autogestão e reivindicações
Uma das principais características 

das Atléticas da UFF é a autogestão em 
relação às próprias atividades e tam-
bém boa parte do financiamento para 
que elas aconteçam. A Camilo Guerrei-
ro, que conta com o apoio parcial da 
Universidade (Fundação Euclides da 
Cunha e Programa UFFesporte, criado 
em 2008), garante a manutenção das 
equipes, material, e a estrutura neces-
sária para o treinamento dos alunos-
atletas, que acontece semanalmente 
na quadra da própria Faculdade.

Contando com técnicos e instruto-
res profissionais, a Atlética do Direito 
participa da organização dos Jogos 
Jurídicos Estaduais, que ocorrem anu-
almente. Outras atividades são a re-
cepção aos calouros e a promoção de 
eventos sociais como o trote e festas. 
“A Atlética traz diversos benefícios aos 
alunos. É notório que o esporte sempre 
favoreceu a melhor integração das pes-
soas, além de ser clara sua ajuda à saú-
de física e mental de seus praticantes”, 

afirma Ismael.
Laryssa Monteiro, aluna do Curso 

de Comunicação Social - Publicidade, 
concorda. Cansada de ver o curso pou-
co movimentado, há um ano resolveu 
investir seu tempo na criação da AACS, 
Associação Atlética de Comunicação 
Social, cujas cores são rosa e preto, re-
presentando bem o IACS, Instituto de 
Arte e Comunicação Social, conhecido 
como “casarão rosa”. 

Um ano depois desta retomada, 
a Atlética já participou de dois Jogos 
Universitários de Comunicação (JUCS), 
e arrebatou o troféu de Melhor Torcida 
em 2013. Além disso, sua delegação 
saltou de 20 membros em 2012, para 
80, neste ano. Muitos, nem são atletas, 
como o calouro de publicidade Bernar-
do Muniz, que “joga junto”, sempre da 
torcida. “Foi incrível a primeira vez que 
eu estive em uma competição com a 
Atlética. Me senti como um garoto que 
conhece o Maracanã pela primeira vez. 
Acho as Atléticas muito importantes, 
tanto na formação humana de um ci-
dadão quanto pelos benefícios de des-
cobrir talentos e até a interação social 
que acabam criando”.

Outros formatos
e um pedido de apoio

O quadro multiplicado das Atléticas 
abriga, também, outras formas de par-
ticipação em atividades desportivas. A 
pioneira Medicina, hoje é exemplo de 
um outro formato, ligado diretamente 
a umas das seis coordenações, a sócio-
esportiva, do Diretório Acadêmico Bar-
ros Terra, o DABT. A diferença, segundo 
Ighor Rezende, coordenador geral do 
DABT, é que todas as coordenações tra-
balham juntas. “No nosso curso, que é 
integral, o esporte é necessário como 

um momento de relaxar, de praticar 
exercício físico e ter a interação en-
tre veteranos e calouros. Nós fazemos 
questão de deixar claro que financia-
mos o esporte para os alunos principal-
mente por sentir que isto é necessário 
para a saúde do estudante”. O curso 
tem, no momento, times de futsal, vô-
lei, basquete, handebol e natação mas-
culinos e femininos, e futebol de cam-
po masculino, que treinam em quadras 
alugadas. A bateria, com 25 membros 
ativos, é pentacampeã nas Olimpíadas 
Regionais dos Estudantes de Medicina 
(OREMs) e sua delegação tem, em mé-
dia, 500 integrantes todo ano.

Enfim, seja através das Associações 
Atléticas ou dos Centros e Diretórios 
Acadêmicos, a prática de esportes ga-
nha cada vez mais espaço dentro da 
universidade. Apesar do claro instinto 
de competição – tanto entre cursos 
quanto entre faculdades – há três una-
nimidades que são: integrar os alunos 
do curso e apresentá-los aos benefícios 
do esporte; nunca incitar à violência e, 
finalmente,  braços abertos para todo 
e qualquer aluno do curso que queira 
participar, seja jogando ou torcendo. 
E há também uma reivindicação, que 
é a da universidade investir mais no 
setor, melhorar a infra-estrutura para 
a prática dos esportes, incluindo maior 
manutenção dos equipamentos. Por 
último, os estudantes solicitam que a 
universidade invista mais na Inter UFF 
(antiga Olimpíada da UFF): “Esta com-
petição possui um incrível potencial 
que até hoje não foi explorado com a 
importância que merece”, avalia Ismael, 
do Direito.
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Formado em Medicina e 
funcionário da UFF desde 

1982, Benito Petraglia, 
único brasileiro entre 

irmãos italianos, foi buscar 
na Literatura, o prazer e o 

significado da própria vida. 
Como muitos servidores 

que circulam pelos campi da 
universidade, marca presença 

nas diversas iniciativas                    
que abrem espaço para a 

paixão pela cultura.

É em uma pequena sala dividida em 
dois ambientes que Benito Petraglia tra-
balha durante as manhãs. Menos nas ter-
ças-feiras, quando faz um curso na UERJ. 
Os olhos muito azuis por trás das lentes 
retangulares dos óculos chamam a aten-
ção. Tanto quanto os movimentos con-
tidos e a voz baixa que parecem indicar 
uma certa timidez. Percepção que logo 
se desfaz assim que este funcionário da 
UFF desde 1982, começa a falar, empol-
gado, sobre Machado de Assis, o “bruxo 
do Cosme Velho”: “Os melhores livros 
dele são Dom Casmurro, Memórias Póstu-
mas de Brás Cubas e Quincas Borba. Talvez 
ele tenha sido melhor contista do que 
romancista. O conto Missa do Galo é ex-
cepcional, uma obra-prima!” avalia, con-
fessando, em seguida, ser também um 
amante da literatura contemporânea.

As paixões literárias não são coisas 
de amador. Apesar de ostentar no currí-
culo o diploma de Medicina, com direito 
a plantões no antigo hospital Santa Mô-
nica, Benito, na UFF, investiu no que era 
e é, até hoje, sua grande paixão: cursou 
a graduação de Letras e depois o Mes-

trado e o Doutorado em Estudos da Lite-
ratura. O percurso aconteceu por conta 
de um sonho cultivado desde a infância.
Já a Medicina foi um contraponto à En-
genharia cursada pelo irmão. Um movi-
mento natural, sem pressão familiar, faz 
questão de frisar, contando que após 
entregar o diploma aos pais, correu atrás 
do que realmente queria. “Minha família 
era muito pobre. Meus pais eram quase 
analfabetos. Era importante para eles ver 
os filhos formados”, conta Benito.  

Único da família a nascer no Brasil 
pois os irmãos são todos italianos, Pe-
traglia viveu sua infância no centro de 
Niterói. Estudou no Colégio Estadual 
Pinto Lima e hoje volta lá a cada dois 
anos para votar. Na infância e adoles-
cência, além dos livros teve outra pai-
xão: o futebol. “Jogava para caramba. 
Era fanático. No início eu jogava o fu-
tebol de salão no clube Canto do Rio, 
depois fui para o de campo. Chegou um 
momento em que eu pensei que nunca 
mais pararia de jogar. Até que meu pai 
falou que eu tinha que estudar”. Obe-
diente, deixou o futebol de lado mas 
não largou o time de coração. Torcedor 
do Fluminense, conta que houve um 
tempo em que não perdia uma partida 
do time carioca. Hoje,  sua atenção está 
mais voltada para o Barcelona. E afirma 
convicto: “Messi é o melhor jogador que 
eu vi jogando”.

Uma nova meta
Funcionário do Instituto de Saúde 

da Comunidade, que fica no terceiro an-
dar do prédio anexo ao Hospital Univer-
sitário Antonio Pedro, Benito Petraglia, 
desde 2008, marca presença no Clube 
de Leitura, que acontece na livraria da 
EdUFF, em Icaraí, toda primeira sexta-
feira de cada mês. A cada encontro, um 
livro é debatido entre os integrantes do 
Clube. “Cada um dá a sua impressão so-
bre o livro da vez. Tem muita discussão, 
eu geralmente quebro o pau lá”, afirma 
Benito. Recentemente, as escolhas dos 
livros passaram a ser feitas pela in-
ternet. “Eu não tenho mais 

Doutor 
das letras

Reportagem de André Borba

influência nessas decisões, sou uma 
negação completa com o computador. 
Mas já lemos autores muito bons como 
José Saramago, Graciliano Ramos e Gui-
marães Rosa”.

A dificuldade de mexer com o PC ali-
mentou o hábito de só escrever a lápis. 
Sua tese foi escrita dessa maneira. Tam-
bém é assim que ele escreve seus con-
tos e crônicas. “Escrevo todo dia, nem 
que seja pelo menos 1h”, assinala. Beni-
to aguarda o resultado de um edital lan-
çado pela EdUFF para que possa publi-
car a sua tese. Já seus contos e crônicas 
são publicados quando há concursos 
culturais. O último de que participou foi 
“Letras em Criação”, organizado por pro-
fessoras do Instituto de Letras que reu-
niu os melhores contos dos seus alunos 
e funcionários. O de Benito é um deles. 

Os dias que faltam para a aposenta-
doria são contados ansiosamente. “Gos-
taria de participar mais de seminários 
e congressos sobre literatura. Deixo de 
participar de muita coisa por causa do 
meu horário de trabalho”. Também con-
sidera a ideia de ser professor no Institu-
to de Letras, algo impensável há algum 
tempo. “Eu era muito tímido. Era inima-
ginável que eu pudesse falar na frente 
de 30 pessoas, como acontece no Clube 
de Leitura. Pela primeira vez estou pen-
sando em encarar uma sala de aula”, diz, 
apertando um tanto os olhos e sabore-
ando, com gosto, os novos planos.
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