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toxicologia

PRAIA TÓXICA
FILTROS SOLARES COMERCIALIZADOS NO BRASIL  
TÊM SUBSTÂNCIAS QUE PODEM PROVOCAR DISTÚRBIOS  
NO SISTEMA HORMONAL

Na próxima vez que comprar um fil - 
tro solar, o leitor se lembrará desta  
re portagem. Pois nos rótulos dos pro-
dutos – anunciados em horário nobre 
com direito a cenários paradisíacos  
de apoteose ao verão – escondem-se 
informações que lhe farão pensar  
duas vezes antes de aplicá-los à pele. 
Recentes investigações científicas  
revelam um segredinho que a pu-
blicidade não diz: filtros solares le - 
vam, em suas formulações, compos - 
tos químicos que podem provocar  
distúrbios no sistema hormonal de 
mamíferos. São os chamados inter-
ferentes endócrinos.

A indústria cosmética usa, hoje, 
26 substâncias orgânicas com pro-
priedades bloqueadoras de raios ul-
travioleta. Destas, 19 provocam alte-
rações hormonais. “O dado é alar-
mante, mas ainda pouco conhecido 
pela população”, comenta a bióloga 
Mariana Alonso, do Instituto de Bio-
física da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ) e da Faculdade de 

Oceanografia da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (Uerj).

É que pesquisas a esse respeito 
começaram apenas recentemente.  
Foi em 2010, na Europa, que veio à 
tona o primeiro estudo a identificar, 
em águas costeiras, traços de filtro 
solar. Ao contrário do que se pensa, 
tais substâncias não são oriundas  
apenas dos tradicionais produtos  
que aplicamos diretamente na pele 
para nos proteger do Sol. Elas estão 
também em cremes de beleza, xam - 
pus, maquiagens, tecidos, lentes de 
óculos escuros e mesmo automó - 
veis, cujas tintas levam fator de pro-
teção contra a radiação ultravio - 
leta. Bloqueadores solares são oni-
presen tes em nossa vida. Por isso 
cientis tas passaram a dedicar, ao  
longo dos últimos cinco anos, olhar 
atento aos componentes químicos 
desses produtos.

E as surpresas não foram boas. 
Alonso publicou em 2013 o primeiro 
estudo que constatou a presença de 
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octocrileno – um dos interferentes 
endócrinos mais usados em cosmé-
ticos com fator de proteção solar –  
em mamíferos aquáticos. Altos níveis 
da substância foram encontrados no 
fígado de golfinhos (Pontoporia blain-
villei). Foram animais coletados en - 
tre 1994 e 2009 na faixa litorânea  
que vai do Rio Grande do Sul ao Es-
pírito Santo. Eram, na verdade, gol-
finhos vitimados por encalhes nas 
areias das praias; ou por capturas 
acidentais em redes de pesca. Dos  
56 animais submetidos à análise,  
21 estavam contaminados.

“Os níveis mais altos de octocri-
leno foram aferidos nos golfinhos do 
litoral do Rio Grande do Sul; mas a 
frequência maior de contamina - 
ção – maior percentual de espécimes 
com níveis detectáveis da substân - 
cia – foi verificada no estado de São 
Paulo”, constatou a bióloga da UFRJ. 
“Em todos os casos, foram índices  
de contaminação tão elevados que 
nossos colegas espanhóis, que nos 
auxiliavam nos exames de laborató-
rio, chegaram a pensar que estávamos 
analisando amostras de protetores 
solares; e não amostras dos próprios 
golfinhos”, conta Alonso. As con-
centrações variaram de 90 a 780 na-
nogramas para cada grama (ng/g)  
de lipídio do animal; quando o valor 
esperado deveria ser inferior a  
23 ng/g, limite de detecção da técni-
ca. “Na verdade, eles não deveriam  

Golfinho Pontoporia blainvillei, também conhecido  
como toninha. Pesquisadores encontraram na espécie índices 
preocupantes de contaminação por interferentes endócrinos 
oriundos de filtro solar. O levantamento contou com apoio  
do Conselho Superior de Investigações Científicas (Espanha), 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Universidade  
Federal do Paraná, Universidade Federal do Rio Grande, 
Universidade da Região de Joinville, Instituto Orca e Projeto BioPesca

O mapa mostra os 
locais onde foram 
encontrados golfinhos 
contaminados por 
octocrileno
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Risco oculto
Anote aí: ao comprar um fi ltro solar ou 
qualquer produto que anuncie ter fator 
de proteção contra raios ultravioleta, leia 
o rótulo e tenha certeza de que a formu-
lação não leva octocrileno – que, apesar 
de temido perturbador endócrino, é comu-
mente usado nos fi ltros solares vendidos 
no Brasil. Fuja também dos compostos 
canforados, cinamatos, avobenzonas, 
benzofenonas, oxibenzonas e metoxicina-
matos. Se o produto anunciar qualquer um 
desses nomes no rótulo, evite-o. Todos são 
desreguladores do sistema hormonal. Nem 
sempre, porém, as informações estarão 
acessíveis no rótulo – já que a legislação 
brasileira não está exatamente atualizada 
quanto à questão dos interferentes endó-
crinos. De qualquer modo, fi que atento à 
lista completa das 19 substâncias que um 
fi ltro solar seguro não deve conter:

Risco oculto
apresentar contaminação nenhuma 
por esse tipo de substância”, diz a 
pesquisadora. Os resultados da in-
vestigação foram divulgados no pe-
riódico Environmental Science & Te-
chnology (v. 47, 2013).

Ao analisar um dos golfi nhos, os 
pesquisadores notaram que se trata-
va de uma fêmea grávida. Decidiram 
então, por curiosidade, analisar sua 
placenta. “O órgão também estava 
contaminado por octocrileno.”

MUITO ALÉM DO BRONZEADO “Se há 
octocrileno na placenta de golfi -
nhos, é muito provável que ele esteja 
também na placenta humana”, avisa 
a bióloga. “Pois, bioquimicamente, 
somos similares aos mamíferos ma-
rinhos.” Esses animais podem ser 
entendidos como ‘espécie sentinela’: 
o que acontece com eles pode acon-
tecer – ou já está acontecendo – com 
o ser humano.

Alonso preocupa-se especialmen-
te com mulheres grávidas. “Nos mo-
mentos críticos do desenvolvimento 
do feto, qualquer desregulação hor-
monal pode ser altamente nociva”, 
diz. “Em experimentos com ratos, 
perturbadores endócrinos já provo-
caram formação de animais que ti-
nham, ao mesmo tempo, órgãos se-
xuais femininos e sistema nervoso 
central com características compor-
tamentais e hormonais de indiví -
duos do sexo masculino.” Segundo a 
pesquisadora, as substâncias pre-
sentes nos fi ltros solares são estro-
gênicas e antiandrogênicas. Em ou -
tras palavras: estimulam a produção 
de estrogênio (hormônio feminino) e 
inibem a produção de testosterona 
(hormônio masculino). “Por isso fe-
minizam os organismos.”

Novidade: cientistas já encon tra-
ram interferentes endócrinos no lei -
te materno também. Estudo lide ra do 
pela toxicologista Margret Schlumpf, 
da Universidade de Zurich, detec -
tou concentrações de até 135 nanogra-
mas de octocrileno em 67% das amos-
tras que analisou, enquanto os 23% 
restantes apresentaram níveis não 

detectáveis da substância. O trabalho 
foi publicado no periódico Chemos-
phere em 2010 (v. 81, nº 10). Segun-
do a pesquisadora, essas concentra-
ções são associadas diretamente ao 
uso de cosméticos e fi ltros solares. “O 
estudo revelou correlação signifi cati-
va entre o uso de produtos contendo 
filtros UV e sua presença no leite 
materno”, escreve Schlumpf.

DA CRÍTICA À SOLUÇÃO O leitor há 
de se perguntar: então não devemos 
mais usar fi ltros para nos proteger do 
Sol? “Devemos”, responde Alonso. 
“Mas precisamos procurar produ -
tos isentos de substâncias nocivas.” 
O problema é que, pelo menos no 
Brasil, provavelmente não os en-
contraremos. “É hora de pressionar 
a indústria”, sugere a bióloga. Alon -
so aposta no desenvolvimento de 
fi ltros não prejudiciais à saúde e ao 
ambiente.

A propósito, duas empresas já se-
guem esse caminho. Uma australia -
na, que produz o protetor solar Zinc; 
e uma britânica, que produz o Oy. 
Diferentemente dos tradicionais, 
que levam compostos orgânicos ab-
sorvíveis pelo nosso corpo, esses no -
vos produtos contêm elementos mi-
nerais não absorvíveis pelo organis -
mo. O truque é o óxido de zinco. Ele 
apenas cria uma barreira física con -
tra os raios ultravioleta. Esse mine -
ral, na verdade, já era usado nos 
protetores solares vendidos há uma 
década. Mas a tecnologia fora des-
continuada. Acreditava-se que os 
filtros orgânicos, por adentrarem o 
organismo e aderirem melhor à pe -
le, surtiriam melhor efeito. Não se 
imaginava – ou não se queria ima-
ginar – que estariam por trás de te-
míveis reveses ao ambiente natural 
e à saúde humana (ver ‘Me engana 
que eu gosto’). Vale lembrar: existem 
por aí fi ltros solares ‘naturebas’. São 
produtos normalmente feitos em es-
cala quase arte sanal, à base de plan-
tas e óleos naturais dos mais variados 
tipos. Se funcionam ou não, é outra 
história. >>>

  4-Metilbenzilideno canforado (4MBC)

3-Benzilideno canforado (3BC)

Benzofenona 1 (BP1)

Benzofenona 2 (BP2)

Benzofenona 3 (BP3)

Benzofenona 4 (BP4)

4-Hidroxibenzofenona (4HB)

4,4-Di-hidroxibenzofenona (4DHB)

Isopentil-4-metoxicinamato (IMC)

Octilmetoxicinamato (OMC)

Octocrileno  (OC)

Benzilsalicilato (BS)

Fenilsalicilato (PS)

Octilsalicilato (OS)

Homossalato (HS)

Ácido para-aminobenzoico (PABA)

Etil-4-aminobenzoato (Et-PABA)

Octildimetil-para-aminobenzoato (OD-PABA)

Etoxilado-etil-4-aminobenzoato  (Peg25-PABA)

FONTE: FIRST DETERMINATION OF UV FILTERS IN MARINE MAMMALS: 
OCTOCRYLENE LEVELS IN FRANCISCANA DOLPHINS (ENVIRONMENTAL 
SCIENCE & TECHNOLOGY, 2013, VOL. 47)
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Enquanto isso, em terras tupini-
quins, as principais marcas de filtro 
solar – Sundown, L’Oréal, La Roche-
-Posay e Vichy – comercializam pro-
dutos que levam, em suas formula-
ções, um ou mais itens que podem 
interferir no sistema hormonal. Por 
meio do serviço de atendimento ao 
consumidor, a Sundown, marca da 
gigante norte-americana Johnson & 

Johnson, confirmou usar octocrileno 
em seus filtros solares. Indagada acer-
ca dos efeitos endócrinos da subs-
tância, a empresa não se manifestou 
até o fechamento desta edição.

Os filtros da marca La Roche-Po-
say e Vichy, ambas pertencentes ao 
grupo francês L’Oréal, também con-
têm octocrileno na fórmula, confir - 
mou a reportagem. Com um detalhe: 
“Há octocrileno inclusive nos pro-
dutos da linha infantil”, informou  
o prestati vo atendente da La Roche-
 -Posay, também pelo serviço de aten-
dimento ao consumidor.

“A L’Oréal garante que só são co-
mercializados produtos seguros, efi-
cazes e de qualidade”, informou um 
porta-voz à Ciência Hoje, semanas 
depois. “A empresa tem sido muito 
cuidadosa com a utilização de subs-
tâncias que causam preocupação aos 
cientistas; sempre que um risco é 
confirmado pelas autoridades, to-
mamos as medidas necessárias, re-
tirando ou substituindo a substân - 
cia em questão.” Na mesma mensa-
gem, porém, a L’Oréal reconhece que 
“os filtros solares têm sido relacio na-
dos a riscos potenciais para a saúde 
humana, como desregulação endó - 
 cri na” (a resposta na íntegra pode ser 
acessada em http://bit.ly/1op3zuY). 

A empresa afirma estudar pre  - 
via mente os efeitos ambientais de 

seus filtros solares. “Aplicamos uma 
lógi  ca de antecipação constante, o  
que significa que esses aspectos são 
acompanhados de perto em nossos 
laboratórios e através de consulta com 
pe ritos científicos”, garante a com - 
 pa nhia. Mariana Alonso questio na. 
“Trabalhos científicos atuais com  - 
pro vam não só efeitos de des regu la-
ção hormonal, mas também fa lhas 
reprodutivas ocasionadas por esses 
compostos” (ver ‘Sobre hor mônios’).

Alonso ressalta: o próprio Fundo 
para o Câncer de Mama, nos Estados 
Unidos, mantém em sua página na 
internet um alerta – com referências 
acadêmicas sólidas – sobre o uso de 
filtros solares (ver http://bit.ly/1dlG-
VN3). A imensa maioria desses cos-
méti cos, segundo a instituição, têm 
substâncias químicas que não só in-
ter ferem no sistema hormonal, como 
também “podem exercer papel sig-
nificativo no desenvolvimento do 
câncer de mama”.

 
AOS OLHOS DA LEI No Brasil, cabe  
à Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa) avaliar e regulamen-
tar os filtros solares comercializados 
no país. A agência tem uma divisão 
específica para tratar de assuntos  
referentes a cosméticos. Em março,  
Ciência Hoje a procurou e apresen - 
tou as conclusões do estudo de Alonso. 

Me engana 
que eu gosto
Antes de lançar no mercado um novo 
filtro solar, indústrias cosméticas 
limitam-se a fazer testes dermatoló-
gicos, carcinogênicos e de eficiência 
prática do produto. “Testes toxicoló-
gicos em nível hormonal, no entan-
to, passam longe do cronograma 
das companhias”, critica Mariana 
Alonso. Em tempo: essa ausência 
não é exclusividade da indústria de 
cosméticos; pois a trama estende-se 
a variados outros setores industriais 
atuantes na sociedade contemporâ-
nea. Segundo a Sociedade Brasileira 
de Endocrinologia e Metabologia, 
interferentes endócrinos estão em 
solventes, lubrificantes industriais, 
plásticos, pesticidas, fungicidas, 
herbicidas e milhares de outros itens 
comercia lizados hoje em todos os 
continentes. O resultado é de fácil 
dedução: compramos produtos que 
têm comprovada eficácia imedia-
ta, mas cujos efeitos sanitários e 
ambientais de longo prazo são in-
cógnitos. Casos assim bem ilustram 
o que tinha em mente o sociólogo 
alemão Ulrich Beck, quando, na 
década de 1980, anteviu que efeitos 
colaterais não previsíveis poderiam 
ser esperados a partir de produtos 
fabricados sob os auspícios de 
uma sociedade que ele classificara 
como “sociedade de risco”. Beck, 
hoje, é considerado um dos autores 
clássicos da sociologia ambiental.

Na praia de Atalaia, em Fernando de 
Noronha, o Instituto Brasileiro  

do Meio Ambiente e dos Recursos  
Naturais Renováveis (Ibama)  

proibiu o uso de filtro solar para  
evitar danos ao ecossistema
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Dias depois, a resposta: “A Anvisa 
vem acompanhando as pesquisas e 
decisões internacionais acerca do 
tema. Até o momento, não há estudos 
que comprovem a prejudicialidade 
dessas substâncias ou que as correla-
cionem a possíveis danos à saúde dos 
seres humanos. Os produtos registra-
dos na Anvisa têm eficácia e seguran-
ça comprovada pela agência”. A men-
sagem da agência, na íntegra, pode ser 
acessada em http://bit.ly/1mfIhkR.

“Mas testes in vitro já mostram 
quadros de desregulação hormonal, 
em animais aquáticos e terrestres, 
provocados por 19 substâncias pre-
sentes nos filtros solares vendidos  
em todo o mundo”, rebate Alonso. É 
o que confirma o trabalho da quími-
ca Silvia Díaz-Cruz, do Departamen-
to de Química Ambiental (Idaea) do 
Conselho Superior de Investigações 
Científicas da Espanha, publicado 
em 2009 no periódico Trends in ana-
lytical chemistry (v. 28, nº 6). É uma 
extensa revisão de literatura acerca 
do tema: reúne diversos trabalhos  
que reportaram interferência endó-
crina, em organismos aquáticos, re-
lacionada a substâncias usadas em 
filtros ultravioleta.

Do ponto de vista hormonal, as 
conclusões desse e de diversos outros 
trabalhos igualam os efeitos dos des-
reguladores endócrinos dos filtros 
solares aos efeitos de substâncias já 
banidas em diversos países – como  
os organoclorados, usados em agro-
tóxicos; os compostos bifenilpoli-
clorados (PCBs), oriundos de resíduos 
industriais; e os éteres de difenila 
polibromados (PBDEs), usados como 
retardadores de chamas em produ - 
tos os mais variados, de têxteis a ele-
trônicos. “Diante desse cenário, a 
resposta da Anvisa é no mínimo frus-
trante”, disse um pesquisador da  
área consultado pela reportagem,  
que preferiu manter o anonimato.

Na Europa, a discussão avança: a 
proibição dessas substâncias é um 
tópico que ganha cada vez mais es-
paço na agenda pública. E nos Esta-
dos Unidos um tímido passo foi dado: 

lá, agora é obrigatório que empresas 
destaquem, nos rótulos dos filtros 
solares, se eles contêm octocrileno, 
benzofenona, oxibenzona e vários 
outros compostos nocivos (ver ‘Lista 
de compras’). Mas a indústria de cos-
méticos é poderosa. “Se a população 
não cobrar, o cenário continuará  
inalterado por muito tempo”, diz 
Alonso.

Resultados conclusivos em pesqui-
sas toxicológicas e ambientais costu-
mam levar décadas – tempo suficien-

Sobre hormônios
Imagine uma casa. Para adentrá-la, existem diversas portas. E cada porta tem 
uma fechadura específica, que, para ser aberta, requer o uso de uma determina - 
da chave. A casa é a célula; a chave é o hormônio; e as fechaduras são os recepto  - 
res – proteínas que regulam a interação entre uma substância externa e o meta-
bolismo celular. Interferentes endócrinos são substâncias – normalmente artifi - 
ciais – muito parecidas quimicamente com os hormônios. 

“Devido a essa similaridade estrutural, podem reagir com os receptores e 
confundi-los, provocando danos imprevisíveis aos organismos”, explica o médico 
William Waissmann, pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública da Fun-
dação Oswaldo Cruz (Fiocruz). É  como se tentássemos abrir uma porta com uma 
cópia imperfeita da chave original. A fechadura pode até abrir; mas pode tam - 
bém ser danificada. Em alguns casos, podemos trancar a porta permanentemen - 
te; ou abri-la de modo que não mais se possa fechar. É  mais ou menos assim que 
agem os interferentes endócrinos quando interagem com um receptor celular. 

“Esses poluentes alteram a fisiologia dos animais de maneira crítica”, diz o 
oceanógrafo José Lailson, da Uerj. Podem comprometer o sistema imunológico  
e mesmo provocar síndromes hormonais. “Podem também ser precursores de  
cer tos tipos de cânceres, como de mama e de próstata”, lembra Lailson. Além 
disso, costumam provocar notórios danos reprodutivos. “Experimentos com ani - 
mais já mostraram que esses contaminantes podem causar infertilidade.” Segun - 
do o pesquisador, é possível associar à presença de interferentes endócrinos a  
baixa taxa de espermatozoides saudáveis observada em muitos mamíferos –  
inclusive no homem. No caso das fêmeas, esses falsos hormônios podem des - 
regu lar o ciclo menstrual.

Interferentes endócrinos são especialmente nocivos à fauna aquática. Pri - 
meiro motivo: tais poluentes, uma vez carreados por ciclos naturais ou artifi - 
ciais de drenagem, fatalmente acabam nos cursos d’água – nos rios e nos ma-
res. Se gundo motivo: a alimentação dos animais que na vivem água costuma 
ser baseada essencialmente em gorduras e proteínas. Como a maior parte dos 
inter ferentes endócrinos é lipossolúvel – isto é, acumula-se nas camadas li - 
pí di cas dos animais – eles são transmitidos com facilidade para níveis mais 
altos da cadeia trófica. “Mamíferos marinhos, como golfinhos, são muito afeta - 
dos por esse tipo de poluição”, afirma o oceanógrafo da Uerj. “Os botos da baía  
de Guanabara (RJ), por exemplo, estão entre os mamíferos mais contamina - 
dos do planeta.”

te para se atropelar o princípio da 
precaução. Regulamentar ou banir 
um composto químico não depende 
apenas de motivações técnicas ou 
científicas. Não raras vezes, a esfera 
regulatória é contaminada por um 
mui bem arquitetado lobismo a agra-
ciar indústrias bem-aventuradas no 
status quo. Agências reguladoras 
atuam sob os auspícios de numerosos 
interesses políticos e corporativos.

HENRIQUE KUGLER | CIÊNCIA HOJE | RJ
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O 'CÉREBRO' DO MUSEU  
DO AMANHÃ
Um dos principais projetos da prefeitura do Rio de Janeiro (RJ) para a revitali-
zação da cidade, o Museu do Amanhã trará a cada visitante uma experiência 
personalizada – graças a um sistema digital que promete levar a visitação 
a outro nível de interatividade. Diferentemente dos museus convencionais, 
o Museu do Amanhã conta com um inovador sistema de gerenciamento de 
dados que permitirá a constante atualização de seu conteúdo. 

“A instituição receberá relatórios, dados e estudos de mais de 80 univer-
sidades do Brasil e do exterior”, conta o cosmólogo Luiz Alberto Oliveira, 
curador do museu. Serão centenas de vídeos, áudios, gráficos, até longos 
relatórios analíticos. Para organizar tamanho fluxo de conteúdo, foi necessá-
rio o desenvolvimento de um sistema informacional poderoso. É  o sistema 
Cérebro – criado pela empresa Radix. “Ele foi desenvolvido para que os es-
paços e as experiências do museu não ficassem isolados e estáticos em 
termos de conteúdo e comportamento”, diz o engenheiro químico Paulo Ar-
mando Rego, responsável pelo projeto. “A proposta é de integração entre os 
mundos físico e virtual.” 

Ao chegar ao museu, o visitante receberá uma pulseira com um código 
QR personalizado, que armazenará informações baseadas nos dados cadas-
trais de cada pessoa. Esse código será captado pelos leitores digitais que 
integram a exposição – permitindo ao visitante, por exemplo, acessar o 
conteúdo em seu próprio idioma. Os objetos expostos também terão seus 
próprios códigos QR. Poderão ser acessados por telefones celulares e tablets, 
permitindo ao visitante aprofundar sua experiência e mesmo compartilhar o 
conteúdo da exposição via internet. 

Caso o visitante retorne ao museu, novos conteúdos e tópicos mais apro-
fundados serão sugeridos durante as interações – de acordo com as prefe-
rências observadas em visitas anteriores. A experiência nunca será igual. “A 
ideia é ter o Cérebro como uma espécie de organismo; é como se ele desen-
volvesse um metabolismo próprio ao longo do tempo, construindo um acervo 
de acordo com o imaginário dos visitantes”, explica Oliveira.

eles jamais admitiam estar cientes de 
que foram contratados com esse fim. 
“Eles podem não saber ou não ad-
mitir seu papel nesse esquema, mas  
sabem do arranjo. Então, por que 
se submetem a isso? Essa é uma das  
perguntas que precisamos respon-
der”, pontua a pesquisadora. 

Como fatores que podem estar 
relacionados a essa realidade, Ro cha 
cita a enorme pressão sobre os ado-
lescentes por parte dos trafi can tes. 
Como ocorre com a maioria dos jo-
vens que ingressam na criminalida-
de nas grandes cidades do país, tam-
bém na fronteira a maior parte deles 
vive em condições socioeco nômi cas 
muito baixas e, por isso, acaba sen-
do atraída por atividades ilegais, 
como o narcotráfico. 

“Esses jovens cresceram em cir-
cunstâncias de vulnerabilidade e ti-
veram direitos negados a vida toda”, 
relata a assistente social. “O tráfico 
é uma maneira de satisfazer suas ne-
cessidades cotidianas, oferece uma 
renda maior do que um emprego for-
mal.” Além disso, o próprio desloca-
mento até a fronteira e a adrenalina 
proporcionada pelo perigo envolvi - 
do na atividade também apareceram 
como atrativos. 

A pesquisadora defende a adoção 
de políticas sociais con cretas para 
esses jovens explorados pelo narco-
tráfico, políticas capazes de criar 
perspectivas melhores do que as  
oferecidas pela ativi dade ilegal. 

“Depois de uma vida inteira de 
negação de direitos, eles só recebem 
atenção quando atingem diretamen-
te a sociedade – e acabam privados 
de sua liberdade por algo que é con-
sequência dessa privação”, pondera. 
“É uma cidadania perver sa, invertida. 
O jovem precisa de cultura, lazer e 
educação de qualidade; o Estado tem 
que assumir seu papel na garantia 
desses direitos”, enfatiza.  
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O sistema Cérebro mediará uma nova 
relação entre o físico e o virtual,  
e uma nova abordagem na relação 
entre o museu e o visitante
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