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poluição 
sonora: 
danos e 
alternativas de um 
problema pouco 
conhecido

Por ser um tipo de poluição 
que não se acumula diante 
nossos olhos, a poluição sonora 
passa desapercebida no nosso 
cotidiano. No entanto, trata-se 
de um problema que provoca 
alterações comportamentais 
e orgânicas muito prejudiciais 
para à saúde das pessoas. 
Conheça nessa edição como 
podemos proceder em relação 
ao problema. p. 8 e 9 

O poder simbólico da palavra 
juventude é o tema da entrevista 
com Luís Antônio Groppo p. 3

Conheça algumas das 
produções acadêmicas do curso 
de Musicoterapia p. 10 e 11

Mesa-redonda aborda avanços e 
desafios que marcam a trajetória 
do serviço público no Brasil p. 6

Capa: Reuben Lago   Foto: Carlos Siqueira
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Luís Antônio Groppo

    A íntegra desta 
   entrevista em:
www.jornalufgonline.ufg.br

O que é ser jovem na contemporaneidade?
Em 1978, o sociólogo Pierre Bourdieu destacou que 

“juventude” seria um termo associado, inicialmente, à ideia 
de imaturidade e inexperiência, manipulado na sociedade 
para discriminar os jovens, diminuir seu poder do ponto 
de vista sexual, cultural, político e no mundo do trabalho. 
Atualmente, contudo, a palavra juventude tem outra cono-
tação, passando a ser considerada algo como um estado de 
espírito, uma disposição pessoal, corporal, uma vitalidade 
desejada por todos. A aparência e o comportamento jovens 
passaram a ser partes de um ideal. A juventude se tornou, 
então, “juvenilidade”: foi da fase de maturação ao estado de 
espírito, algo a que se escolhe ser. Essa ideia da “juvenilida-
de” está ligada à valorização do consumo e à flexibilidade do 
comportamento. E o mundo econômico-produtivo de hoje 
exige mais flexibilidade dos sujeitos, para que eles possam 
consumir, ser felizes e ainda se adaptar à instabilidade do 
mercado de trabalho. Assim, a idade passou a não mais 
definir a juventude. Um jovem negro, pobre e gordo, por 
exemplo, até tem idade para ser jovem, mas não é conside-
rado jovem, porque não tem o “perfil” dado pelo mercado.

É possível fugir dessa realidade?
Há possibilidades. Quando você coloca sujeitos pró-

ximos com idades e sensibilidades parecidas, dentro de um 
projeto que é controlado por adultos ou por uma instituição 
que tem seus objetivos definidos, há uma chance de esses 
jovens conceberem objetivos diferentes, irem contra o que 
está estabelecido, seja formando grupos alternativos, seja 
ocupando as “franjas” do tempo e do espaço. E algumas 

versões mais radicais dessas alternativas podem ser 
vistas como um “desvio”. Um sociólogo cha-

mado David Matza fez um estudo interes-
sante, mostrando “as tradições ocultas 

da juventude”. Ele, que é bastante 
conservador, definiu como “grupos 
desviantes” a boemia, o radicalis-
mo e a delinquência. Eu, porém, 
mostro o contrário: são possibi-
lidades de contestação juvenil 
que têm provocado transfor-
mações históricas importantes, 

seja no caso do movimento estu-
dantil, vinculado ao radicalismo, 
ou no caso do movimento da con-
tracultura, que está ligado à bo-

emia. Já a “delinquência” é mais 
problemática, nem os sociólogos 
mais progressistas a têm com-
preendido bem. Normalmente, 
é associada a algo desesperado, 

anômico, autodestruidor. E mui-
tas das ações rebeldes dos jovens 
pobres são assim rotuladas. Se os 
jovens de classe média queimam 
os carros em Paris, é movimento 
estudantil, se são os pobres, é “de-
linquência”.

E quais seriam os “grupos des-
viantes” da atualidade?

Entre os movimentos estu-
dantis ainda há alguns grupos 
mais radicais à esquerda, alguns 
anarquistas, por exemplo. Um 
dos mais interessantes recen-
temente foi o Movimento Passe 
Livre, que em muitas cidades 
teve uma força grande, como 
em Florianópolis, Campinas 

e Salvador, salvo engano. O 

Os múltiplos sentidos de ser jovem

Atualmente, ser jovem não é mais a 
passagem de determinada faixa etária 

para o mundo adulto, mas sim um 
“estilo de vida”. Algo, portanto, que se 
escolhe ser. Esse seria, de acordo com 
o professor do Programa de Mestrado 
em Educação do Centro Universitário 

Salesiano de São Paulo (Unisal) e doutor 
em Ciências Sociais pela Universidade 

Estadual de Campinas (Unicamp), Luís 
Antônio Groppo, o “poder simbólico” da 

palavra juventude. Inspirado no conceito 
do sociólogo Pierre Bourdieu, que em 

1978 declarou ser a juventude “apenas 
uma palavra”, ou seja, na época, 

um verbete esvaziado e criado para 
discriminar a ação dos jovens, Groppo 
defende que uma “construção social” é 
reelaborada de tempos em tempos. As 
mesmas instituições que tornaram os 

jovens incapazes no século XX, definem 
a juventude do século XXI como um 

grupo de pessoas flexíveis, felizes, 
vitais e dispostas a consumir, 

independentemente da 
idade. “Um jovem 

negro, gordo e pobre, 
por exemplo, não é 

considerado jovem, 
porque não está no 

padrão”, argumenta 
o professor. Luis 
Antônio Groppo 

esteve em Goiânia 
no mês de março 
para uma roda de 
conversa na Casa 

da Juventude. Nessa 
entrevista, ele falou 

sobre os dilemas 
dos jovens pobres 

e também sobre a 
educação formal e 
não formal que é 
destinada a eles.

Patrícia da Veiga

movimento, com o tempo, 
abarcou outras reivindica-
ções que não só a tarifa de 
ônibus gratuita. Também há 
muitas iniciativas interes-
santes entre os jovens vin-
culados à cultura Hip Hop e 
à capoeira. Destaco ainda o 
uso que os jovens têm feito 
da Internet. Há uma tradi-
ção. Em 1999, o movimento 
antiglobalização de Seattle foi 
todo organizado por e-mail. 
O partido mais votado nas 
eleições italianas de 2013, o 
Movimento Cinco Estrelas, 
organizou-se pela internet e 
fez comícios nas ruas. Então 
é isso que nos dá esperança, 
que mostra que as pessoas 
são inquietas.

Sendo assim, considerar 
a juventude contemporâ-
nea individualista e des-
politizada é uma falácia?

A política institucional 
e partidária destina pouco 
espaço ao cidadão – e não 
somente ao jovem cidadão. 
Além disso, tem sido regu-
lamentada e cooptada. Isso 
sem contar que quando os 
espaços se institucionalizam 
ou se formalizam demais, os 
jovens perdem o interesse. 
Mas, de modo geral, a nossa 
sociedade, a nossa cultura, é 
extremamente despolitizada. 
Ou a política é vista como 
algo sujo, espúrio ou é enca-
rada de forma técnica, tecno-
crática, voltada para especia-
listas. “Eles sabem resolver 
as coisas”, dizem. Há ainda o 
agravante de que, no cotidia-
no, temos que nos preocupar 
com a nossa empregabilida-
de. Nós somos “marretados” 
com essa mensagem o tempo 
todo. Então se os jovens são 
despolitizados, não é porque 
são egoístas, individualis-
tas e isolados, como dizem, 
é porque são ensinados a 
isso. Aliás, todos nós somos 
ensinados que o mundo do 
trabalho é o único possível 
e que temos que nos tornar 
empregáveis. Então, diante 
disso, ser despolitizado não 
é uma coisa absurda. O es-
pantoso é que ainda assim 
existem pessoas que criam 
projetos alternativos, que se-
jam politizadas.

Quem visitou o Pátio da Ciência, no Espa-
ço das Profissões, se surpreendeu com a 
quantidade de experiências científicas fei-
tas pelos monitores e professores dos cur-
sos de Química e Física da UFG. Como em 
uma feira de ciências, foi possível observar 
experimentos que desafiaram a imaginação 
dos estudantes. Havia desde uma espécie 
de foguete feito com um vasilhame de água 
mineral de cinco litros a uma tabela perió-
dica interativa controlada por meio de um 
software. Enquanto os monitores explica-
vam o passo-a-passo de cada experimento, 
a reação de quem estava assistindo deixa-
va de ser de descrença, no início do expe-
rimento, para risos de surpresa, no final.

Quase 40 mil 
estudantes de ensino 
médio passaram pelo 
Câmpus Samambaia da 
Universidade Federal de 
Goiás, durante os dias 
23 e 24 de abril, no Es-
paço das Profissões. A 
quinta edição do even-
to, criado para informar 
aos futuros vestibulan-
dos sobre os cursos de 
graduação oferecidos 
pela instituição, regis-
trou recorde de público 
inscrito: 37.850 mil es-
tudantes,  de 327 instituições de ensino (201 públicas, 113 privadas e 13 convenia-
das).  Durante os dois dias, monitores dos cursos de graduação realizaram atividades 
para mostrar o cotidiano universitário e oferecer um panorama geral das atividades 
desenvolvidas (grade curricular, especializações, projetos de pesquisa e estágio). 

Espaço das Profissões atrai público recorde

Com a demanda de vestibulandos em 
baixa, professores e estudantes dos 
cursos de licenciatura precisaram se 
desdobrar, com muita criatividade, 
para chamar a atenção dos visitantes 
do Espaço das Profissões. Na Facul-
dade de Letras (FL), por exemplo, fo-
ram apresentados diversos vídeos nas 
línguas estrangeiras que têm curso na 
instituição. Professora na FL, Edna 
Faria enfatiza que “o Espaço das Pro-
fissões é importante porque fortalece a 
imagem das licenciaturas e mostra a 
relevância que esses cursos têm para 
a sociedade”. 

Licenciaturas tentam atrair novos alunos

Experimentos são demonstrados no Pátio da Ciência

Na edição 57 (abril/2013), na Mesa-redonda “Hiperati-
vidade NÃO é sinônimo de transtorno” (p. 6) houve um erro. 
Quando o professor e psiquiatra Paulo Verlaine Azevedo falou 
que a incidência de casos de Transtorno de Déficit de Atenção 
e Hiperatividade é de 5% entre crianças e adolescentes, isso 
equivale a uma estimativa de 3 milhões de pacientes e não de 
30 milhões como estava escrito no texto.
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Serviço Público em 
perspectiva

Em 2013 a UFG criou um novo curso a distância em 
Administração Pública. A iniciativa foi uma resposta 
ao Programa Nacional de Formação em Administração 

pública (PNAP), proposto pelo Ministério da Educação com 
o objetivo de capacitar quadros de gestores para atuar na 
administração do governo e unidades organizacionais. A partir 
da iniciativa de criação desse programa, não podemos deixar 
de fazer uma leitura do complexo processo histórico que molda 
a realidade do serviço público prestado hoje no Brasil.

De acordo com especialistas, o setor público está 
inserido em um contexto amplo de mudança de paradigma 
administrativo, passando gradativamente da administração 
burocrática para a administração gerencial. Tratam-se de 
mudanças não só qualitativas, mas também quantitativas, 
pois, depois de algumas décadas de sucateamento do serviço 
público, acompanhamos a ampliação dos investimentos 
e o aumento do número de vagas em vários setores. Isso 
levou cada vez mais pessoas a sonharem com um trabalho 
público. Mas, na corrida pela tão sonhada carreira estável, 
a peneira dos concursos públicos tem sido rigorosa ao 
aprovar candidatos com formação adequada, capazes 
de efetivamente intervir na realidade social, política e 
econômica e, assim, contribuir para a melhoria da gestão 
das atividades desempenhadas pelo Estado brasileiro, nos 
âmbitos federal, estadual e municipal.

Foi pensando em alguns desses aspectos que a 
equipe do Jornal UFG quis abordar em uma mesa-redonda 
os significados atuais do serviço público no Brasil. A 
discussão levantou muitas questões quanto à superação 
de desafios como a adoção de novas estratégias gerenciais 
e de controle dos gastos de recursos públicos, o cuidado 
com a saúde dos servidores e valorização das carreiras e, 
sobretudo, o combate à corrupção e ao senso comum de 
que funcionários públicos são ineficientes e preguiçosos.

Outro destaque dessa edição é a abordagem dos 
problemas que os ruídos podem causar à saúde humana, 
trazidos ao conhecimento na matéria sobre as iniciativas 
do Dia Internacional da Conscientização sobre o Ruído que, 
em Goiânia, mobilizou equipes de diversas instituições 
além da UFG.  Tenham todos uma boa leitura!

Michele Martins, editora do Jornal UFG
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Layane Palhares

O Brasil tem o compromisso 
de expandir sua área sob 
proteção legal por ser sig-

natário da Convenção de Diversi-
dade Biológica. No último acordo, 
sobre a Meta Global da Conferên-
cia das Partes da Convenção sobre 
Diversidade Biológica das Nações 
Unidas (COP  10/CDB) de Aichi, 
em Nagoya, firmado em 2011, o 
Brasil comprometeu-se a proteger 
pelo menos 17% dos ecossistemas 
terrestres e 10% dos ecossistemas 
marinhos até 2020.

Dois estudos conduzidos ao 
longo dos últimos três anos pelo 
professor Rafael Loyola, do Labo-
ratório de Biogeografia da Conser-
vação da Universidade Federal de 
Goiás, apontam para a necessidade 
do Brasil se dedicar ao avanço das 
Unidades de Conservação (UCs) 
para fazer frente aos efeitos das 
mudanças climáticas. Os estudos 
levantaram os impactos das mu-
danças climáticas para diferentes 
espécies de anfíbios e mamíferos 
do Cerrado e da Mata Atlântica e 
foram realizados em conjunto com 
o professor Ricardo  Machado, da 
Universidade de Brasília (UnB), o 
doutorando do programa de  Pós-
-Graduação  em  Ecologia e Evolu-
ção  (PPGEE-UnB), Frederico Falei-
ro, e com a doutoranda Priscila Le-
mes, do mesmo programa. Os estu-
dos foram publicados nas revistas 
científicas Biological Conservation e 
PLoS ONE.

 De acordo com as pesqui-
sas realizadas, a melhor maneira 
de proteger a biodiversidade é por 
meio da criação de Unidades de 
Conservação. Entretanto, consi-
derando as mudanças climáticas 
globais, mesmo as UCs poderiam 
deixar de proteger a biodiversidade 
nelas existente pois, uma UC cli-
maticamente adequada hoje, pode 
deixar de ser daqui a 30 ou 50 
anos. Em situações como essa, vá-
rias espécies são forçadas a migrar 
para outros locais climaticamente 
adequados ou enfrentar, no local 
onde vivem condições adversas, 
que podem levar à sua extinção. 

Em geral, ao se definir uma 
área a ser protegida, são observa-
das suas características naturais 

Estudos preveem um cenário assustador 
para o Cerrado e a Mata Atlântica

O Brasil deve planejar a 
criação de unidades de 
conservação mediante as 
mudanças climáticas globais 
para evitar a extinção de 
espécies animais e vegetais

e estabelecidos os principais ob-
jetivos de conservação. Segundo o 
professor Rafael Loyola, “a perda 
de boa parte dos anfíbios e mamí-
feros de um bioma pode ter conse-
quências sérias sobre os chama-
dos serviços ecossistêmicos. Por 
exemplo, os anfíbios são impor-
tantes por controlarem populações 
naturais de insetos e por limitar o 
crescimento de algas em riachos. 
Já os mamíferos, muitos deles são 
predadores, mantendo um balan-
ço ‘saudável’ entre as espécies de 
um ecossistema, outros são herbí-
voros e controlam as espécies de 
plantas de um determinado lugar, 
vários são polinizadores (morcegos, 
principalmente) ou dispersores de 
sementes (porcos selvagens, lobo-
-guará, anta, etc), sendo essenciais 
para garantir a sobrevivência das 
plantas e produção de frutos”, ex-
plicou.

Impactos – As consequências des-
sas alterações do ambiente sobre 
os animais, em ambos os biomas, 
são os mesmos: um decréscimo 
acentuado de locais com clima ade-
quado para as espécies, o que leva-
ria a uma redução da distribuição 
geográfica das mesmas. Em alguns 
casos, como o dos anfíbios da Mata 
Atlântica, até 12% das espécies po-
deriam perder todos os locais ade-
quados para sua sobrevivência. Os 
habitats em si não desapareceriam, 
mas se tornariam quentes ou secos 
demais, e para algumas espécies, 

nenhum lugar dos biomas oferece-
ria condições para a vida. 

O Cerrado deve perder muito 
de sua cobertura original até 2080. 
Diante das mudanças climáticas e 
do desmatamento, apenas 20%, em 
média, da área de ocorrência das 
espécies conseguiria ser protegida, 
caso o Brasil se comprometesse a 
proteger 17% do bioma. Para pro-
por novos locais para a criação de 
UCs, foram realizadas várias pes-
quisas que consideram não só as 
condições climáticas presentes nos 
locais onde as espécies vivem, mas 
também as distâncias que tais es-
pécies poderiam percorrer em bus-
ca de locais adequados. Além disso, 
foram incluídas informações sobre 
onde estão os habitats remanescen-
tes de Mata Atlântica e de Cerrado, 
de maneira que os novos locais são 
passíveis de conservação. 

O professor Rafael Loyola ex-
plicou que para a escolha desses 
locais de maior importância para 
conservar a sobrevivência das es-
pécies do Cerrado e da Mata Atlân-
tica, foi usado o modelo global de 
circulação oceânico atmosférico 
(MCGA). Esse recurso, que é usa-
do operacionalmente para previsão 
de tempo e, com as devidas modifi-
cações, baseado no mesmo modelo 
que já vem sendo usado na Austrá-
lia, Inglaterra e Canadá, também 
pode ser usado para a previsão de 
clima. “Com esse modelo consegui-
mos saber se as áreas propostas 
para a criação de UCs continuarão 

sendo climaticamente adequadas 
no futuro e com estes resultados 
podemos calcular se as espécies 
conseguiriam chegar até esses lo-
cais”, diz Rafael.

Para o Cerrado, o grupo 
foi ainda mais longe fazendo uma 
previsão, ano a ano, de perda de 
habitat na região. “Prever a perda 
de habitat é outro passo essencial, 
pois ainda que o clima de um local 
mantenha-se adequado no futuro, 
se aquele lugar for convertido em 
pastagem ou monoculturas, o que 
acontece muito no Cerrado, ne-
nhuma ação concreta de conser-
vação será possível. As espécies de 
grande porte são sempre as mais 
ameaçadas, pois ficariam isoladas. 
Encaixam-se nesse perfil a onça-
-pintada, a onça-parda, o lobo-gua-
rá, a anta e o tamanduá-bandeira”, 
observou Rafael Loyola. 

O professor conclui que as 
pesquisas apontam para a neces-
sidade de estudos mais densos e 
completos sobre a biodiversidade 
e sobre as ações que os governos, 
ONGs, setor privado e sociedade ci-
vil podem tomar: “O Brasil tem uma 
postura de liderança em negocia-
ções internacionais sobre a ques-
tão ambiental. É hora de pensar 
no futuro e fazer um grande plano 
nacional de adaptação do Sistema 
Brasileiro de Unidades de Conser-
vação (SNUC  –  lei no 9.985, de 18 
de julho de 2000) de acordo com as 
mudanças climáticas globais”, de-
fendeu o professor.

Erneilton Lacerda

Costuma-se falar que grandes mudanças co-
meçam com pequenos gestos. Não no caso 
de Renata Rodrigues de Oliveira, de 37 anos. 

Sua atitude de não desistir diante dos obstáculos pode 
ser considerada um grande gesto que está fazendo a 
Universidade Federal de Goiás (UFG) viver 
um momento histórico. Renata tornou-
-se, desde o dia 27 de abril, a primeira 
estudante surda de um programa de 
pós-graduação da instituição, ao in-
gressar no mestrado de Ciências da 
Saúde da Faculdade de Medicina. A 
tendência agora é que outros estu-
dantes deficientes sejam estimu-
lados por essa conquista e ocu-
pem o espaço da universidade. 

Há dois anos a professora 
efetiva da Faculdade de Letras 
da UFG, Renata Rodrigues, 
tentou o mestrado três vezes 
em outro estabelecimento 
de ensino, mas foi reprova-
da. Em entrevista ao Jornal 
UFG, auxiliada pela intér-
prete Núbia Flávia, ela diz que 
“sempre houve uma barreira 
muito grande, que era a di-
ficuldade de comunicação. 
As portas para mim, infe-
lizmente, não foram abertas.” 
Mesmo assim, ela não desistiu. Ao ser informada da existência de um 
projeto de pós-graduação voltado à área da surdez na UFG, não teve 
dúvidas: iria tentar novamente. 

Na seleção da UFG, a maior dificuldade para Renata Rodrigues 
foi a prova de língua inglesa. “Minha língua materna é libras e o por-
tuguês é a minha segunda língua. Então, na verdade, o inglês repre-
senta uma terceira língua”, declara. Entretanto, dessa vez, deu tudo 
certo. “Certamente a minha entrada no mestrado pode fazer com que o 
espaço para os surdos 
seja ampliado nos pro-
gramas de pós-gradua-
ção da UFG e de outras 
instituições. Foi um 
esforço enorme e uma 
vitória maior ainda, en-
tão, quero compartilhar 
com as pessoas que te-
nham alguma deficiên-
cia como eu.” 

Agora a mestran-
da irá estudar a quali-
dade de vida da popu-
lação surda, conside-
rando diversos fatores 
nessa avaliação. “Estu-
darei, por exemplo, os 
impactos na qualidade 

Estudante surda ingressa no programa de 
Pós-graduação em Ciências da Saúde

A conquista da professora da 
Faculdade de Letras, Renata 
Rodrigues, representa mais uma 
etapa na inclusão de pessoas com 
deficiência na UFG

de vida de um surdo, se essas pessoas têm uma família de ouvintes ou 
se tem na família outras pessoas na mesma condição auditiva.” Desta 

forma, a mestranda tem a expectativa de contribuir na criação de 
futuras ações que proporcionem à população surda melhores con-
dições de vida. 

O professor emérito da Faculdade de Medicina da UFG, 
Celmo Celeno Porto, foi quem aceitou orientar o projeto de Re-
nata Rodrigues e garante que o seu contato com ela o fez re-
pensar, inclusive, seu relacionamento com os alunos. “Precisei 
aprender e ainda aprendo muitas coisas em meu convívio com 
a Renata. Acredito que os colegas de mestrado dela também vão 
ganhar muito mais em seu aprendizado.” 

Para o professor, a conquista não é somente dela, mas 
também das pessoas com deficiência e da própria Universidade 

Federal de Goiás. “A situação especial inovadora 
e ousada trazida pelo ingresso de Renata no 

Mestrado representa um ponto de inflexão 
na universidade, com o qual novas possi-

bilidades de inclusão social deverão ser 
pensadas e postas em prática.” 

A co-orientadora de Renata, 
professora Neuma Chaveiro, da 
Faculdade de Letras da UFG con-
corda com o professor Celmo Ce-
leno Porto e acrescenta que “a 

universidade está mostrando 
que é possível, sim, incluir os 
estudantes surdos. A dificul-
dade é exclusivamente a de 
comunicação. Quando isso 
é solucionado, com a pre-
sença de um intérprete, 
esse estudante surdo pode 
estar em qualquer lugar 
da universidade.” 

Durante todas as 
atividades acadêmicas 
Renata Rodrigues é acom-
panhada por um intérpre-

te. A UFG disponibilizou 
dois intérpretes que traduzem 

para ela as aulas das disciplinas e as conversas com o orientador, 
entre outras atividades vinculadas ao projeto de pós-graduação, como 
o acompanhamento de defesas de teses e dissertações dos colegas do 
programa. 

Há muitas chances da história de Renata Rodrigues inspirar 
outras pessoas com algum tipo de dificuldade, segundo Neuma Cha-
veiro. “Precisamos utilizar exemplos como o de Renata para mostrar 
que os obstáculos podem ser superados. A Universidade Federal de 

Goiás está aberta às diferenças e está disposta a acolher 
qualquer pessoa.” 

 
Inovação – A UFG, em parceria com a Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) e a Universidade Federal do Rio Gran-
de do Sul (UFRGS), traduziu para Libras o instrumento 
de avaliação da qualidade de vida da OMS, o WHOQOL 
(World Health Organization Quality of Life) e desenvolveu 
um software desse instrumento em Libras. A professora 
Neuma  Chaveiro destaca que “o WHOQOL avalia o impac-
to da surdez na qualidade de vida das pessoas surdas que 
se comunicam pela língua de sinais, valorizando os aspec-
tos culturais e linguísticos da comunidade surda”. 

Assim que receber a aprovação da OMS, que detém 
os direitos sob o instrumento, o software estará disponível 
nos sites (http://www.medicina.ufg.br/qualidadedevida) 
e (http://www.ufrgs.br/psiq/whoqol.html). Será de livre 
acesso para a comunidade científica, o que significa que 
novas pesquisas poderão ser realizadas.
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Neuma Chaveiro, Renata Rodrigues, Celmo Porto e Núbia Flávia  
comemoram a conquista que abrirá portas para estudantes 

deficientes na Pós-Graduação da UFG  

Mesmo com as dificuldades, Renata explica que nunca pensou em 
desistir de fazer mestrado
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cialmente durante o governo do Fer-
nando Henrique Cardoso, que con-
figurou um verdadeiro desmonte do 
serviço público. Então, na realidade a 
maioria dos concursos que ocorreram 
até então são de reposição de pessoal, 
não é nem de aumento de servidores. 
Para citar um exemplo, especialmente 
em Goiás, estamos com déficit de au-
ditores fiscais. Hoje contamos com 86 
auditores fiscais e precisaríamos de 
161, praticamente o dobro. 

Considerando a facilidade de cria-
ção de cargos comissionados, com 
salários altos, que tipo de ferra-
mentas de gestão têm sido ado-
tadas pela administração pública 
para contornar esse problema?

Vicente Ferreira – Existe a 
dificuldade de discutir sobre políti-
ca e gestão para encontrarmos um 
equilíbrio entre ambas, pois há quem 
defenda a politização da gestão e há 

o gerenciamento da política. Em um 
processo democrático, existe a rotati-
vidade de governos. As mudanças e as 
dificuldades em cargos de livre nome-
ação são da natureza da democracia. 
Dentro da democracia é natural que 
exista a alternância de poder e isso 
traz a preocupação para os funcioná-
rios estáveis do estado. Não podemos 
esquecer que, independentemente do 
cargo ou do modelo de gestão, temos 
que profissionalizar a gestão pública. 
Essa tentativa é histórica e não po-
demos fugir disso. Não acho que está 
sobrando gente no serviço público ou 
que ele esteja inchado, de forma al-
guma. Também não acho que são as 
novas ferramentas que estão causan-
do estresse. Acho que isso se dá pelo 
momento histórico no qual vivemos. 
Talvez seja um problema de política, 
de visão a curto prazo, ou talvez seja 
um problema de desconhecimento. 
Mas não há como não pensarmos es-
trategicamente o planejamento com 
uma visão de curto, médio e longo 
prazo, senão faremos arranjos admi-
nistrativos que não têm sustentação. 
O planejamento ainda é incipiente 
na administração pública brasileira. 
São poucos os bons exemplos que 
temos, porque falta pensarmos o 
serviço público para o público e não 
para quem está dentro da burocra-
cia. O burocrata, geralmente tem um 
pensamento de autossustentação 

Vicente Ferreira Arquivaldo Bites
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Avanços 
e desafios 
marcam a 
trajetória do 
serviço público 
no Brasil
Michele Martins e Roberto Nunes 

A prestação de serviços públicos abrange setores essen-
ciais para a sociedade. Nas diferentes esferas governa-
mentais, seja municipal, estadual ou federal, a presta-

ção desses serviços mobiliza milhares de trabalhadores, sen-
do estes, vistos como agentes de transformação a serviço da 
cidadania. Nos últimos anos, muitas vagas para servidores 
públicos foram criadas, mas a busca pela cobiçada estabilida-
de profissional requer muita dedicação. 

Mas, o que realmente significa a prestação de serviços 
públicos e qual a imagem que a sociedade brasileira faz dela, 
em especial em uma época de constante pressão sobre a ad-
ministração pública, que requer, entre outras coisas, valoriza-
ção da eficiência. De acordo com especialistas, a necessidade 
de se extinguir os cargos comissionados e a adequação de 
ferramentas de gestão equivalentes às da iniciativa privada 
estão entre os principais desafios para a melhoria dos serviços 
públicos prestados pelos governos.

Para discutir questões como a valorização da carreira, a 
política e a gestão de pessoal na administração pública, con-
vidamos o superintendente regional do Ministério do Trabalho 
em Goiás, Arquivaldo Bites e os professores da UFG Cleito 
Pereira dos Santos, da Faculdade de Ciências Sociais (FCS) e 
Vicente Soares da Rocha Ferreira, da Faculdade de Adminis-
tração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas (Face).

Qual o conceito de serviço público e de que forma a prestação de serviços 
públicos no Brasil se organiza historicamente?

Cleito Dos Santos - O serviço público é caracterizado pela tentativa do 
estado em ofertar determinados serviços com o objetivo de atender necessida-
des básicas da população como: saúde, educação, transportes, entre outros. 
O serviço público no Brasil foi organizado de maneira precária ao longo de 
décadas. Tivemos de fato um serviço público articulado, em que os servidores 
chegam ao cargo por competência técnica, a partir dos anos 1980, com a insti-
tuição dos concursos públicos. Anteriormente, os critérios de admissão eram o 
parentesco e a amizade. É bom observar que, no caso brasileiro, isso é recente, 
posterior ao regime militar. E possibilitou a expansão do serviço público com 
a chegada de novos funcionários e a oferta de novos serviços.

Arquivaldo Bites - O concurso público não era obrigatório, então a maio-
ria dos gestores acabavam optando pelo “quem indica (QI)". A obrigatoriedade 
do concurso foi um grande avanço da Constituição de 1988. Infelizmente, ainda 
ocorrem muitas nomeações em cargos temporários, em desacordo com a Cons-
tituição, especialmente em nível municipal, em prefeituras menores. Em âmbito 
federal, tem ocorrido efetivamente as contratações por concurso. Até mesmo 
quanto aos cargos de DAS (cargos de direção, chefia e assessoramento supe-

riores que podem ser ocupados por 
servidores efetivos ou de fora dos qua-
dros dos governos) a partir do governo 
do presidente Lula, foi estimulado que 
no mínimo 75% das vagas em cargos 
de DAS seriam preenchidos por servi-
dores do próprio órgão. Hoje, mesmo 
havendo a indicação política do servi-
dor, este tem de pertencer ao quadro 
efetivo. Isso contribui para a melhoria 
do serviço público. Notamos nos pro-
cessos administrativos disciplinares, 
que a grande maioria dos que come-
tem desvios ou corrupção, são pesso-
as fora do quadro efetivo. Por isso é 
de fundamental importância o estabe-
lecimento de critérios objetivos e téc-
nicos proporcionados pelos concurso 
públicos e a efetividade. 

Qual o percentual de processos ad-
ministrativos já registrados?

Arquivaldo Bites - Nós não te-
mos um percentual atualizado. Mas 
em dados de 2012, a cada 100 servi-
dores que foram demitidos por corrup-
ção, 79 não pertenciam ao quadro efe-
tivo de servidores e 21 eram efetivos. 

Vicente Soares - Essa pre-
ocupação de profissionalização do 
serviço público no Brasil vem desde 
os anos 1930, com a estruturação 
do Departamento Administrativo do 
Serviço Público  (DASP). O debate 
sobre esse assunto tem passado por 
muitos momentos históricos impor-
tantes de reformas no serviço públi-
co. Mas sabemos que ainda existe a 
necessidade de avançarmos na pres-
tação de serviços e, obviamente, pre-
cisamos de mão-de-obra qualificada 
para isso. 

O Brasil e o mundo têm passado 
por grandes transformações socioe-
conômicas nos últimos anos. Quais 
foram os reflexos dessas mudanças 
para o serviço público no país?

Vicente Ferreira - Os usu-
ários do sistema público hoje estão 
mais conscientes da necessidade de 
reivindicar a qualidade no serviço 
público. O estado brasileiro vem res-
pondendo à essa demanda. Eu não 
sou otimista nem pessimista demais 
em relação à qualidade do serviço 
público. Ainda não resolvemos to-
dos os problemas. Por exemplo, re-
cebemos um relatório do Instituto 
de Pesquisas Econômicas Aplicadas 
(Ipea) mostrando que o serviço públi-
co brasileiro é mais produtivo do que 
o serviço do setor privado. Temos de 
saber avaliar essa informação, por-
que é difícil fazer uma comparação 
entre serviço público e serviço priva-
do. Para analisarmos essa avaliação 
precisamos de microdados de dentro 
das organizações porque os serviços 
e os objetivos são diferentes. Mas do 
ponto de vista do impacto que tem 
causado as novas tecnologias, per-
cebemos que temos profissionalizado 
mais o serviço público e adquirido 
novas ferramentas de gestão, como 
por exemplo, uma integração de sis-
temas estaduais ao governo federal 
que permite um maior controle da in-
formação sobre as compras públicas, 
economia de gastos e mais transpa-
rência, pois existe grande preocu-

pação sobre esses assuntos, foco de 
constante desconfiança por parte da 
sociedade. Hoje, esse sistema exis-
te em vários estados brasileiros e 
foi discutido no Conselho de Secre-
tários Estaduais de Administração 
(Consad), em Brasília. Poderíamos 
citar vários outros aspectos de mu-
dança no serviço público. Muitos re-
clamam da importação de técnicas e 
ferramentas do serviço privado, mas 
temos efetivamente ferramentas ade-
quadas que funcionam tanto no sis-
tema privado quanto no público, com 
a diferença que o serviço público tem 
o objetivo de atender a sociedade e 
não objetivar o lucro. 

Sob a perspectiva da sociologia do 
trabalho, que reflexos foram mais 
perceptíveis nessas mudanças que 
ocorreram no Brasil?

Cleito dos Santos - É a partir 
de 1988, com o início do processo de 
redemocratização, que vamos veri-
ficar uma racionalização intensa da 
administração pública. Hoje vivemos 
numa situação na qual os críticos do 
serviço público questionam o aumen-
to dos gastos com a ampliação de seu 
raio de atendimento à população. 
Mas não é possível o Brasil continu-
ar em uma posição de sexta ou séti-
ma economia do mundo, possuindo 
uma população de miseráveis, sem 
acesso a saúde, educação, que são 
serviços públicos. No ponto de vista 
da Sociologia, há várias questões que 
podemos observar tanto na transfor-
mação do trabalho no serviço públi-
co quanto nas consequências dessas 
transformações. O perfil do servidor 
público hoje é muito diferente de dez 
anos atrás. Por exemplo, no caso da 
universidade, que abre concursos 
para cargos de nível médio, muitas 
pessoas que concorrem já possuem 
nível superior e até pós-graduação, 
o que contribui para a melhoria do 
serviço público. Para operacionalizar 
e administrar as novas tecnologias 
é necessário um profissional com 
maior qualificação. Por outro lado, 
saindo do campo do trabalho para o 
campo da saúde, percebemos que es-
sas mudanças também têm impacto 
na saúde do trabalhador. No serviço 
público também existe adoecimentos, 
assim como nas empresas privadas, 
em função das pressões que surgem 
com esse novo modelo de gestão. Foi 
feito um estudo no Tribunal do Rio 
Grande do Sul que mostrou que a 
partir da adoção de sistemas de ad-
ministração e de gestão aplicados no 
setor privado, como por exemplo, a 
exigência do cumprimento de me-
tas, os trabalhadores começaram a 
ter problemas de depressão, hiper-
tensão, entre outros. Não adianta 
apenas falarmos que o serviço públi-
co expandiu e que os trabalhadores 
estão mais qualificados. Também há 
consequências que dizem respeito a 
saúde desse trabalhador.

Existem informações sobre o au-
mento do número de servidores 
públicos no Brasil? 

Arquivaldo Bites - Passamos 
por um período de muitos anos, espe-

ou manutenção da sua condição. O 
serviço público existe para prestar 
serviços para a comunidade. Sempre 
olhei com cuidado para a transferên-
cia de determinadas ferramentas do 
setor privado para o setor público, 
mas não podemos desconhecer que 
os avanços tecnológicos estão permi-
tindo isso. Modelos de gestão bem-
-sucedidas e a pressão da sociedade 
por mais transparência, está permi-
tindo a economia de gastos públicos. 
Acho que existe realmente uma pre-
ocupação dos profissionais de gestão 
pública em melhorar a qualidade do 
serviço público. O que dá retorno po-
lítico a longo prazo são as políticas de 
valorização do serviço público como o 
governo federal vem fazendo. 

Arquivaldo Bites - No meu en-
tendimento, é grande a quantidade 
de pessoas que trabalham em órgãos 
públicos de forma terceirizada. Isso 
para mim é uma ilegalidade, pois a 

Constituição diz que não pode. “Vol-
ta e meia” o governo tem mandado 
projetos para o Congresso para a 
constituição de cargos efetivos. Te-
mos de pressionar o governo de todas 
as formas para que ele efetivamente 
consiga abrir as vagas e realizar os 
concursos públicos, para melhorar 
os serviços à população no Brasil.

Como as novas tecnologias 
têm impactado o serviço público?

Cleito dos Santos - As novas 
tecnologias já estão dentro das nos-
sas casas e espalhadas na sociedade 
qualquer que seja o setor. O que se 
discute quanto a saúde do trabalha-
dor é que os usos dessa tecnologias 
são diferentes, dependendo de cada 
setor. A tecnologia não é neutra e o 
uso da tecnologia se dá por opções 
políticas. A reforma política do Bres-
ser Pereira nos anos 1990 não foi só 
uma reforma que procurou colocar 
um programa em prática. Foi muito 
mais do que isso, porque fez chegar 
até o estado modelos de gestão como 
os das escolas de economia e negócio 
dos Estados Unidos. A Escola Supe-
rior de Formação do Servidor (Enap) 
oferecia cursos para os gestores em 
Brasília e esses cursos eram dados 
em inglês, pois os professores eram 
dos EUA. Temos verificado, por meio 
de pesquisas, que à medida que as 
pessoas são pressionadas no setor 

privado, elas começam a desenvol-
ver diversos tipos de doenças ligadas 
ao trabalho. Quando esses modelos 
chegam ao serviço público, esses 
servidores também são pressiona-
dos. A instituição estatal vai muito 
além das propostas de um governo. 
Podemos observar que determina-
das práticas que foram colocadas 
no governo do FHC, com a gestão 
do Bresser Pereira, permanecem. No 
entanto, outras questões podem ser 
colocadas. Temos de ter um olhar 
crítico sobre o serviço público que 
está sendo oferecido, pois, mesmo 
que ele tenha melhorado significa-
tivamente, ainda temos falhas. Mas 
isso é perfeitamente normal. No ser-
viço público tem falhas assim como 
no serviço privado. Verificamos, por 
exemplo, a maneira precária que 
tem se dado a expansão do ensino 
superior. Mesmo com o crescimen-
to do ponto de vista físico, do ponto 

de vista tecnológico, deixa a desejar. 
Existem salas que não tem o data 
show ou a internet não funciona. É 
preciso fazer com que a população 
que não tem acesso às universida-
des chegue até lá. No último vesti-
bular da UFG, mais de 800 vagas 
ficaram ociosas, por vários motivos, 
mas é preciso pensar de forma es-
tratégica para evitar que esses pro-
blemas venham a colocar em cheque 
a própria universidade. No serviço 
público estadual, ou municipal a si-
tuação é mais grave ainda em com-
paração ao serviço público federal. 
O SUS, por exemplo, é um projeto 
maravilhoso destinado a atender 
todo e qualquer indivíduo que ne-
cessite de atendimento médico, mas 
na realidade o sistema não funcio-
na. Gostaria de reforçar a ideia que 
não se pode tratar o serviço público 
como uma coisa homogênea, porque 
ele reflete as contradições presen-
tes na sociedade. A Justiça brasi-
leira, por exemplo, é completamen-
te elitista. Vários estudos mostram 
como a Justiça julga diferentemente 
os ricos e os pobres, os negros e os 
brancos, os homens e as mulheres. 
Na Justiça temos altos funcionários 
públicos, altamente qualificados 
como juízes, promotores, defenso-
ria pública, técnicos e esse pessoal 
vive “encastelado”.  Trata-se de um 
serviço público no qual a população 

não tem acesso. A sociedade tem de 
enfrentar isso exigindo que os tribu-
nais sejam democratizados. 

Qual a maior dificuldade para a su-
peração desses problemas levando 
em consideração a complexidade 
do estado, questões históricas e 
políticas? 

Cleito dos Santos – Há mui-
tas contradições no serviço público. 
O serviço público federal é totalmen-
te diferente do serviço público em 
âmbito estadual e municipal. Em 
termos de qualificação, há um abis-
mo entre os servidores públicos fe-
derais e os municipais. E isso é um 
problema sério quando pensamos 
na totalidade do sistema. Outro pon-
to que deve ser discutido é o papel 
da sociedade civil nesse processo. A 
sociedade cobra pouco seus direi-
tos.  Enquanto a sociedade civil não 
prestar atenção, cobrar e exigir mais 
qualidade de serviços públicos das 
instituições públicas, não veremos 
melhora significativa. A sociedade 
começa a exigir do serviço público, 
vamos pensar no sistema de saú-
de, é um absurdo, as pessoas estão 
morrendo, sem assistência a saúde. 
Quem não paga plano de saúde “tá 
enrolado”,  e aí a população sofre 
porque ninguém dá muita atenção. 
Mas temos outro elemento que eu 
acho fundamental e que está arrai-
gado na sociedade brasileira, que é 
a corrupção. A corrupção faz com 
que muito dinheiro saia pelo ralo, 
dinheiro que não chega à população.

O que pode ser feito para além da 
cobrança da população e de uma 
legislação em relação à corrupção 
de servidores?

Arquivaldo Bites -  Acredito 
que a legislação acaba permitindo a 
corrupção e que a Lei de Licitação 
parece ser um chamarisco para isso. 
Precisa haver uma mudança na le-
gislação, e mais do que isso, trata-se 
de uma questão da dignidade. Infe-
lizmente há pessoas que vão para o 
serviço público para se aproveitar 
financeiramente. Felizmente, a cada 
cinco processos, apenas um envol-
ve servidores efetivos, quatro são de 
fora, o que significa que até a ques-
tão do ingresso no serviço público 
interfere nas relações, no desempe-
nho das pessoas. Há uma campanha 
na mídia que precisa mudar o foco, 
tem muita falsidade em pessoas que 
defendem essa campanha. Vemos 
alguns políticos e meios de comuni-
cação fazendo essa campanha con-
tra a corrupção, sendo que eles são 
responsáveis pela corrupção. Se o 
governo paga a mídia, esta favorece 
o governo.Senão, ela dá notícia con-
trária. Eu vou pegar um exemplo pe-
queno, mas que pode ser estendido: 
um apresentador de TV local, falava 
mal do prefeito anterior na época da 
campanha. O prefeito que ele apoiou 
ganhou as eleições. Ficamos saben-
do que era uma jogada e agora o pre-
feito está pagando para eles falarem 
bem da prefeitura. Isso é comum por 
parte da imprensa. Isso para mim é 
corrupção da mesma forma.

Cleito dos Santos
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Michele Martins

Quem passa anos vivendo nas cidades em meio aos ruídos 
do trânsito, da construção civil, dos anúncios publicitários 
e até de turbinas de avião, aos poucos vai se acostumando 

com esses sons sem perceber o quanto eles são prejudicais à saúde. 
Não nos damos conta de que eles constituem uma forma de poluição 
responsável por desencadear nos indivíduos distúrbios como insônia, 
irritabilidade e agitação, depressão, dor de cabeça, alterações 
gástricas e intestinais e até hipertensão. 

Com o objetivo de conscientizar a população sobre os riscos 
da exposição constante a ruídos, foi instituído o Dia Internacional 
de Combate ao Ruído (Inad, sigla em inglês para International Noise 
Awareness Day). No Brasil, o dia foi comemorado com atividades 
de conscientização no dia 24 de abril. Em parceria com o Centro de 
Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), Conselho Regional 
de Fonoaudiologia (Crefono), Faculdade de Artes Visuais (FAV) da 
UFG e Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), o Inad 
organizou uma concentração no centro de Goiânia para realizar o 
ato de um minuto de silêncio, a distribuição de material informativo 
sobre saúde auditiva, além da medição sonora de um dos lugares 
mais movimentados da cidade.

Para a professora da FAV, Maria Luiza Ulhoa Carvalho, que está 
à frente das atividades do Inad em Goiânia desde 2011, a cidade é 
considerada uma das que registram os maiores níveis de poluição 
sonora do país. Com um decibelímetro (aparelho utilizado para medir 
os sons em decibéis) instalado na Praça do Bandeirante, foi possível 
identificar níveis sonoros que chegaram até 100 decibéis no local. 
Os dados coletados serão analisados no Laboratório de Conforto 
Ambiental da FAV, com o objetivo de compor um mapeamento do 
nível de poluição sonora em locais de grande circulação de pessoas 
e veículos. A análise desses dados seguirá os parâmetros de níveis 
sonoros aceitáveis estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT).

De acordo com a Resolução n. 1, de 8 de março de 1990, do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), a emissão de ruídos 
em decorrência de quaisquer atividades industriais, comerciais, 
sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda política, não devem 
ser superiores aos considerados aceitáveis pela norma NBR 10.151 
da ABNT. Essa resolução estabelece também que a execução dos 
projetos de construção ou de reformas de edificações para atividades 
heterogêneas, o nível de som produzido por uma delas não poderá 
ultrapassar os níveis estabelecidos pela NBR 10.152 da ABNT.

Apesar do incômodo, 
a poluição sonora 
ainda não é percebida 
como um problema 
nas cidades 

Distúrbios físicos e psicológicos podem ser provocados 
pelo excesso de exposição a ruídos constantes, muito 
comuns em centros urbanos. Esses ruídos são a terceira 
pior forma de poluição do planeta, só perdendo para a 
poluição da água e do ar.

Conforto acústico

Ter noções de como construir ambientes adequados 
sonoricamente faz parte da formação dos estudantes dos 
cursos de Arquitetura e Urbanismo e de Design de Ambientes. 
De acordo com a professora Maria Luiza Carvalho é função dos 
profissionais dessas áreas evitar e resolver problemas quanto 
ao conforto sonoro e ao tratamento acústico das edificações. 
“Dentro da grade curricular eu ministro disciplinas que ensinam 
sobre a Geometria Acústica com o objetivo de evitar sons de 
eco, o Isolamento Acústico que busca revestir ambientes como 
estúdios de gravações com segurança e estética para evitar a 
dispersão dos sons, e o Condicionamento Acústico que ensina 
sobre a absorção dos sons em função da porosidade dos 
espaços”, comentou a professora.

Parques 10 dBA Sala de Conferência, cinema 
35-45 dBA

Ginásio de esporte 45-60 dBA Sala de computação 45-65 dBA

Restaurante, lanchonete 40-50 dBABiblioteca, sala de estudo 
35-45 dBA

Sala de aula 40-50dBA Área de circulação, recepção 
45-55 dBA

Centros cirúrgicos 35-45 dBA

Decolagem de avião 140 dBAIndústrias e construção civil 
120 dBA

Veja os níveis de ruídos compatíveis com o conforto sonoro em ambientes diversos

Parâmetros aceitáveis em decibéis (dBA) estipulados pelas Normas NBR 10.151 e NBR 10.152 da ABNT para Avaliação do ruído em ambientes abertos e fechados.

Efeitos da longa exposição a 
ruídos constantes

. Perda temporária ou permanente da audição
. Dificuldade de compreensão da fala

. Zumbido (chiado) no aparelho auditivo
. Insônia 

. Irritabilidade e agitação
. Depressão

. Dificuldade de concentração
. Tontura e dor de cabeça

. Alterações gástricas e intestinais (azia, diarreia...)
. Hipertensão

Saiba como evitar problemas 
auditivos
. Usar protetores auditivos sempre que for exposto a níveis 
de ruído intenso 
. Evitar frequentar e permanecer em locais com muito barulho
. Evitar escutar música no caro ou fones de ouvido em 
volume alto
. Fechar as janelas do veículo se o trânsito estiver intenso
. Evitar incomodar a vizinhança com ruído intenso, 
considerando os limites do som nos horários permitidos
. Obter orientações profissionais sobre a acústica de 
ambientes em projetos arquitetônicos

Professora da Faculdade de Artes Visuais, Maria Luiza Ulhoa Carvalho está a frente das 
atividades do Dia Internacional de Combate ao Ruído desde 2011. Destacando o slogan Quem 
compartilha ruído, compartilha perigo, ela alerta para a necessidade de nos concientizarmos 

quanto os impactos negativos de permanecermos em constante exposição a ruídos 

Danceterias e Shows 120 dBAAcima de 60 decibéis o organismo 
entra em estado de alerta e pode 
haver a diminuição do rendimento 
do trabalho intelectual.

Trânsito 80 dBA
Buzina 100 dBA

Alerta para a saúde auditiva

De acordo com a professora e fonoaudióloga da PUC-GO, 
Danya Ribeiro Moreira, os efeitos negativos interferem muito na 
qualidade de vida das pessoas, pois produzem interferências físicas 
e psicológicas. Uma das primeiras queixas das pessoas que sentem 
desconforto auditivo é a de sentir zumbidos e sensação de dor, 
chamada pelos profissionais de algiacusia. “Uma das principais 
características desses efeitos é que eles não são imediatos. Eles 
dependem do nível de intensidade do ruído, do tempo de exposição 
e da predisposição de cada indivíduo. E mais: ruídos de até 80 
decibeis, que equivalem aos ruídos provocados pelo trânsito, 
são toleráveis, mas para uma exposição de até duas horas serão 
necessárias 16 horas em um ambiente silencioso para a recuperação 
da saúde auditiva. 

Danya Moreira explicou ainda que é preciso diferenciar o 
que é o som e o que é ruído. Essa definição está relacionada à 
psicoacústica, ou seja, o que o próprio indivíduo percebe em 
relação aos sons. O que para uma pessoa é um som agradável, 
para outra pode ser um ruído, mas geralmente, os sons são 
estímulos agradáveis e os ruídos são desagradáveis. “Quando 
falamos de ruídos devemos considerar a intensidade (forte ou 
fraco) e a frequência. O nosso ouvido é capaz de ouvir freências 
entre 20 a 20 mil hertz e intensidades de zero a 120 decibéis 
que podem causar desconforto sonoro. A gama de frequências  
com intensidades variadas é que pode prejudicar a saúde e levar 
à degeneração das células do ouvido das pessoas. A perda da 
audição temporária ou definitiva é causada pela exposição a 
ruídos intensos e contínuos”, explicou.
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Ana Flávia Marinho

Motivada por expe-
riências pessoais e 
preocupada em não 

vê-las se repetir em outras 
pessoas, a mestranda da 
pós-graduação em Música 
da Escola de Música e Ar-
tes Cênicas da UFG, Grazie-
la Panacioni, realizou uma 
pesquisa em que buscava 
encontrar formas de com-
bater o estresse identificado 
nos estudantes de gradua-
ção da UFG. Os estudos fo-
ram produzidos por meio de 
sessões de Musicoterapia. 
Foram realizados dez en-
contros semanais com par-
ticipação de sete estudantes 
da graduação e dois da pós-
-graduação. O trabalho foi 
realizado sob a orientação 
da professora Claudia Re-
gina de Oliveira Zanini, na 
linha de pesquisa Música, 
Educação e Saúde, do mes-
trado em Música da UFG.

Os resultados da pes-
quisa foram publicados na 
Revista OPUS, da Associa-
ção Nacional de Pesquisa e 
Pós-Graduação em Músi-
ca, em junho de 2012, no 
artigo “Musicoterapia na 
promoção da saúde: contri-
buindo para o controle do 
estresse acadêmico”.

Graziela Panacio-
ni explica que cada ses-
são tinha a duração de 60 
a 90 minutos. “Por meio 
das experiências musicais 
de audição, improvisação, 
re-criação e composição 
musicais, os participantes 
vivenciaram meios de en-
frentamento às principais 

Novo campo de 
atuação para os 
Musicoterapeutas 
formados na UFG

Musicoterapia ajuda a controlar 
o estresse entre graduandos

Alunos experimentam
ação de sucesso 
na área 
organizacional 
em indústria 
de laticínios

Artigo publicado por Graziela Panacioni relata experiência positiva 
de ações musicoterápicas para o controle do estresse entre estudantes de graduação

Julia Mariano

Antes da cria-
ção do curso de gra-
duação em Musico-
terapia, cursos de 
pós-graduação latu 
sensu foram ofere-
cidos pela Escola de 
Música e Artes Cêni-

cas (Emac), formando 
três turmas de especia-

listas.  Em 1999 foi rea-
lizado o primeiro vestibu-

lar e, diante das demandas 
do mercado, em 2008 apro-
vou-se uma nova atualiza-
ção do Projeto Pedagógico 
do Curso (PPC). Entre as 
alterações, foi incluída na 
grade do oitavo período do 
curso a disciplina Escuta 
e Análise Musicoterápica: 
Contexto Organizacional.

A Musicoterapia Or-
ganizacional é uma nova 
tendência que vem surgin-
do dentro das instituições. 
Ela pode ser utilizada em 
duas frentes: tanto na sele-
ção e recrutamento de pes-
soal, quanto no desenvolvi-
mento daqueles que já são 
colaboradores. Nesse últi-
mo caso, os objetivos são: 
melhorar o rendimento e 
a produtividade, despertar 
líderes, motivar equipes, 
trabalhar a humanização 
na empresa, proporcionar 
vínculos positivos entre 
gestores e colaboradores, 
trabalhar a comunicação 
assertiva, prevenir o es-
tresse ocupacional e pro-
mover bem-estar. Além de 
contribuir para o desenvol-
vimento das relações inter-
pessoais no ambiente de 
trabalho, ela pode melho-
rar a qualidade de vida dos 
trabalhadores.

A inserção dessa dis-
ciplina no currículo do cur-
so amplia os campos de 
ação dos musicoterapeu-
tas. Ao atuar nessa nova 
área, os profissionais con-

que focam o problema bus-
cam modificar a relação da 
pessoa com o meio externo, 
dando ênfase nas causas 
do estresse. Já as estra-
tégias de enfrentamento 
focam na resposta emocio-
nal de quem se estressa, 
visando adequar à reação 
emocional. Graziela Pana-
cioni explica que “quando 
o fator que leva ao estres-
se mostra-se como passível 
de mudança ou superação, 
geralmente o foco no pro-
blema é mais utilizado. En-
tretanto, quando a situação 
já foi avaliada e, mesmo 
assim, são consideradas 
poucas possibilidades de 
mudança, há maior pro-
babilidade de focar-se na 
emoção”.

Resultados - De acordo 
com a autora, durante as 
sessões os temas tratados 
se relacionavam à ansieda-
de, sonorização de fatores 
estressores e não estresso-
res, autoconhecimento, for-

tribuem para mudar a ima-
gem da profissão, que ainda 
hoje está vinculada à ideia 
de que Musicoterapia é 
sempre utilizada na área da 
saúde e com pessoas com 
necessidades especiais.

A primeira vez que 
ofertou-se a disciplina no 
curso da UFG foi no se-
gundo semestre de 2012 e, 
como resultado, os alunos 
realizaram uma interven-
ção diferente das que eles 
estavam acostumados: a 
ação foi em uma indústria 
de laticínios de grande por-
te na região metropolitana 
de Goiânia e o público foi 
composto por gestores des-
sa indústria. A atividade foi 
planejada e executada pe-
los estudantes da discipli-
na, sob orientação da pro-
fessora Fernanda Valentin 
e com a consultoria da psi-
cóloga e gestora de Recur-
sos Humanos da empresa, 
Ana Carolina Furtado.

Com a intenção de 
trabalhar aspectos rela-
cionados à liderança com 
os gestores, os estudantes 
tiveram que observar as 
características desse públi-
co, normalmente compos-
to por pessoas exigentes, 
com formação acadêmica 
e perfis bastante formais.  
Para planejar e realizar a 
ação, esses aspectos foram 
levados em consideração, 
juntamente, com o tempo 
disponível para a atividade: 
uma manhã. 

Para trabalhar com 
a liderança, os estudantes 
desenvolveram diferentes 
atividades utilizando téc-
nicas específicas da Musi-
coterapia, tais como: im-
provisação, re-criação e 
composição musical e em 
seguida tiveram um mo-
mento para compartilhar 
os acontecimentos, refletin-
do sobre as características 
de um bom líder. 

Segundo a profes-
sora Fernanda Valentin, a 
área organizacional é mais 
complexa, por trabalhar 
com adultos e ter muitas 
normativas envolvidas, exi-
gindo mais maturidade do 
musicoterapeuta. “Musico-
terapia envolve capacida-
de de percepção e escuta 
e demanda intervenção. 
O musicoterapeuta não 
é um animador: ele é um 
mediador!”, explica. Com 
a pesquisa de opinião dos 
gestores que participaram 
da ação em mãos, ela co-
memora os índices: “100% 
dos gestores envolvidos na 
ação disseram que ela trará 
benefícios e 95% deles dis-
seram que a ação atendeu 
as expectativas.” Segundo 
a professora, a metade de-
les afirmou que desconhe-
cia a musicoterapia e mui-
tos acharam que atividade 
poderia ser prolongada. A 
professora ficou satisfeita 
com os resultados alcança-
dos com o trabalho. 

Para a estudante Hi-
roany Kudo, a experiência 
oportunizou a aplicação do 
que havia visto na teoria e 
durante as várias vivências 
realizadas na sala de aula. 
“A musicoterapia organi-
zacional tem um potencial 
muito maior do que as pes-
soas podem imaginar. Obti-
vemos ótimos resultados!”, 
comemora ela.

Ana Carolina Steinkko-
pf, graduanda do curso de 
Musicoterapia, disse que a 
atividade ampliou o olhar 
dela para outros campos de 
atuação. “O nosso campo de 
trabalho é vasto, porém te-
mos que nos esforçar para 
conquistar nosso espaço e 
mostrar como podemos fa-
zer a diferença”. Para ela, 
falta aos musicoterapeutas 
desenvolver o empreendedo-
rismo para que sejam mais 
reconhecidos.

situações geradoras do es-
tresse acadêmico”, ressalta 
a mestranda. Essas experi-
ências, somadas a um le-
vantamento prévio sobre as 
principais queixas do gru-
po, nortearam a pesquisa 
da pós-graduanda. 

Graziela Panacioni 
destacou que os principais 
pontos de reclamação dos 
estudantes de graduação 
estão ligados à dificuldade 
de aprendizagem, dificulda-
de de memorização, proble-
mas familiares, ansiedade  
(por causa das avaliações), 
dificuldade de falar em pú-
blico, insatisfação com o 
curso, dificuldade nos rela-
cionamentos interpessoais 
(namoro e amizades), au-
tocobrança, falta de tempo. 
A pesquisadora afirma que 
essas queixas correspon-
dem a aspectos que têm 
sido frequentemente rela-
tados em outros estudos, 
como aspectos geradores 
de estresse em estudantes.

Som e ritmo - “Para a re-
alização do trabalho, foi 
considerado também o his-
tórico sonoro-musical de 
cada participante, utilizan-
do-se como recursos  a voz 
e instrumentos musicais 
de percussão, tais como:  
pandeiro, ganzá, atabaque, 
metalofone, bongô, choca-
lho”, acrescentou a pesqui-
sadora.

De acordo com o es-
tudo, no processo de en-
frentamento ao estresse 
há duas ações possíveis: 
focar no problema e focar 
na emoção. As estratégias 

talecimento da autoestima 
através do reconhecimento 
das qualidades: eu comi-
go, eu com o outro e eu e 
o tempo. 

O que chamou a aten-
ção na pesquisa foi o fato 
de que o nível de estresse 
entre mulheres se mostrou 
maior que entre homens. 
Graziela conta que algu-
mas pesquisas apontam 
que a possível causa des-
se maior estresse feminino 
se dá pela sobrecarga  de 
tarefas e pela tripla jorna-
da de trabalho, que levam 
as mulheres a se esforçar 
mais para cumprir  as suas 
funções regulares de espo-
sa, mãe e profissional. “Em 
relação ao fato de, além 
dessas atividades, ainda 
cursar uma pós-gradua-
ção,  pode-se ressaltar um 
panorama que se configura 
como uma  quarta jornada, 
já que além de manter os 
referidos papéis,  existe o 
investimento profissional 
com o treinamento, que 

possui  suas exigências es-
pecíficas”, comenta Grazie-
la Panacioni.

Os resultados de-
monstram que as sessões 
de Musicoterapia se mos-
traram positivas, já que 
ao final do processo houve 
uma tendência à diminui-
ção de todos os sintomas 
de estresse apresentados 
pelos participantes. “Du-
rante o processo musicote-
rapêutico, os participantes 
desenvolveram o autoco-
nhecimento e o enfrenta-
mento do estresse de forma 
gradativa. Graziela ressal-
ta que “houve ampliação 
da auto expressão e maior 
liberdade para os partici-
pantes verbalizarem suas 
dificuldades pessoais e an-
gústias relacionadas à vida 
acadêmica”. Assim, foi pos-
sível concluir que a Musi-
coterapia se mostra como 
aliada no combate ao es-
tresse entre os acadêmicos, 
refletindo em qualidade de 
vida e promoção da saúde.

Notas musicais: Divulgação
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Atividade realizada com gestores de indústria de latícinios é resultado da 
disciplina Escuta e Análise Musicoterápica: Contexto Organizacional

Fernanda Valentin
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Erneilton Lacerda

Não se faz um país sem educação. Foi com essa 
ideia que diversas instituições goianas, entre 
elas a Universidade Federal de Goiás (UFG), 

resolveram se unir pelo mesmo propósito: defender 
a destinação integral dos royalties do petróleo para 
a educação pública. Lançado em 16 de abril, na Fa-
culdade de Direito da UFG, o movimento surgiu para 
pedir a aprovação da Medida Provisória (MP) 592/12, 
do governo federal, que estipula que 100% da par-
ticipação especial da União e do Fundo Especial de 
Estados e Municípios seja destinado à educação e  
que 100% dos royalties da União seja designados à 
ciência e tecnologia. Se aprovada a MP, mais de 16 
bilhões de reais irão para a educação já em 2013. 

Considerando a atu-
al situação da educação no 
Brasil, esse seria um dinhei-
ro muito bem-vindo. Segundo 
dados divulgados em dezem-
bro de 2012 pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), quase metade da 
população brasileira (49,25%), 
que equivale a 54,5 milhões de 
brasileiros, com idade de 25 
anos ou mais não possuem o 
ensino fundamental completo. 

“O jovem percebe que 
essa escola, da maneira como 
está oferecida, não garante um 
lugar no mercado de trabalho. 
Então, ele considera que o mais 
lógico é abandoná-la”, explicou 
a professora Marcia Malavasi, 
da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campi-
nas (Unicamp), quando da divulgação das informações do IBGE. 
Em Goiás, essa situação não é diferente, o que preocupa a pre-
sidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado 
(Sintego), Iêda Leal de Souza. “Há, em nosso estado, desde esco-
las com ótima infraestrutura a escolas inacabadas e sucateadas 
e, infelizmente, este último caso é o que predomina.” Para ela, 
também é preocupante a falta de compromisso da administração 
estadual com os professores e servidores administrativos, que 
estão “descontentes com os baixos salários e o plano de carreira 
defasado em relação à diversas outras categorias trabalhistas”. 

Esse quadro desfavorável para alunos, professores e servido-
res pode mudar se a medida provisória for aprovada, é o que defen-
de Iêda Leal. Ela exemplifica que o repasse integral dos valores dos 
royalties pode ser investido na valorização profissional, abertura de 
mais vagas para estudantes e professores, reformas, construção de 
escolas, salas de informática, laboratórios e quadras poliesportivas. 

Juntos pela educação – O Movimento Goiano em defesa da 
aplicação de 100% dos royalties do petróleo na educação é 
constituído pela UFG, Instituto Federal de Goiás (IFG), Institu-
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Ação pede aprovação de medida provisória que propõe 
repasse integral para a educação da participação especial da 
União e do Fundo Especial de Estados e Municípios

Instituições defendem 
aplicação integral dos 
recursos na educação

ROyALTIES DO PETRóLEO

Coordenador do Diretório Central dos Estudantes (DCE) 
da UFG, Iago Montalvão alega que “os movimentos estudantis 
têm defesas históricas do patrimônio público brasileiro”. “Trazer 
esta bandeira”, prossegue ele, “é garantir que o povo brasileiro 
tenha a educação que merece, porque o petróleo é nosso e deve 
servir para conquistar a soberania do País.” 

A educação potencializa todas as áreas da economia e da 
sociedade, conforme João Pires Júnior, do SINT-IFESgo. “Investir 
em educação é investir em desenvolvimento, em tecnologia, em 
saúde pública, em segurança, em transporte. Então, pra nós, da 
área da educação, é um dinheiro muito importante. Estamos de-
fendendo o futuro de Goiás e da região Centro-Oeste.”

Nova chance – O governo federal enviou ao Congresso Nacio-
nal, em maio, um projeto de lei em substituição à MP 592/12, 
que teve o prazo de votação ultrapassado. Os parlamentares 

terão até junho para votar a 
matéria, que tem regime de ur-
gência constitucional. Ou seja, 
se a votação não for concluída 
nesse período, o projeto passa-
rá a trancar a pauta da Casa 
em que estiver tramitando.  e 
nenhuma proposta legislativa 
poderá ser votada.

Projeto estadual – O depu-
tado estadual Mauro Rubem 
(PT-GO), titular na Comissão 
de Educação, Cultura e Es-
porte da Assembleia Legis-
lativa, é defensor do repasse 
completo dos royalties do pe-
tróleo para a educação. Ele 
apresentou um Projeto de Lei 
(PL) o qual decide que “as re-

ceitas estaduais relativas aos royalties decorrentes 
à exploração do petróleo, gás natural e outros hi-
drocarbonetos fluidos, sob o regime de concessão 
serão destinadas exclusivamente à educação na 
forma do regulamento”. 

“Ao tornar a educação uma área de investimento 
prioritário de Goiás, estaremos adotando medidas so-
ciais para projeção do Estado como potência econômica 
e social a ser seguida pelos demais estados do País”, 
assegura Mauro Rubem. O deputado confia que “a edu-
cação tem a força necessária para a promoção da dis-
tribuição igualitária de oportunidades”. O projeto do pe-
tista ainda está sob discussão por parte parlamentares 
goianos. Pioneirismo - Em abril, Pernambuco tornou-
-se o primeiro estado brasileiro a destinar 100% dos re-
cursos dos royalties do pré-sal para educação, ciência, 
tecnologia e inovação. A lei, sancionada pelo governa-
dor Eduardo Campos, destina a estas áreas cerca de 
R$15 milhões recebidos anualmente pelo estado. Com 
a possível concessão de novas jazidas a serem explora-
das, este valor pode chegar a R$350 milhões.

to Federal Goiano (IFGoiano), 
Sindicato dos Trabalhadores 
Técnico-Administrativos em 
Educação das Instituições Fe-
derais de Ensino Superior do 
Estado de Goiás (SINT-IFES-
go), Central dos Trabalhado-
res e Trabalhadores do Brasil 
(CTB), Sindicato dos Docentes 
da Universidade Federal de 
Goiás (Adufg), Sindicato dos 
Servidores em Instituições 
Federais de Educação Tecno-
lógica de Goiânia (SINTEF) e 
União Goiana dos Estudantes 
Secundaristas (UGES).  

O reitor da UFG, 
Edward Madureira Brasil, 
considera o movimento re-
presentativo e afirma que 
“a luta pela educação deve 
existir em todas as esferas 
públicas”. O reitor espera 
que o Congresso Nacional 
mostre compromisso com as 
gerações futuras e aprove a 
MP, já que considera como 
estratégico o investimento 
na educação. “Uma educa-
ção de boa qualidade produz 
efeitos imediatos na pesqui-
sa, desenvolvimento e inova-
ção, o que gera maior valor 
agregado para a economia e 
confere mais sustentabilida-
de ao nosso modelo de de-
senvolvimento”, esclarece. 

Câmpus Jataí lança programa de 
relacionamento com ex-alunos

Renan Vinicius Aranha

Onde estão e como estão os 
ex-alunos do Câmpus Jataí 
da UFG? Ainda não exis-

tem estudos para conhecer a rea-
lidade dos profissionais formados 
pela instituição. Com o intuito de 
reverter este quadro, a Assessoria 
de Comunicação do Câmpus Ja-
taí criou o programa Para Sempre 
UFG, que objetiva identificar quem 
são e onde estão os ex-alunos e 
também manter o vínculo deles 
com a Universidade.

Idealizado pelo professor 
Claudio André Barbosa de Lira, 
do curso de Ciências Biológicas 
e assessor de comunicação do 
câmpus, o programa Para Sempre 
UFG é uma iniciativa inédita em 
muitas instituições de ensino bra-
sileiras e inspirada em ações de 
universidades de renome interna-
cional, como é o caso da McGill e 
da Harvard University, que man-
têm programas de relacionamento 
com ex-alunos.

O cadastro no programa é fá-
cil e rápido. No site www.parasem-
preufg.jatai.ufg.br, há um formu-
lário com diversas questões sobre 
a formação do acadêmico, que vão 
desde uma avaliação da institui-

ção pelo ex-aluno até a realidade 
profissional vivida por eles.

Ainda no site, há um mapa 
que indica onde estão os egressos 
do Câmpus Jataí da UFG, reve-
lando assim o amplo alcance des-
ta instituição. Existem ex-alunos 
do Câmpus Jataí espalhados não 
só pelo Brasil, mas também pelo 
exterior.

Câmpus Catalão passa a ofertar 
mais um programa de mestrado

Com a implantação do Mestrado Profissional de Ensino de Física, o Câmpus oferece sete mestrados 

O Departamento de Físi-
ca do Câmpus Catalão 
(CAC) foi escolhido para 

abrigar um dos pólos do cur-
so  de Mestrado Nacional Pro-
fissional em Ensino de Física 
(MNPEF), voltado para profes-
sores de Física do Ensino Mé-
dio e Fundamental. Aprovado 
pela Capes, o curso será coor-
denado nacionalmente pela 
Sociedade Brasileira de Física 
e possui 21 pólos distribuí-
dos pelo Brasil. Existem três 
pólos na região Centro-Oeste 
e o Câmpus Catalão é o úni-
co pólo em Goiás. Além deste 

curso, o CAC ainda oferece o mes-
trado em Gestão Organizacional,  
Estudos da Linguagem, Educação, 
Matemática-Profmat, Geografia e 
Química.

O início das aulas está pre-
visto para o final de agosto. O ob-
jetivo do curso é capacitar em nível 
de mestrado os professores da Edu-
cação Básica quanto ao domínio de 
conteúdos de Física e de técnicas  
atuais de ensino para aplicação em 
sala de aula como, por exemplo, 
estratégias que  utilizam recursos 
tecnológicos, computacionais e de 
mídia eletrônica para  motivação, 
informação, experimentação e de-

monstrações de diferentes fenôme-
nos  físicos.

O MNPEF  vai funcionar e será 
gerido no Câmpus Catalão, mas se-
guirá os padrões determinados na-
cionalmente no projeto elaborado 
pela Sociedade Brasileira de Física.  
A Capes financiará as bolsas para os 
alunos do curso.  

O processo de seleção segue 
as normas do Edital Nacional de se-
leção disponível em  (http://www.
sbfisica.org.br/v1/images/stories/
MNPEF/Edital_MNPEF.pdf).  Pode-
rão participar do processo seletivo 
os candidatos portadores de diplo-
mas de graduação reconhecidos 

pelo Ministério da Educação 
em Física (Licenciatura ou Ba-
charelado) ou áreas afins, ou 
alunos cursando o último se-
mestre letivo, que estejam em 
efetivo exercício de docência em 
Física na educação básica ou 
no ensino superior ou em Ciên-
cias no ensino fundamental.

As inscrições para o pro-
cesso seletivo ocorrerão de 
16/05 a 17/06/2013.  Mais in-
formações podem ser obtidas na 
secretaria do Departamento de Fí-
sica  ou no site (http://www2.cata-
lao.ufg.br/page.php?site_id=134).

O programa Para Sempre 
UFG divulga também histórias de 
sucesso, como é o caso da profes-
sora Cátia Regina Assis Almeida 
Leal, que ingressou no Câmpus 
Jataí da UFG como acadêmica de 
Educação Física e hoje responde 
pela coordenação do curso na mo-
dalidade licenciatura.

A médio e longo prazo, o pro-

grama Para Sempre UFG possibi-
litará um levantamento do perfil 
do profissional formado pelos mais 
diversos cursos de graduação ofer-
tados pelo Câmpus Jataí, mos-
trando quais são os resultados do 
projeto pedagógico de cada curso, 
além de fornecer informações para 
que novas metas para o futuro se-
jam traçadas.

CATALÃO

Constituído por representantes de diversas instituições, o movimento defende o caráter transformador da educação quando há investimentos na área 

Divulgação

C
ar

lo
s 

S
iq

u
ei

ra



14 15EM TEMPOJornal UFG Goiânia, maio de 2013

ARTIGO

Curso de Português para estrangeiros 
ajuda a socialização entre estudantes

Layane Palhares

O Intercâmbio estudantil 
é uma oportunidade que 
o acadêmico tem de en-

trar em contato com uma nova 
cultura, aprender outra língua 
e dar um impulso nos estudos. 
Para facilitar a socialização dos 
estudantes que chegam à UFG, 
desde 2007 o curso de Portu-
guês para Estrangeiros é ofere-
cido como disciplina de núcleo 
livre pela Faculdade de Letras 
(FL), por intermédio da Coorde-
nadoria de Assuntos Interna-
cionais (CAI). 

O curso é oferecido semes-
tralmente, às segundas-feiras e 
quintas-feiras, com duração de 
duas horas cada aula, e minis-
trado por professores, estagiários 
e bolsistas da pós-graduação da 
FL. A professora responsável pelo 
curso, Heloísa Augusta Brito de 
Melo, destaca que o foco princi-
pal é o desenvolvimento do do-
mínio da Língua Portuguesa, na 
tentativa de facilitar a comuni-
cação com os outros estudantes 
da universidade. "Trabalhamos 
com eles a escrita acadêmica e, 
principalmente, as expressões 
cotidianas” afirmou a professora 
Heloísa Augusta.

De acordo com o estagiário 
da FL, Wisney Oliveira, a nova 
turma possui 31 estudantes e 
está bastante animada com o 
curso. “A sala de aula de Portu-
guês para estrangeiros se apre-
senta como um universo repleto 
de curiosidades, desafios e con-
quistas. Os estudantes chegam 
animados e o professor precisa 

Ana Karina 
Rocha*
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Estudantes tiram dúvidas com o professor durante aula de 
Português para Estrangeiros 

O que nos move dentro da universidade pública não é somente o ensino, a 
pesquisa e a extensão. O que nos move, dentro e fora de qualquer lugar 
que escolhemos para habitar é o sentimento que faz pulsar, o olho brilhar 

e a vontade de sair para a luta nascer. Aqui há os mais afoitos, os mais ferozes, 
os mais diplomáticos e, lamentavelmente, os apáticos. Todos nós discutimos os 
problemas concretos do mundo lá fora como se, muitas vezes, a universidade nos 
colocasse numa dimensão paralela à realidade. E a minha sensação é, muitas 
vezes, de desconforto, mas isso, antes que alguém diga, é problema meu.

Depois de muitos anos trabalhando na construção da Política Nacio-
nal de Museus, na consolidação do Instituto Brasileiro de Museus - Ibram 
e pela formação dos cursos de Museologia no país, eu agora questiono qual 
o meu papel frente aos golpes infelizes que o Ministério da Cultura vive com 
as escolhas, no mínimo deprimentes, após a gestão de Gilberto Gil. Por que 
os problemas internos do Ibram e do Iphan não me dizem respeito? Por que 
a questão dos mecanismos de fomento da cultura popular não é de minha 
responsabilidade? Por que eu não posso auxiliar na resolução dos distintos 
problemas dos cursos de Museologia do país? Por que eu tenho que achar que 
a administração do Ministério da Cultura é assim mesmo? Por que eu não fico 
feliz com a mesa, com o computador e telefone que são disponibilizados para 
mim? Com o meu “kit-REUNI” eu poderia escrever textos críticos e debater 
com meus pares, no conforto da minha sala, sobre qual o tratamento dado ao 
patrimônio cultural ao longo dos anos no Brasil. É um trabalho tão rico, tão 
oportuno, mas isso não me satisfaz. Eu quero isso e um pouco mais.

Eu quero ver a movimentação de uma classe que trabalha com o pa-
trimônio. Ou não tem classe? Espalhados pelo Brasil hoje existem 14 cursos 
de graduação em Museologia, sendo 13 em universidades federais, um numa 
instituição privada, e ainda dois cursos de pós-graduação funcionando a todo 
vapor. São muitos profissionais sendo formados para atuar no campo cultural 
e isso, certamente, causará impactos significativos se pudermos inseri-los no 
mercado de trabalho. Porém, a apatia é grande e o silêncio que me incomoda 
é ainda mais perturbador.

Ninguém se manifesta. Não há articulação e as justificativas individuais 
são muitas. Os alunos de Museologia escreveram sua carta destinada à di-
reção do Ibram, o Rio Grande do Sul fez a sua manifestação. Os órgãos re-
presentativos da classe como o Conselho Regional de Museologia – COREM, 
Conselho Federal de Museologia – COFEM, Associação Brasileira de Museo-
logia – ABM estão no debate do tema e nós, intelectuais do conforto, não nos 
movemos nem no sentido de debater a necessidade de nos manifestarmos ou 
não. Um ato covarde, covarde especialmente perante nossos alunos. Para que 
serve então a universidade? Qual é o nosso papel frente a sociedade? O clima, 
ao meu ver, é tenso e tempestivo.

É notório o partidarismo que há entre alguns de nossos colegas profes-
sores que estão envolvidos com a avaliação dos cursos. Todo mundo muito ho-
nesto, mas a nota da UFBA, por exemplo, é mais baixa que a de alguns cursos 
mais recentes? Quais são os critérios? Atitudes amorais são tomadas com o 
consentimento de muitos envolvidos e é assim que tivemos notícia que existem 
disciplinas que são lançadas no sistema onde a matrícula para a turma é feita 
sem o consentimento do aluno, onde também não há professor para ministrá-
-la, mas há a nota de aprovação que brota como um passe de mágica. E o que 
a gente faz? Bom, se não é na UFG eu não tenho nada com isso...

É claro que todos esses cursos têm inúmeros problemas e que falta mui-
to para aprimorarmos os nossos laboratórios, as nossas salas de aula, a bi-
blioteca etc, etc, etc, mas quando a conduta permeia a falta de escrúpulos eu, 
usando uma expressão que aprendi aqui em Goiás ‘salto quase dois metros’. 
O que é aquilo que está acontecendo com a Universidade Federal de Santa 
Catarina? Eu não tenho responsabilidade? Eu não devo ajudá-los? E ainda 
tem mais: a reserva de mercado é tão afoita que já há aqueles que acham que 
o curso da Universidade Federal de Pernambuco deveria fechar porque não há 
museólogo na grade de professor. Como assim?

São muitas as insatisfações, mas eu não estou só. Tenho comigo a feli-
cidade e a vontade dos meus alunos que sorriem com cada gesto meu, mesmo 
que inoportuno. Eles sabem que nessa coragem eles podem se espelhar. Tam-
bém trago junto a mim uma companheira de luta, Marijara Queiroz, um poeta 
mundano e carioca, Mario Chagas,  e o feliz apoio de um dos mais respeitáveis 
técnicos e intelectuais do IPHAN, José Neves Bittencourt. Senhoras e senhores 
eu ando em boa companhia e, com o coração tomado, aceno do Centro-Oeste 
para a REDE de Professores dos cursos de Museologia na tentativa vã de me 
fazer ouvir, ou, quem sabe, de fazê-los sentir. Convido então, a todos, para a 
luta pelo patrimônio!

*Ana Karina Rocha 
Professora do Curso de Museologia da FCS/UFG

Do conforto do meu 
kit-REUNI para a briga 
pelo patrimônio

saber lidar com as diversidades 
e respeitar toda a bagagem cul-
tural que eles trazem à sala de 
aula”, afirma o estagiário. 

Para facilitar o ensino, os 
estudantes são separados entre 
os anglo-falantes – estudantes 
que tem o inglês como primeira 
língua – dos hispano-falantes – 
estudantes que tem o espanhol 
como primeira língua. “Ainda 
não tivemos nenhum caso de es-
tudantes que não tenham como 
primeira ou segunda língua o 
inglês ou o espanhol. Por este 
motivo resolvemos fazer uma se-
paração entre os anglos-falantes 
e os hispano-falantes, pois a se-
melhança entre o Português e o 
Espanhol pode ser um facilita-
dor no início da comunicação”, 
relatou Heloísa Augusta. 

A intercambista estadu-
nidense, Diana Liduvina, de 21 
anos, que ficará na UFG duran-
te um semestre, afirmou estar 
vivendo um momento funda-
mental no intercâmbio: “mui-
tas pessoas, assim como eu, 
não conhecem muito bem a 
língua portuguesa e todos sa-
bemos que se não conhecermos 
o mínimo do idioma não vamos 
aproveitar o intercâmbio de for-
ma completa”, disse ela. Para o 
estudante, também dos Estados 
Unidos, Casey Ewald, “alcançar 
fluência em uma língua pode 
demorar muitos anos, mas não 
importa quanto tempo tem a 
duração do intercâmbio, deve-
mos aproveitar o nosso tempo 
de forma inteligente para assi-
milar ao máximo o aprendizado 
da língua”, disse ele.

Instalado no Setor de Engenha-
ria de Alimentos da Escola de Agro-
nomia, no Câmpus Samambaia da 
UFG, o Laboratório Multiusuário de 
análises de textura, de reologia (que 
são análises físicas de fluidos)  e de 
cromatografia líquida de alta perfor-
mance (HPLC) já está em funciona-
mento. De acordo com o coordenador 
do Laboratório, professor Celso José 
de Moura, são oferecidas, prioritaria-
mente, análises reológicas com equi-
pamentos analíticos como: reômetro, 
texturômetro e um extrator supera-
celerado para diferentes compostos, 
sejam vegetais ou de outros meios. 
Também podem ser realizadas análi-
ses de Cromatografia Líquida de Alta 
Eficiência (CLAE).

O laboratório tem capacidade 
para atender à pesquisadores da UFG 
e de outras instituições de ensino e 

Criada e protagonizada pela 
professora Maria Ângela de Ambrosis, 
da Escola de Música e Artes Cênicas 
da UFG (Emac), a peça “Um dia, uma 
banana...” tem feito a alegria dos es-
tudantes das escolas de ensino básico 
de Goiânia. O espetáculo, encenado em 
bibliotecas públicas, é uma realização 
do Grupo Ipu – Núcleo de estudos Cor-
po, Jogo e Criação Cênica, que surgiu 
em 2009, sob coordenadoria da profes-
sora. Segundo ela, o objetivo do projeto 
é levar as escolas para as bibliotecas e 
fazer com que os estudantes se tornem 
usuários do espaço. Um dos estudan-
tes que compareceu à apresentação da 

Setor de Engenharia de 
Alimentos anuncia serviços 

de análises reológicas

O Laboratório Multiusuário está equipado com um reômetro, texturômetro 
e um extrator superacelerado para diferentes compostos

pesquisa, além de também atender 
às demandas do setor produtivo liga-
dos à área de pesquisa e desenvolvi-
mento. De acordo com o coordenador 
geral de pesquisa da Pró-reitoria de 
Pesquisa e Pós-graduação da UFG, 
João Carlos Medrado, já existem na 
universidade vários laboratórios in-
seridos na categoria de multiusuá-
rios. Os equipamentos desses labo-
ratórios são avançados e adquiridos 
por meio de editais, prioritariamente 
voltados para as atividades de pes-
quisa multidisciplinares.

O atendimento será efetuado 
mediante agendamento e o formu-
lário de solicitação de análises deve 
ser solicitado por e-mail (labmulti.
ea.ufg@gmail.com  ou deivis@agro.
ufg.br). Para mais informações os 
interessados podem ligar para (62) 
3521-1608.

Projeto de Extensão e Cultura da UFG leva espetáculo teatral a estudantes de Goiânia 
peça no dia 18 de abril, na Biblioteca 
Marieta Telles, foi Anderson da Cunha, 
do Colégio Estadual Pré-Universitário. 
Foi a primeira vez que ele assistiu a 
uma apresentação de teatro. “Morava, 
até três meses atrás, em uma cidade 
do interior da Bahia, então essa foi a 
primeira vez que assisti a uma peça de 
teatro. Adorei essa experiência e espero 
que a escola leve a gente outras vezes 
para coisas assim”. O projeto foi, em 
2012, um dos selecionados para par-
ticipar do programa da Lei Municipal 
de Incentivo à Cultura, além de receber 
o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e 
Cultura da UFG (Proec).

A hanseníase é uma doença que 
se manifesta por lesões de pele e dos 
nervos periféricos,  causada por uma 
bactéria denominada Mycobacterium 
leprae, também conhecida por bacilo 
de Hansen.  Depois da Índia, o Brasil 
é o país que tem a maior incidência da 
doença no mundo, registrando cerca 
de 30 mil novos casos por ano. Apesar 
de existir tratamento e cura, a doença 
pode deixar sequelas físicas irreversí-
veis se não for diagnosticada e tratada 
precocemente.

A coordenadora do Laboratório 
de Pesquisa de Imunologia da Aids e 
da Hanseníase do Instituto de Patolo-
gia Tropical e Saúde Pública (IPTSP) 
da UFG, professora Mariane Martins 
de Araújo Stefani, afirma que apesar 
de  ser  uma das  doenças infeccio-
sas mais antigas da humanidade, a 
hanseníase ainda não dispõe de teste 
laboratorial para o seu diagnóstico 
que, atualmente, baseia-se na obser-
vação de sinais e sintomas clínicos 
da doença, dificultando o diagnóstico 
diferencial entre a hanseníase e ou-
tras doenças de pele.

Os pesquisadores do IPTSP es-
tabeleceram parcerias internacionais, 
entre elas, com o Infectious Disease 
Institute, em Seattle, Estados Unidos, 
para desenvolverem testes laborato-
riais de diagnóstico da hanseníase. O 
grupo de pesquisadores coordenado 
pela professora Mariane Stefani tam-
bém faz parte do Consórcio Interna-

IPTSP desenvolve teste rápido 
que detecta hanseníase

cional de Pesquisa IDEAL (Initiative 
for Diagnostic and Epidemiological 
Assays for Leprosy) composto por 20 
pesquisadores dos Estados Unidos, 
Holanda, Reino Unido, Coreia do Sul 
e China, além de pesquisadores onde 
a hanseníase é endêmica, como Índia, 
Etiópia, Bangladesh, Nepal e Brasil. 

O grupo de pesquisadores da 
UFG foi pioneiro na avaliação de no-
vos antígenos para o diagnóstico labo-
ratorial da doença. Em parceria com o 
IDI-EUA e com a empresa Orangelife 
desenvolveram um novo teste para o 
diagnóstico laboratorial da hansenía-
se. Trata-se de um teste rápido que 
pode ser feito em pontos de atendi-
mento e cuja leitura usa um pequeno 
aparelho acoplado a um celular  smar-
tphone, gerando dados numéricos em 
15 minutos e facilitando a identifica-
ção precisa do resultado. 

O objetivo do teste laboratorial 
é identificar pacientes que apresen-
tem uma alta carga bacteriana, con-
siderados os principais disseminado-
res da doença e os mais suscetíveis a 
agravantes. O uso desse teste pelos 
programas de controle da hansenía-
se em países endêmicos poderá con-
tribuir para o diagnóstico precoce e 
tratamentos adequados para a elimi-
nação da doença. Ele já foi registra-
do na Agência de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa), tem sido analisado pelo 
Ministério da Saúde e, se aprovado, 
poderá ser utilizado em todo o país.

Atentos à apresentação lúdica, alunos se divertem e são estimulados à leitura

Professora Mariane Stefani (IPTSP), Marco Collovati e Ronaldo Dias 
(empresa Orange Life), pesquisadora Samira Buher Sekula (IPTSP) e o 

doutorando Rodrigo Scaliante, em apresentação do teste rápido no IPTSP
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Patrícia da Veiga

Eles estão na Congada desde cedo. 
São fardados ainda bebês, com três 
ou seis meses de idade, ou chegam 

na adolescência, convidados por um pa-
rente ou amigo. Eles assumem respon-
sabilidade com os preparativos da festa 
em louvor a Nossa Senhora do Rosário 
ao longo de todo o ano e se encantam 
com tudo o que ela representa para as 
irmandades negras de Goiânia. Eles to-
cam, dançam, reverenciam, percorrem 
toda a cidade e, assim, constroem sua 
identidade. No dia-a-dia, ouvem as músi-
cas da estação, trabalham, estudam, não 
saem das lan houses e alimentam várias 
páginas na internet dedicadas ao “univer-
so congadeiro”. Os jovens goianienses e a 
Congada possuem uma estreita relação, o 
que faz com que sua participação seja fun-
damental para que a tradição se mantenha 
viva e se renove.

Essas são algumas das conclusões pre-
sentes no trabalho da pesquisadora Adriane 
Damascena, intitulado Os jovens, a congada 
e a cidade: percursos e identidades de jovens 
congadeiros em Goiânia. O texto é o resultado da 
sua tese de doutoramento, defendida 
em 2012, no âmbito do Programa de 
Pós-Graduação em Geografia do Ins-
tituto de Estudos Socioambientais 
(IESA). Sob a orientação do professor 
Alex Ratts, do Laboratório de Estu-
dos de Gênero, Étnico–Raciais e Es-
pacialidades (Lagente), Adriane  Da-
mascena acompanhou pessoas com 
idade entre 15 e 25 anos que parti-
ciparam dos festejos da Congada de 
Goiânia no ano de 2009. Na ocasião, 
ela distribuiu 51 questionários e rea-
lizou diversas entrevistas.

A partir dos relatos de pesqui-
sa de Adriane Damascena, é possível 
inferir que os jovens congadeiros são, 
em boa parte, moradores da periferia, negros ou pardos, com renda familiar 
de até dois salários mínimos e trabalhadores. Eles exercem atividades de 
motoboy, mecânico, vendedor, entregador, pintor e professor. Alguns estu-
dam ou dividem o tempo dos livros com o trabalho, mas há um porcentual de 
35% que não realiza nenhuma dessas atividades. A maioria anda de ônibus, 
circula bastante pela cidade, realiza suas atividades do dia-a-dia em diver-
sos bairros e acessam a internet pelo menos duas vezes por semana, em lan 
houses ou na escola.

Mais de 63% dos jovens participam da Congada porque sua família está 
envolvida na tradição, 21,14% foram levados por amigos e 15,39% se encantou 
à primeira vista. Foram fardados desde que nasceram cerca de 33%, 47% parti-
cipam há mais de cinco anos e 18% acabaram de chegar. Em todos os discursos 
é latente o desejo de aprender com os mais velhos e prosseguir com os cortejos 
em louvor a Nossa Senhora do Rosário. “A gente é a continuação, a gente precisa 
se incentivar, ser incentivado e incentivar os pequenos a continuar também”, 
defende Plínio Carvalho, de 20 anos, integrante do terno Vinho e Branco.

De acordo com Adriane Damascena, esses jovens se envolvem na medida 
em que se sentem pertencentes a uma comunidade e a um lugar. Eles são respon-
sáveis por garantir “novas espacialidades” à Congada, seja nas ruas ou em blogs e 
redes sociais virtuais, do mesmo modo que vão reinventando e reinterpretando a 
tradição. Com a congada, segundo escreve a pesquisadora na página 137 de sua 
tese, os jovens “exercem uma prática mais cidadã com cooperação, etnicidade, 
espírito de comunidade e amizade que, em certa medida, alicerçam relações do 
ponto de vista político e também econômico”.

A festa em louvor a Nossa Senhora do Rosário, que ocorre em Goiânia nos meses de maio 
e setembro, é o resultado de uma sólida convivência entre várias gerações que pertencem 
às irmandades negras. Por meio da tradição, os jovens, em especial, afirmam sua 
identidade e sua relação com a cidade

Luís da Câmara Cascudo, na obra 
Literatura oral do Brasil, define Congada, 
Congado ou Congo como sendo “danças 
com representações sucessivas de episó-
dios, apresentados exclusivamente por 
negros”. O pesquisador aponta como “mo-
tivação” para a realização desses cortejos 
dançados e cantados eventos como ceri-
mônias de coroamentos dos reis do Con-
go, apresentações de danças guerreiras 
e demais manifestações cuja finalidade é 
recordar o passado dos povos de origem 
africana, sobretudo, oriundos da civiliza-
ção Banto (formada há cerca de 4 mil anos 
ao sul do continente, a partir da Nigéria). 
Ele faz ainda um mapeamento em territó-
rio nacional: “Há em todo o nordeste, e no 
meio-norte, Alagoas, Sergipe, Bahia, São 
Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, 
com condições locais, no sentido da músi-
ca, dos bailados e do próprio enredo”.

Goiânia, maio de 2013

Juventude goianiense se 
reconhece na Congada

A Congada e suas origens
 Nas palavras dos congadeiros, a 

base da Congada e da festa do Rosário é 
a homenagem a Nossa Senhora do Rosá-
rio e, eventualmente, a Santa Efigênia, 
São Benedito e São Sebastião.  De modo 
geral, conforme escreve o professor Alex 
Ratts no artigo Mito, memória e identida-
de negra nas congadas do Brasil Central, 
a origem “das Festas do Rosário e Con-
gada refere-se a uma aparição da Virgem 
Maria no período escravagista em um 
local impreciso, aberto – deserto, mar, 
montanha ou gruta – em que brancos 
e negros, e, às vezes, índios a vêem”. O 
milagre de Nossa Senhora do Rosário se 
dá na medida em que apenas os negros 
e seus batuques conseguem retirar a 
santa do lugar de seu aparecimento. Os 
senhores brancos tentam, mas apenas 
os escravos conseguem. Com o cortejo 
do Terno de Congo a santa “se anima”, 
com o chamado do Terno Moçambique 
a santa escolhe seu povo. Como classifi-
ca Alex Ratts, trata-se de um “fenômeno 
transatlântico” que faz parte dos rituais 
do “catolicismo negro”.

 Congada, portanto, é expressão 
religiosa, manifestação cultural, dança 
folclórica, parte de uma festa popular, o 
retrato de diversas trajetórias que se cru-
zam, o resultado de uma história de luta 
e resistência, a memória viva do povo 
negro. “É família, nação, sangue”, define 
Valéria Santos, congadeira de Goiânia, 
presidente da Irmandade 13 de maio. É 
também “um grito contra a opressão, o 
ódio, a dor”, opina Sandro Rodrigues de 
Oliveira, capitão do terno de Congo mais 
antigo de Goiânia, o Rosa e Branco, da 
Vila Santa Helena.

Acompanhe a congada de Goiânia
Maio é mês de festa na Vila Mutirão, no Jardim Liberdade, na Vila 
Santa Helena e adjacências. Na primeira quinzena do mês, Nossa 

Senhora do Rosário é louvada com cortejos, orações, missa, 
novena, dança, brilhos e cores em um trajeto que vai da 

Vila Abajá à Matriz de Campinas. Em setembro, é a vez 
da Vila João Vaz homenagear a santa. Duas grandes 

irmandades, 13 de Maio e Vila João Vaz, cuidam 
dessas festas, respectivamente. De modo geral, 
toda a região noroeste de Goiânia acolhe e par-
ticipa da Congada. Por isso, os congadeiros das 
duas irmandades (13 de Maio e João Vaz) têm o 
costume de dizer que sua manifestação cultural e 
de fé não tem restrição, pelo contrário, serve como 

esteio e inclusão. Vale a pena conferir!
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