
www.gazetadopovo.com.br

CURITIBA,QUARTAFEIRA,25DEJANEIRODE2017

ANO 99

Nº 31.778
5 SEÇÕES, 32 PÁGINAS R$ 2,50

ASSINATURA – VENDA PROIBIDA

ED
IÇ

ÃO
NA

CI
ON

AL
FE

CH
AD

A
ÀS

23
H

IS
SN

15
16

-4
14

4

I

CADERNO G
Atoresnegros
fazemhistória
noOscar 2017
Página28

HAUS
Aarquitetura
germânica que
desafiouHitler
Página18

Após elogios em
Davos, Paraguai
ganha status
de emergente
Página20

Richainvestiumenosde
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*HISTÓRIA
VejaGufan,oparanaensede2milanos
MuseuParanaense
expõerosto
reconstruídoemtrês
dimensõesapartirde
crânioachadoem1954

Durval Ramos
Especial para a Gazeta do Povo

Gufan, o mais antigo dos
paranaenses,játemumrosto
—e você vai poder conhecê-
lo de pertinho noMuseu Pa-
ranaense.

Ele foi recriado digital-
mente e agora volta à vida
cercade2mil anosdepois de
sua passagem pelo estado
graças a uma parceria reali-
zada entre o Museu Parana-
ense e as empresas Azuris e
Beenoculus, que vão fazer
com que esse ilustre ances-
tral possa ser revisitado gra-
çasàrealidadevirtual.

A apresentação oficial de
Gufan ocorreu ontem, no
Museu Paranaense. Os visi-
tantes vãopoderusar os ócu-
losespeciaisparaverdeperto
nãoapenasorostodo indíge-
na como também conhecer
asetapasdessareconstrução,
da musculatura à sua estru-
turaóssea.

Essa é a primeira vez que
um brasileiro de importân-
cia histórica é recriado de
maneira tridimensional, co-
moexplicaodesigner3Dres-
ponsávelpeloprojeto,Cícero
Moraes.Elejáhaviafeitoare-
construção de figuras como
SantoAntônioeMadrePauli-
na,mas sentia falta de traba-

lhar com alguém que fosse
genuinamente tupiniquim.

Foi a partir dessa vontade
que nasceu a parceria como
museu e a possibilidade de
dar um rosto a Gufan.Mem-
bro de uma tribo indígena
quehabitouaatual regiãode
Prudentópolis em uma épo-
ca que arqueólogos acredi-
tam ser contemporânea à de
Jesus Cristo, o “primeiro pa-
ranaense” carrega traços for-
tesepoderáservistodeperto
graçasàsnovas tecnologias.

Segundo Moraes, a ideia
deusararealidadevirtualsur-
giucomoumaformadefazer
com que essas recriações se
tornassem mais acessíveis.

“Antes, as reconstruções
eram feitas em animação ou
criandoumbusto.Sóqueoví-
deonãotemprofundidadeea
impressão em 3D ainda é
muito cara e são poucos os
que realmente têm acesso à
obra”, explica o artista.

Assim, a nova tecnologia
revelou ser amelhormanei-
ra de levar o trabalho para
umnúmeromaior depesso-
as e comamesma experiên-
cia de um modelo físico. E
emumtempo recorde.

Apesar de todas as pes-
quisas relacionadas aopara-
naense de 2 mil anos te-
nham se iniciado comades-
coberta de sua ossada, em

1954, o trabalho de monta-
gem foi feito em apenas
uma semana. “É claro que a
tecnologiachamaaatenção,
mas as estrelas ainda são os
arqueólogos”, diz o desig-
ner.“Estamostrazendouma
revelação do passado com
ferramentas do futuro. É
umaoportunidadeúnica”.

Próximospassos
Além de toda a pesquisa

científica que continua a
ser desenvolvida, Moraes
aponta ainda outras possi-
bilidades que a própria tec-
nologia pode oferecer nes-
sa área.

De acordo com o desig-

ner, pode ser que o projeto
se expanda e crie outras in-
terações semelhantes.

“Talvez consigamos re-
criar o ambiente original
do Gufan ou remontar o lo-
cal onde foi encontrado”,
sugere.

Com óculos de realidade virtual, público poderá conhecer o homem que viveu 2 mil anos atrás em território onde hoje está o Paraná.

HenryMilleo/GazetadoPovo

* COMIDA

Chefsnórdicos conquistam
públicoparaopãodecenteio

JuliaMoskin
The New York Times

Qualquer gourmet mais
ousado que já se aventurou
pelas florestas da moderna
cozinha nórdicamuito pro-
vavelmente sedeparoucom
algum tipo de pão de cen-
teio: tem o maravilhosa-
mente borrachudo rugbrod
e o sueco limpa com aroma
picante, para ficar em dois
exemplos.

Surfando na onda do in-
teresse por grãos antigos, o
centeioestásurgindoemvá-
rias cozinhas influentes, na
forma de macarrão, min-
gau,browniesecomoopção
mais gratificante, nopão.

“O rugbrod é como o vi-
nho na França e o azeite na
Itália. Émais que alimento;
é história, cultura e agricul-
tura”, afirma o chef Claus
Meyer, deNovaYork.

O centeio éumgrão anti-
go muito comum em áreas
de clima frio eúmido.Antes
que a agricultura moderna
e o transporte disponibili-
zassem o trigo em toda par-
te, ele era a melhor opção
para a preparação de pães
na maior parte do norte da
Europa, da Rússia e nos paí-
ses do Báltico, seguindo ru-
mo oeste, passando pela Po-
lônia, Hungria, Áustria,
Alemanha e Holanda e su-
bindopara a Escandinávia.

As versõesmais tradicio-
nais (como o escuro pumper-
nickel) exigem fermentação
lenta e devem ser assados
emtemperaturasbemaltas,
emambiente úmido. Quase
sempre são azedos, conse-
quência do processo lento
de levedaçãoque exigem. Pãesdecenteiosãodensosepesados,diferentesdospãesdetrigo.

FrancescoSapienza/NYT

VERSÁTIL
Nas cozinhas nórdicas, o pão
de centeio é aproveitado de
inúmeras formas: fatiado e
frito serve de biscoito,
esmigalhado e cozido faz parte
do mingau do café da manhã
(o chamado ollebrod).

Serviço
Exposição “Gufan, o paranaense
de 2 mil anos”
No Museu Paranaense, em Curi
tiba (Rua Kellers, 289, São Fran
cisco). Aberto de terça a sexta
feira, das 9 às 18 horas, e sába
dos, domingo e feriados, das 10
às 16 horas. Entrada gratuita.


