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O que faremos depois?
Os brasileiros ocuparam novamente as ruas das grandes cidades brasileiras nos últimos meses, 
a exemplo de outros momentos históricos, revelando um profundo descontentamento com a 

condução da política nacional e o desrespeito aos direitos básicos dos cidadãos.  Continuamos 
imersos no intenso clamor popular que tomou conta das ruas, ainda tentando compreender 

os significados dessa participação social. Confira nessa edição uma mesa-redonda com 
análises das mobilizações elaboradas por estudantes e professores da UFG.  p. 6 e 7

Entrevista com Maria 
Helena de Moura Neves 
sobre como a gramática 
funciona na prática p.3
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Centros acadêmicos 
configuram-se como espaços 

de diálogo e questionamentos 
dos estudantes p. 8 e 9

Conheça mais sobre os 
transtornos alimentares e as 
propostas para a educação 

alimentar nas escolas p. 10 e 11
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Maria Helena de Moura Neves

Anselmo 
Pessoa Neto *

O mundo da 
linguagem é o mesmo
mundo da vida
Kharen Stecca 

No início do mês de julho a Faculdade de Letras 
da UFG realizou o IV Simpósio Mundial da Língua 
Portuguesa. O evento reuniu os principais 
estudiosos da área para discutir questões sobre  
Linguística, políticas públicas para o ensino da 
língua e crescimento da língua portuguesa no 
cenário internacional. Em uma mesa histórica, os 
principais gramáticos da língua portuguesa se 
reuniram para definir suas gramáticas e mostrar 
seus trabalhos. Entre eles estava a professora Maria 
Helena de Moura Neves (UPM/Unesp/CNPq). Ela é 
a única mulher no Brasil a escrever uma gramática 
(Gramática de usos do português) e também a única 
a propor uma gramática de usos, feita a partir de um 
banco de dados com textos que mostram como o 
brasileiro utiliza a gramática em a sua linguagem. O 
Jornal UFG entrevistou a professora que considera 
que a escola deve repensar o ensino da gramática, 
dando ênfase ao texto e permitindo a criação de 
“gatilhos” que permitam que o aluno entenda como 
a gramática funciona na prática.

Seu trabalho se baseia na 
gramática do falante, da 
prática. Há uma grande 
distância entre a gramáti-
ca formal e a gramática de 
usos?

Uma não desmente 
ou critica a outra. É apenas 
outra maneira de chegar 
aos fatos da linguagem. Eu 
faço uma gramática de uso, 
trabalho com corpus, ou 
seja, banco de dados. Não 
trabalho com exemplos in-
ventados. A gramática feita 
tradicionalmente apresen-
ta os fatos e depois exem-
plos. O que me interessa é 
que o aluno que vai estudar 
a gramática passe a enten-
der um fato linguístico, não 
como um exemplo de algo 
que você já disse o que é, 
por meio de uma definição 
ou um exemplo criado. Meu 
foco é a linguagem, para que 
o uso seja cada vez mais efi-
ciente, solto,  criativo. Só 
se consegue isso quando se 
tem um gatilho e não um 
bloqueio. Se a pessoa estiver 
bloqueada, vai parar para 
pensar antes de se expres-
sar e vai compor o enuncia-
do sem criatividade. É pre-
ciso trabalhar a gramática 
da escola a partir da forma 
como a língua é usada. Eu 
não faço definições, porque 

não adianta dizer que o mas 
é uma conjunção, por exem-
plo. Se o aluno repetir uma 
definição decorada, isso 
nada acrescenta, pois não 
foi ele que verbalizou o con-
ceito. Fazer uma definição 
só é útil se isso for um meio 
de conhecer o que algo é. Se 
for um rótulo, não adianta 
nada. Para fazer minha gra-
mática, usei um banco de 
dados, composto por textos 
escritos, da Unesp de Arara-
quara. É um corpus de 200 
milhões de ocorrências de 
jornais, revistas, peças de 
teatro etc. Se eu quero estu-
dar a linguagem, eu preciso 
saber como as palavras fun-
cionam na minha língua.

Além da Gramática de Usos 
do Português, há outras 
gramáticas com esse foco?

Eu também participei 
da confecção da Gramática 
do Português Falado,  coorde-
nada pelo professor Ataliba 
Castilho, que é um conjunto 
de estudos gramaticais. Mas 
nesse caso o trabalho foi fei-
to de uma maneira diferen-
te, porque só temos o Corpus 
do Projeto da Norma Urbana 
Oral Culta do Rio de Janei-
ro (Nurc), feito na década de 
1970, de abrangência par-
cial. A princípio fizemos arti-

gos com o material levantado 
e só agora estamos publi-
cando esse material em uma 
consolidação da gramática. 
Na hora de fazer um manu-
al de gramática precisamos 
prever para o aluno que as 
categorias da língua não são 
engessadas. Colocar uma 
definição já de início não é o 
ideal, porque raramente uma 
definição servirá para tudo. 
Temos que ir construindo a 
conceituação, para aprender 
a lidar com aquilo. Se ativar-
mos a gramática se fazendo, 
percebemos que as palavras 
não se prendem a classes ri-
gidamente delimitadas. Há 
uma ciência que dá certas 
possibilidades de verificar 
os deslizamentos categoriais 
e funcionais na língua por-
tuguesa. Por exemplo, um 
substantivo à direita de ou-
tro substantivo adquire pro-
priedades de um adjetivo, 
como em cheque fantasma. 
Uma obra gramatical tem de 
mostrar tudo o que a língua 
faz, senão, não é gramática. 
Se o aluno for testar muita 
coisa que dizem para ele so-
bre a língua, verá que não 
bate. É preciso fazer ver que 
a língua vai mudando, mas 
não funciona desregrada-
mente, ela tem uma gramá-
tica que a rege.

Os professores hoje conse-
guem perceber essa neces-
sidade de entender o uso 
da gramática na lingua-
gem? E conseguem passar 
isso para os alunos?

Para entender essa 
necessidade, é preciso co-
nhecer muito. É preciso es-
tudar, ver parte por parte. 
Eu fui professora do ensi-
no fundamental e médio, e 
sempre dei gramática com 

o texto em cima da carteira, 
e eles adoravam. Quando o 
aluno examina motivada-
mente o texto, ele entende 
o funcionamento da lin-
guagem e passa a escrever 
melhor. Ele bate os olhos 
no texto e capta as coisas, 
ao invés de ficar bloqueado. 
Se a gramática servir para 
bloquear o aluno, ao invés 
de ajudar atrapalha. Se ela 
servir para o aluno sentir 
como a língua funciona, ele 
vai se apropriando desse 
mecanismo criador. Ele vai 
com confiança, porque en-
tendeu o que a língua pode 
fazer, e tem menos medo de 
se aventurar. Em um livro 
meu falo sobre livros que di-
videm o capítulo em “leitu-
ra”, “interpretação” e “mun-
do da gramática”, como se 
o mundo da gramática fosse 
diferente do mundo da lin-
guagem. Esse é o grande 
problema. É a gramática 
que faz a linguagem, é ela 
que arranja as coisas. É ela 
que cria humor, que cria 
recados. Por exemplo, os 
cartazes dos últimos movi-
mentos populares são uma 
amostra disso. Eles chega-
ram a achados muito inte-
ressantes, porque se trata 
de uma criação conjunta: 
alguém em uma certa hora 
capta melhor que outro um 
certo viés dos acontecimen-
tos e encontra uma expres-
são feliz. Nós temos que 
fazer o mesmo, antenar o 
aluno continuamente para 
tudo o que se pode fazer 
com a linguagem. 

Um comentário sobre os 
cartazes das manifestações 
é que eles se inspiraram 
amplamente em anúncios 
publicitários brasileiros. 

Qual sua opinião quanto a 
isso?

Se na sala de aula crio 
condições de reflexão da lin-
guagem, para que o aluno se 
aproprie dela, isso pode ser 
comparado à exposição de 
bons recados que os carta-
zes fizeram. O professor tem 
de usar também a sala de 
aula para que o aluno inte-
raja com os textos, com as 
imagens, de modo que, orde-
nadamente, possa ajudá-lo 
a captar mais do que aquilo 
que as regras e as definições 
trazem. O que os anúncios 
fazem com o indivíduo, esse 
apelo natural, eu quero que 
a escola faça. O texto na sala 
de aula, o trabalho com lin-
guagem na sala de aula, não 
tem feito regularmente essa 
permeação entre o leitor e o 
texto. Eu queria que a lin-
guagem captasse a atenção 
do aluno. 

Há alguns estudiosos que 
não concordam com o uso 
de estrangeirismos. Como 
a senhora vê o uso de pala-
vras estrangeiras em nosso 
cotidiano?

Esse uso é natural. 
O que é imposto é que não 
é bom. Há casos especiais 
que eu talvez condene. Mas 
em outros casos é normal, 
principalmente nos casos em 
que uma palavra entra para 
algo que ainda não tem de-
signação específica em nossa 
língua. Por exemplo, o verbo 
deletar. Você pode até usar 
apagar, mas se você quer 
dizer que você apagou com 
um botão, deletar exprime 
melhor a ideia. A língua que 
não incorporar nenhuma pa-
lavra estrangeira está morta, 
não é bom. Mas isso deve ser 
natural, não vir de cima.

Na tarde do dia 15 de julho, a nova diretoria da Faculdade de Nutrição 
(Fanut) tomou posse no Câmpus Samambaia. A nova gestão é composta pelas 
professoras Lucilene Maria de Souza, como diretora, e  Ana Tereza Vaz de Souza 
Freitas, como vice-diretora. O termo de posse foi assinado no gabinete da Rei-
toria, na presença do reitor Edward Madureira Brasil e das professoras Maria 
do Rosário Godim Peixoto e Ida Helena Carvalho Francescantonio Menezes, que 
deixaram os respectivos cargos de diretora e vice-diretora da Fanut.

No dia dois de junho, na abertura da 
décima quinta edição do Festival Interna-
cional de Cinema Ambiental (FICA), o pro-
fessor do Instituto de Ciências Biológicas 
da UFG, José Ângelo Rizzo, recebeu uma 
homenagem pela fundação da primeira 
Sociedade Ecológica do Centro-Oeste, a 
Sodema. O secretário estadual da Casa 
Civil, Vilmar Rocha, entregou a home-
nagem ao professor. José Ângelo Rizzo é 
professor Emérito da UFG com extensa 
produção acadêmica, que inclui 37 livros 
publicados na área do meio ambiente.

FANUT e FACE têm nova diretoria

Professor José Ângelo Rizzo é 
homenageado no FICA 2013

No dia 22 de julho, o professor 
Moisés Ferreira da Cunha tomou pos-
se no cargo de diretor da Faculdade de 
Administração, Ciências Econômicas 
e Ciências Contábeis (Face) para um 
mandato de quatro anos. Ele sucede a 
gestão da professora Maria do Amparo 
Albuquerque Aguiar. A cerimônia foi 
presidida pelo reitor Edward Madurei-
ra Brasil, no gabinete da Reitoria, e 
acompanhada por pró-reitores, servi-
dores docentes e técnico-administra-
tivos da Face, por familiares do novo 
diretor, além do professor Mauro Cae-
tano de Souza que permanece no car-
go de vice-diretor.

As manifestações de junho no Brasil foram ampla-
mente interpretadas e, mesmo assim, continuam a 

clamar por interpretações. Nós, leitores e intérpretes, te-
mos que nos resguardar de pelo menos duas coisas: de 
uma certa subjetividade de qualquer interpretação e, por 
outro lado, da subestimação da força das ruas ou da ale-
gação da “falsa consciência” das ruas. Dito isto, caberia 
de forma rápida apontar o que de evidente e incontestá-
vel podemos colher daquelas manifestações, que seriam: 
a) uma grande e clara insatisfação com os rumos da e 
com a política; b) uma percepção coletiva de que a eco-
nomia atravessa um período de turbulência; c) o atraso e 
a vergonha que são, assim de forma genérica, os serviços 
públicos no Brasil.

As explicações quanto à forma como esses senti-
mentos coletivos se amalgamaram são várias. E todas 
são válidas, ressalvando isto ou aquilo, ao sabor do fre-
guês. Mas o que atiça a minha vontade de entendimento 
são as não evidências. Por exemplo, não ficou evidente 
que o Brasil carece  de rumo, da necessidade insofismá-
vel de um projeto. As manifestações não foram capazes 
de evidenciar essa falta. Mas eu quero ler assim: o povo 
na rua, por vias tortas, clama por um projeto para o 
Brasil. Mas não desses projetos que se apresentam nas 
eleições, feitos por marqueteiros, os quais são, em últi-
ma análise, tradutores e formuladores de discursos do 
senso comum.

Somente uma classe política, que não fosse aquela 
acovardada e embebida de demagogia –  em suma, aque-
la classe política corrupta porque demagoga, que viceja e 
cresce no Brasil dos holofotes midiáticos –  seria capaz de 
elaborar e implementar.  A revalorização da política será 
obra da própria política, se ela se colocar levantada do 
chão, maior e acima do eleitor que quer ser comprado.

A revalorização da política e, por conseguinte, a 
discussão dos rumos do Brasil em sentido estratégico 
passa pela superação da síndrome do eleitor e do eleito 
e pela afirmação do cidadão e da representação cidadã. 
O caminho é fácil? Não. E é por isso que a representação 
cidadã é a cada dia mais ocupada por arautos da (falsa) 
moralidade, que vão para a vida pública nus, mas tra-
vestidos de gente de bem e com discurso ensaiado com 
marqueteiro.

Quando a discussão de um projeto para o Brasil for 
retomada, perceberemos que ela é ainda mais difícil e com-
plexa do que imaginamos. Mas os cidadãos conscientes 
(que não encontram nenhum gozo em se anunciarem como 
honestos) terão tomado a frente dessa construção. E os 
temas da política, da economia, da mobilidade, da susten-
tabilidade e da moralidade voltarão em um novo patamar e 
com outros objetivos. A luta continua.

*Pró-Reitor de Extensão e Cultura

O povo 
na rua
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Erneilton Lacerda

Quando a lista dos pesquisadores mais citados do mundo em pu-
blicações científicas foi divulgada pela Thomson Reuters Community, es-
tudantes e professores do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da Uni-
versidade Federal de Goiás (UFG) tiveram uma boa surpresa. A razão foi 
que os professores José Alexandre Diniz Filho e Luis Mauricio Bini, do 
Departamento de Ecologia, constaram na lista em sétimo e décimo nono 
lugar, respectivamente. 

Na verdade, a surpresa é modo de dizer, visto que as pesquisas desen-
volvidas por eles, juntamente com outros docentes do instituto, já ganharam 
destaque internacional outras vezes. Em 2003, o departamento recebeu uma 
menção, também da Thomson Reuters por ter o artigo científico em Ecologia 
mais acessado daquele ano. O artigo, Red shifts and red herrings in geogra-
phical ecology, foi publicado na revista Global Ecology & Biogeography  e fazia 
referência a um método novo na busca por padrões biogeográficos. 

O professor José Alexandre Diniz mostra a satisfação quanto à re-
ceptividade do trabalho, que ele frisa ser coletivo: “Não apenas o profes-
sor Luis Mauricio Bini ou eu que merecemos esse reconhecimento, mas 
também todos os professores da área Ecologia do ICB. É um trabalho de 
equipe”. O corpo docente do Departamento de Ecologia da universidade é 
composto, atualmente, por 19 professores. 

Um ponto que merece ser evidenciado, segundo José Alexandre Di-
niz, é o papel dos estudantes nas pesquisas realizadas pelo grupo. Segundo 
ele “a maior parte dos nossos trabalhos de laboratórios 
tem sempre os alunos envolvidos, tanto os de graduação 
quanto os da pós-graduação”. O resultado desse envolvi-
mento dos estudantes é que eles constituem uma sólida 
base para a produção científica na UFG e, consequente-
mente, garantem uma boa avaliação curricular. “Eles são 
muito bem formados”, resume o professor e pesquisador. 

Por outro lado, o Departamento de Ecologia tem 
dificuldades para levar adiante alguns de seus proje-
tos em razão da falta de apoio do Instituto de Ciências 
Biológicas ou até mesmo da Universidade Federal de 
Goiás, critica José Alexandre. “Atualmente, estamos no 
meio de um forte debate dentro do Instituto visto que 
o mérito do Departamento em se destacar em publica-
ções internacionais, por exemplo, não tem tido o menor  
reconhecimento nem por parte do ICB, nem pela UFG”, 
garante o professor.  

Além disso, conforme o professor, o apoio financeiro recebido para 
as pesquisas desenvolvidas pelo departamento é originário do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Coorde-
nação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

Linhas de pesquisa – A linha de trabalho de José Alexandre Diniz e Luis 
Mauricio Bini perpassa a Ecologia Quantitativa e a Macroecologia. A pri-
meira desenvolve métodos e abordagens estatísticas para analisar dados 
ecológicos. “A maior parte dos trabalhos que publicamos está nessa linha 
e tem alto impacto com relação às citações no meio científico, porque pro-
põem métodos ou softwares novos”, infere José Alexandre Diniz. Já na 
linha de pesquisa em Macroecologia, os pesquisadores investigam proces-
sos ecológicos que determinam aspectos distintos da biodiversidade, em 
grandes escalas espaciais e evolutivas.
 
Pós-graduação – O Programa de Pós-Graduação em Ecologia do ICB, por 
sua vez, apresenta mais duas linhas de pesquisa, além destas. A Limnolo-
gia, avalia os padrões de organização das comunidades bióticas de lagos, 
rios, reservatórios e regiões costeiras em relação aos parâmetros físicos, 
químicos e bióticos ambientais. 

Já a linha em Biodiversidade e Biologia da Conservação testa hipó-
teses sobre o padrão de organização de populações e comunidades em di-

Na área de Ecologia e Meio Ambiente, dois professores da UFG se classificaram em sétimo e décimo nono lugar na quantidade de publicações científicas

Instituto de Ciências Biológicas 
Pesquisadores do 

estão entre os mais citados do mundo

ferentes escalas geográficas, iden-
tificando o impacto humano sobre 
processos ecológicos e evolutivos 
determinantes desses padrões, 
dentro de um contexto de biologia 
da conservação.

“O Programa de Pós-Gradua-
ção tem recebido boa receptividade 
no País, sendo um dos melhores 
conceituados da área”, comemora 
José Alexandre Diniz, que afirma: 
“Muitos dos nossos alunos de mes-
trado e doutorado, por exemplo, 
vêm de outros estados e de outros 
países. Também temos muitos pro-
fessores visitantes que vêm para a 
UFG para aprender os métodos que 
ensinamos aqui.” 

Integração – A rede de pesqui-
sa Genética Geográfica e Planeja-
mento Regional para Conservação 
de Recursos Naturais no Cerrado 
(GENPAC) tem a participação de 

16 universidades da região Centro-
-Oeste, em um total de quase 80 
pesquisadores. Entre eles está o 
professor José Alexandre Diniz, 
como coordenador da rede, e vários 
outros docentes do Departamen-
to de Ecologia e de outros grupos 
de pesquisa da UFG, inclusive do 
Câmpus Jataí. Iniciado em 2011, 
o projeto tem o intuito de analisar 
padrões de distribuição de espécies 
no Cerrado e relacionar a parte eco-
lógica com a genética molecular.

“O grupo está interessado 
em saber como os processos a ní-
veis molecular e genético afetam a 
distribuição da espécie. E, num se-
gundo momento, como isso pode 
ser usado para conservar algumas 
das espécies”, revela o coordenador. 
“Integrar todo o nosso conhecimen-
to de macroecologia com a parte ge-
nética e molecular é basicamente o 
que buscamos”, finaliza. 

JOSé ALExANDRE DINIz FI-
LHO - Bacharel em Ciências Bio-
lógicas pela Universidade Federal 
de Sergipe (1989), mestre em Ci-
ências Biológicas (Zoologia) pela 
Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho (1992) 
e doutor em Ciências Biológi-
cas (Zoologia) pela Universidade 
Estadual Paulista Júlio de Mes-
quita Filho (1994). É bolsista de 
produtividade em pesquisa Nível 
1A do Conselho Nacional de De-
senvolvimento Científico e Tec-
nológico e, desde 2005, é mem-
bro da Linnean Society, London 
(FLS). É editor associado de vá-
rios periódicos, incluindo um dos 

CURRíCULOS
editores principais do periódico 
Global Ecology & Biogeography 
(Blackwell Inc.), além de editor 
da revista Ecography. 

LUIS MAURICIO BINI - Gradu-
ado em Ecologia pela Universi-
dade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho (1991), mestre em 
Ciência Ambiental pela Universi-
dade de São Paulo (1995) e dou-
torado em Ecologia de Ambientes 
Aquáticos Continentais pela Uni-
versidade Estadual de Maringá 
(2001). Desde 2004, é editor asso-
ciado do periódico Hydrobiologia 
(The Hague).

Erneilton Lacerda

O curso de Engenharia 
Física, ligado ao Insti-
tuto de Física (IF), está 

na grade da Universidade Fe-
deral de Goiás (UFG) desde o 
início do ano letivo de 2013. 
Para o primeiro período, fo-
ram abertas 20 vagas pelo 
processo seletivo 2013/1 da 
UFG e 5 vagas pelo Sistema 
de Seleção Unificada (Sisu). 
A UFG é a oitava instituição 
pública de ensino superior no 
Brasil a ofertar o curso, sendo 
que a primeira foi a Universi-
dade Federal de São Carlos 
(UFSCar), em 2000. Embora 
seja um curso novo, estudan-
tes e professores fazem um 
balanço positivo do primeiro 
semestre de aulas e estão oti-
mistas quanto à formação e 
ao mercado de trabalho. 

“O curso surgiu devi-
do à necessidade do Brasil 
em formar engenheiros mul-
tiespecialistas ou generalis-
tas, o que demanda um forte 
conhecimento nas ciências 
exatas (Matemática, Física e 
Química) aliado às técnicas e 
conceitos específicos da Enge-
nharia”, explica o coordena-
dor do curso, professor Lauro 
June Queiroz. Ele, que possui 
graduação, mestrado e douto-
rado em Física, reconhece que 
é “um desafio gratificante e 
enriquecedor poder contribuir 
na formação de profissionais 
de Engenharia que terão uma 
sólida formação – da mesma 
forma que eu tive”. 

A graduação é com-
posta por disciplinas divi-
didas em dez semestres le-
tivos. No primeiro período, 
as disciplinas ofertadas têm 
enfoque na Física e Informá-
tica e, a partir do terceiro, 
ganharão destaque na grade 
curricular disciplinas mais 
específicas da Engenharia, 
principalmente no que se re-
fere à eletrônica, automação 
e controle e à caracterização 
de materiais.

A colaboração de uni-
dades acadêmicas parceiras 
dentro da UFG foi preponde-
rante para que o projeto do 
curso de Engenharia Física 
se tornasse real, de acordo 
com o coordenador Lauro 
June, que cita a Escola de 
Engenharia Civil (EEC); a 
Escola de Engenharia Elétri-
ca, Mecânica e Computação 
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O curso da UFG, primeiro criado em Goiás e oitavo no Brasil, agrada acadêmicos e amplia 
as possibilidades dos apreciadores das ciências exatas

Curso de Engenharia Física dá 
primeiros passos para sua consolidação

Vagas UFG: 25 (sendo 20 pelo Processo Seletivo e 5 pelo Sisu)

Candidatos por vaga: 6,35 (Processo Seletivo 2013/1)

Áreas de atuação: Criação, desenvolvimento e aplicação de dispositivos que utilizam diferentes 
formas de interação de radiação com a matéria em equipamentos médicos e biomédicos; 
eletrônica, ótica linear, novos materiais, energia, meio ambiente, nanotecnologias, energias 
renováveis, instrumentação.

Piso Salarial: R$ 4.068,00 em uma carga horária de seis horas diárias (Fonte: CREA-SP)

(EMC); a Faculdade de Artes 
Visuais (FAV); o Instituto de 
Informática (IF); o Instituto 
de Matemática e Estatística 
(IME); e o Instituto de Quí-
mica (IQ). 

Criação – A primeira pro-
posta da criação do curso 
de Engenharia Física surgiu 
durante reunião no Conse-
lho Diretor do Instituto de 
Física, em março de 2012, 
quando estavam em pauta 
discussões acerca de uma 
reestruturação da unidade 
acadêmica. Debatiam-se ma-
neiras de ampliar e diversifi-
car a formação dos alunos e 
prover formação diferencia-
da dos cursos. Foi então que 
se cogitou, pela primeira vez, 
a implementação da gradua-
ção em Engenharia Física. 

A partir de então, pro-
fessores do IF buscaram 
referências nos Projetos Pe-
dagógicos de Curso (PPC) 
dos cursos já existentes no 
País. “Apoiamo-nos nos cur-
sos da Universidade Federal 
de São Carlos (UFSCar), da 
Universidade Estadual do 
Mato Grosso do Sul (UEMS) 
e da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS). 
Além disso, foram estuda-
das grades curriculares de 
cursos do exterior, principal-
mente em países europeus e 
dos Estados Unidos”, decla-
ra Lauro June Queiroz. 

Os objetivos e metas 
da UFG de contribuir para 
a transformação e o desen-
volvimento da sociedade 
dentro do contexto estadual 
e regional e o perfil do qua-
dro docente do Instituto de 
Física foram outros fatores 
determinantes para a defi-
nição de perfil do curso de 

Engenharia Física, que alia, 
especialmente, estes dois 
elementos: estudos sobre de-
senvolvimento de materiais 
em estado sólido e automa-
ção e controle aplicados à 
nanotecnologia. 

Perspectivas – A empolgação 
dos graduandos em Enge-
nharia Física da UFG é visível 
em relação ao que o futuro 
lhes reserva. Muitos deles re-
latam que, após enfrentarem 
a resistência inicial de fami-
liares e amigos, que pouco 
sabiam sobre as funções de 
um engenheiro físico, hoje es-
tão satisfeitos com o primeiro 
período do curso. 

Sávio Pereira Alves, 18 
anos, afirma que as dúvidas 
iniciais foram substituídas 
por certezas à medida que 
ele conheceu de fato o curso. 
“É melhor do que eu espera-
va. Depois que ingressei, tive 
certeza que ser engenheiro fí-
sico é o que quero para meu 
futuro”. Situação semelhante 
é vivida por Rafael Carbat, de 
mesma idade. Aprovado em 
outras instituições de ensino 
para cursos diferentes, Rafa-
el decidiu utilizar sua nota do 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) e foi convoca-
do pelo Sisu. “O que pesou 

em minha decisão por Enge-
nharia Física foi participar de 
uma turma pioneira de um 
curso novo na universidade 
e no estado e ter a oportuni-
dade de fazer a imagem desse 
curso. O sucesso verdadeiro 
vem apenas quando você se 
arrisca”, filosofa. 

Enquanto isso, Mary 
Hellen da Costa, 32 anos, 
tem uma história diferente 
da dos colegas. Formada em 
Física pela UFG e Mestre em 
Ciências Moleculares, ela é 
professora em uma univer-
sidade privada. Com este 
currículo, regressar à gradu-
ação parecia improvável. En-
tretanto, como física, Mary 
Hellen sentia necessidade de 
ver a aplicabilidade das teo-
rias estudadas por ela e sur-
giu, então, a oportunidade 
de ingressar no curso de En-
genharia Física. “Tenho uma 
perspectiva boa quanto ao 
curso. A engenharia está em 
alta no Brasil e no mundo. 
E, como professora, preciso 
sempre estar aprimorando o 
conhecimento”, pondera.

 
Mercado – Segundo relató-
rio do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação, o per-
fil de engenheiro físico, com 
as especificidades propostas 

pela Universidade Federal de 
Goiás, é a do engenheiro do 
futuro, que se envolverá com 
novas tecnologias e inovação. 
Diante disso, Lauro June 
mostra-se confiante quan-
to ao futuro dos egressos 
do curso. “Em Goiás, temos 
nichos de mercado que são 
muito fortes: agroindústria, 
alimentos, automobilística, 
fármacos, metal-mecânica e 
mineração. Em todos estes, o 
engenheiro físico poderá ser 
inserido”.

Com o mercado em 
expansão, a aposta é que os 
engenheiros físicos gradu-
ados na UFG não irão com-
petir com os profissionais já 
existentes, porque irão car-
regar o diferencial de pos-
suir novos conhecimentos e 
técnicas de caracterização 
e formulação de materiais.  
Sem sombra de dúvida, as 
empresas terão sucesso com 
a contratação destes novos 
engenheiros , conclui o coor-
denador. O salário inicial de 
um engenheiro físico, confor-
me o Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia do 
Estado de São Paulo (CREA-
-SP), é R$ 4.068,00 em uma 
carga horária de seis horas 
diárias, sendo equivalente a 
seis salários mínimos.

Turma pioneira de Engenharia Física na UFG se mostra otimista quanto ao futuro do curso
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O que ocorreu nas 

Nos últimos meses grandes mobilizações populares foram realizadas em dezenas de cidades por todo o Brasil e 
levaram às ruas expressivas massas de indivíduos de diferentes classes sociais e ideologias. Essas mobilizações 
foram organizadas pelo Movimento Passe Livre que, apesar de ter como principal reivindicação a redução 

da tarifa e a melhoria do transporte público, também desencadeou várias outras reivindicações, como o combate 
à corrupção, a defesa dos direitos humanos e civis e os posicionamentos apartidários. Para muitos a ebulição de 
todas essas pautas deu uma configuração caótica às mobilizações, o que proporcionou cenas tanto de mobilizações 
pacifistas quanto de vandalismo, confronto e uso da violência policial. Aos poucos a sociedade, exposta à forte 
espetacularização pela mídia, tenta entender como aflorou tamanha indignação popular e o que estará por vir depois 
que a ocupação das ruas cessar e exemplos de engajamento político estiverem dispersos. Com o intuito de colocar 
o tema em debate, estudantes e professores da UFG promoveram no dia 10 de julho a mesa-redonda As Ruas de 
Junho. O Jornal UFG foi conferir e traz para o conhecimento de seus leitores os pontos de vista dos participantes. 
Para formar a mesa desse debate foram convidados os estudantes do curso de Ciências Sociais Lauanda Meirelle, 
Gabriel Teles e Ian Oliveira, e os professores Adriano Correia da Faculdade de Filosofia,   Francisco da Mata Machado 
Tavares, da Faculdade de Ciências Sociais e João Alberto da Costa Pinto, da Faculdade de História. Confiram.

IAN OLIVEIRA

O importante da participação 
nessas manifestações não foi só a 
questão do transporte, mas sim a 
maturidade de entendermos como 
se dá a luta popular e como organi-
zar uma manifestação que gere fru-
tos positivos. Creio que conseguimos 
isso. Não só pelo preço da passagem, 
que voltou ao antigo preço, mas tam-
bém conseguimos levar para votação 
na Câmara dos Vereadores a libera-
ção do passe livre para os estudan-
tes. É por isso que consideramos po-
sitivas as experiências que vivencia-
mos nos últimos meses, mesmo pela 
forma como se deu com todos os con-
tratempos e dificuldades. Até mesmo 
pedindo ajuda à advogados para libe-
rar presos políticos, porque a prisão 
ocorreu sem qualquer conjuntura 
que justificasse a prisão senão o es-
vazeamento de uma postura política 
compatível com o movimento, mas no 
fim entendemos que o saldo foi mais 
positivo do que negativo. 

FRANCISCO TAVARES

Vocês estudantes disseram que 
foram chamados de alucinados, de-
lirantes e irresponsáveis. Isso me fez 
lembrar de quando a Maria Antonieta 
dizia que “se não tem pão que comam 
brioches” e ela era a lúcida responsável 
e defensora da ordem; de quando um 
bando de alucinados invadiu um pre-
sídio, onde não havia presos políticos, 
dizendo “saiam pessoal porque esse es-
tado não é legítimo”. Eu creio que esta-
mos aqui hoje nessa democracia por-
que existiu um bando de alucinados 
como esses. Enquanto um bando de 
gente ordeira, inteligente e intelectual 
dizia “negro naquele ônibus e o branco 
naquele ônibus”, um bando de alucina-
dos pegou armas e parou policiais nas 
ruas e se auto intitularam Panteras 
Negras e hoje temos igualdade racial 
preambulatória. Enquanto um bando 
de gente preservadora da ordem dizia 
que no mundo do progresso é permi-
tido que crianças de seis e sete anos 
vivam em uma mina de carvão a 40º e 
trabalhem 16 horas por dia, um ban-
do de alucinados e um louco desvaira-
do saiu da mina de carvão colocando 
fogo em tudo dizendo: “temos de parar 
a produção porque temos de ser ouvi-
dos”, hoje sabemos que lugar de crian-
ça é na escola e não trabalhando.

Há três meses, quando um 
bando de alucinados foi para as ruas 
dizendo: “se a cidade não serve para 
que possamos nos locomover, a cidade 
também vai parar; e disse ainda “Se 
a polícia não serve para nos proteger 
apenas para nos reprimir, a partir de 
agora ela é nossa inimiga”, ele foram 
chamados de malucos. Então vimos 
mais de 800 mil pessoas nas ruas e 
espero que eles sejam mais um trunfo 
nessa jornada emancipatória.

ADRIANO CORREIA

Raramente temos a oportunidade 
de dizer algo de muito significativo so-
bre o presente. Aceitei o desafio de estar 
participando desse debate,  não só por 
causa do calor do momento e pela difi-
culdade de apreender o significado desse 
entusiasmo nas ruas, mas é necessá-
rio uma modéstia para respeitar a ação 
política e não submeter à essas ações 
conjunturas explicativas, como se fosse 
a história um mecanismo que insere re-
gras independente do esforços e iniciati-
vas que as pessoas tomam.

Honestamente me diverti de ver o 
silêncio, a incompetência e resignação, 
nesse momento, desses intelectuais taga-
relas, contratados pelos meios de comu-
nicação para embasar o discurso tanto 
da direita quanto da esquerda.  Na mi-
nha compreensão, quem realmente saiu 
derrotado foi o grupo formado pelos inte-
lectuais e funcionários da grande mídia 
que falam sobre terremotos às grandes 
revoluções como se fossem iluminólogos. 
O que falta para a política é a participa-
ção, muito mais do que saber qualquer 
teoria de como as coisas funcionam.

Independente das diversas ma-
zelas e dos desvios do foco do movi-
mento, mesmo assim foi constituída 
uma agenda consistente, embora caó-
tica. O que representa, na minha opi-
nião, a efervescência de um desejo por 
desafiar uma ordem. 

O palco da disputa política é o 
novo espetáculo. Isso afeta as mobiliza-
çoes de modo ambíguo e contraditório. 
De um lado há um espetáculo que con-
siste no “eu existo porque eu apareço e 
grito”, é difícil saber nesse momento se 
aqueles que estão querendo derrubar 
o sistema estão dispostos a arcar com 
o ônus de um outro modo de organizar 
os espaços políticos. Há uma fragilidade 
dessas posições mobilizadas no calor e de 
forma difusa contra tudo e contra todos. 
Há também uma perplexidade que tem 
a ver com a expectativa de que a políti-
ca seja mais do que um espetáculo com 
slogans e da fabricação de certos perso-
nagens que são mais do mercado, e com 
a rejeição de que a política é o espaço da 
gestão e de que o que queremos antes de 
tudo é que os serviços funcionem, que 
o Estado seja pequeno, que nos cobre 
poucos impostos e nos deixe juntar di-

nheiro à vontade. Acho que o que está 
sendo posto em questão é um modelo de 
política que tem a ver tanto com a direita 
quanto com a antiga esquerda.

Tenho apreço pelo engajamento 
político e creio que essa foi a principal 
conquista das manifestações. Indepen-
dentemente da incongruência das dife-
rentes perspectivas mobilizadas, é pos-
sível dizer que há um anseio por espaços 
de reivindicações de interesses coletivos. 
Parece haver uma demanda por espaços 
nos quais a participação política seja 
possível com efeitos na organização do 
espaço público. Um desejo de participa-
ção popular para pontuar um pavor ge-
neralizado de uma mídia articulada com 
um discurso internamente consistente, 
que deva ser combatido, para a manu-
tenção de um status quo para manter a 
mesma estrutura, personagens e supos-
tos governantes.

Também percebi que não se pode 
manter uma democracia com uma polí-
cia militar. Ficou claro que a polícia não 
tem apreço por política, por leis e sim 
por ordem, ou seja, um certo comporta-
mento que não desafie o que está posto 
e que diz: “vocês podem ir contra tudo 
o que está aí, só não destruam nada ou 
derrubem alguém”.

Outra questão importante é ter-
mos a disputa política  como espetáculo, 
que se coloca  ambíguo e contraditório 
que tem a ver com a ideia de eu existo 
porque eu apareço e grito. Esse entu-
siasmo pavoroso tem a ver com o desejo 
por soluções fáceis. Mas é preciso saber 
que esses que estão reivindicando um 
outro sistema devem estar dispostos a 
arcar com o ônus de fazer funcionar um 
outro modo de articular o espaço polí-
tico. Mas eu acredito na iniciativa das 
pessoas e que a reforma política é um 
tema adequado para canalizar várias 
dessas demandas. 

GABRIEL TELES

A minha intenção aqui é repassar 
as minhas experiências sobre os movi-
mentos. A primeira manifestação que 
ocorreu nas ruas no mês maio em Goiâ-
nia reuniu cerca de 200 estudantes e 5 
mil policiais. Foi um absurdo, mas foi o 
que aconteceu. Os estudantes consegui-
ram fechar temporariamente o cruza-
mento das avenidas Anhanguera com a 
Goiás, exatamente na Praça do Bandei-
rante e conseguimos chamar a atenção 
da opinião pública e do governo. A partir 
dessa primeira manifestação, eu perce-
bi a grande negligência do poder público 
com as questões que realmente impor-
tam para a população, sobretudo para 
os trabalhadores e estudantes. Foi uma 
experiência muito tensa.

O segundo movimento, que ocor-
reu na Praça A, no qual houve de fato 
uma coerção muito forte contra os estu-
dantes, foi uma experiência que impac-

tou muito minha vida. Foi a primeira vez 
que presenciei, para além da violência 
cotidiana que todos nós sofremos, a vio-
lência física. Enquanto eu estava aju-
dando um amigo que estava apanhando 
da polícia, dois policiais me abordaram e 
começaram a me bater. Cheguei a pensar 
que eu ia morrer. Eu fingi que desmaiei e 
eles continuaram me batendo e foi muito 
traumatizante. Outros manifestantes me 
ajudaram e depois de um tempo eu me 
levantei. Parecia que o que eles queriam 
era que eu desistisse, mas quando levan-
tei, a primeira coisa que desejei foi xingar 
os policiais. Tiraram fotos e ameaçaram 
eu e minha família de morte. Depois 
disso passei alguns dias em São Paulo 
tentando me acalmar e à minha famí-
lia, mas acabei participando de algumas 
manifestações por lá também. Foi muito 
interessante viver essas experiências e 
ver como as manifestações se ampliaram 
por todo o Brasil, além das claras dife-
renças entre as narrações da mídia.

Na cobertura das primeiras qua-
tro manifestações que ocorreram em 
Goiânia, houve uma clara tendência de 
criminalizar os protestos. Quando eles 
perceberam que as manifestações esta-
vam crescendo, eles mudaram o discur-
so como se pensassem: “se não pode-
mos pará-los, então vamos tentar utili-
zá-los como massa de manobra”.  A par-
tir da ação direta de ocupação das ruas 
com as manifestações de maio e junho 
a coisa aprofundou-se. Quando houve 
o aumento da passagem para R$ 3,00 
em Goiânia, foram cobrados impostos 
inexistentes e, além disso, estavam co-
brando 15 % acima do valor devido pelo 
preço do combustível.

Enfim, para concluir eu lembro 
que, na primeira manifestação que ocor-
reu em Goiânia eu ouvi dizerem que es-
távamos delirando, mas eu digo que os 
delirantes são as pessoas que pensam 
que as coisas devem continuar da mes-
ma forma. A redução da passagem foi 
atendida mas faltam outras reivindica-
ções que ainda não foram aceitas, como 
a divulgação da planilha de lucros das 
empresas e a participação popular na 
comissão que regem essas questões.

JOãO ALBERTO

Estou aqui tentando fazer uma  
articulação entre as falas, mas vou fa-
zer algumas provocações. Todos sabem 
que os fatos ocorreram e todos sabem 
que nos solidarizamos com a luta terrível 
que esses meninos enfrentaram e ainda 
enfrentam. Eu lembro de um estudante 
do curso de História que ficou cerca de 
quatro dias preso de maneira insidiosa 
pelo poder público.

Entre 1978 e 1980 o Brasil pre-
senciou grandes manifestações popula-
res, como as greves dos metalúrgicos e 
as lutas contra a ditadura que ocorreram 
no ABC e em São Bernardo do Campo 

em São Paulo e com essas lutas popula-
res a ditadura militar caiu e formou-se o 
Partido dos Trabalhadores (PT) que hoje 
administra a governabilidade do país há 
cerca de 13 anos. E é a partir daqui que 
me atrevo a fazer algumas provocações. 
Agora, esses jovens inauguram uma prá-
tica política substancialmente diferencia-
da daquela que, eu chamaria de esquer-
da capitalista, o governo atual. Os jovens 
do movimento Passe Livre inauguraram 
uma nova prática política. A partir de 
uma organização extraordinária atingem 
de forma contundente as instituições 
que são administradas há mais de uma 
década por um governo social democrata 
nascido de lutas populares. 

Nós, intelectuais ou não, mili-
tantes ou não, temos por obrigação de 
refletir essa circunstância em que esta-
mos envolvidos. Como entender minis-
tros petistas estimulando a repressão ao 
vandalismo que estava acontecendo? Os 
partidos PT e  PCdoB  estão na adminis-
tração da nossa cidade e têm campanhas 
subsidiadas pelos donos das empresas 
de transportes. São governos ditos pro-
gressistas, da tradicional esquerda, que 
se consolidaram em lutas similares a es-
tas que estes jovens estão pautando.

Há uma perspectiva de classe que 
me parece fundamental. Ao longo de 20 a 
30 anos constituiu-se uma camada tec-
nocrata na gestão pública de tal forma 
que afronta os trabalhadores de maneira 
visceral. Os grandes inimigos dos traba-
lhadores de hoje são os administradores 
da esquerda capitalista. E onde está a es-
querda de oposição à esquerda capitalis-
ta que está no poder? Está onde sempre 
esteve: nas universidades unindo-se à tô-
nica do Movimento Passe Livre organiza-
do há quase 10 anos. A organização dos 
transportes está intrinsecamente ligada 
à lógica da reprodução do capital. Os  
transportes são um serviço fundamen-
tal para o capital. Então é uma bizarrice 
histórica ver os trabalhadores obrigados 
a pagar por um serviço que os humilha 
cotidianamente e rouba seu tempo livre. 

Temos de nos perguntar qual é 
o papel dessa nova prática da esquerda 
capitalista, que inclui apenas a questão 
dos transportes e não a perspectiva de 
superação do modo de produção capita-
lista. Entender o Movimento Passe Livre 
pressupõe entender que há uma pers-
pectiva de fundo que é classicamente 
anticapitalista, que afronta a institucio-
nalidade da esquerda capitalista. Ambos 
os projetos de esquerda comungam o 
fato de aspirarem ser os administrado-
res do capital e é isso que deixa estupe-
fata a população, que cria a radicalida-
de contundente. Então temos uma luta 
pontualmente anticapitalista, pontuada 
na questão dos transportes, que é ponto-
-chave para a sustentação do modo de 
produção capitalista. Paradoxalmente, 
investir na melhoria dos transportes é 
apostar na própria melhoria da dinâmica 
do capital em si. Para mim é uma bur-
rice institucional o fato dessa esquerda 
capitalista não perceber como moderni-
zar o transporte público seria eficiente 
em termos capitalistas para modernizar 
a produção do próprio capital. Devemos 
entender as novas práticas políticas por 
meio dos novos movimentos sociais, 
dentro do contexto de uma plena demo-
cracia. Acho que essa é a questão cha-
ve. Como esses movimentos podem ser 
anticapitalistas e, ao mesmo tempo, um 
dínamo para a recuperação da lógica da 
mais valia gradativa?
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Laura Braga e Michele Martins

ruas em junho?

LUANDA MEIRELLE 

Eu entrei no movimento estu-
dantil em 2010 no Diretório Central 
dos Estudantes (DCE-UFG) e, desde 
então, por meio do Comando de Luta, 
realizamos várias tentativas para 
barrar os aumentos da passagem de 
ônibus, mas não conseguimos ser 
vitoriosos. Em 2010, o movimento 
ainda era muito pequeno, poucas 
pessoas participavam e fechávamos 
as ruas para, de fato, tentarmos fa-
zer alguma coisa. Creio que faltava 
maturidade que vem com o tempo e 
com a formação política para enten-
der que não é preciso somente barrar 
o aumento da passagem, mas tam-
bém questionar o lucro que vai para 
um empresário que não se importa 
com as condições mínimas adequa-
das para o transporte coletivo.

A partir do momento que esta-
mos abertos para o debate e vamos 
para as ruas dizer que não aceitamos 
isso, criamos uma forma vitoriosa de 
dizer que essa sociedade não serve 
mais para a nossa juventude. Hoje so-
mos protagonistas desses movimen-
tos. Fazendo a análise do período en-
tre 2010 e 2013, percebo que a violên-
cia era menor porque não tínhamos o 
apoio popular e assim a polícia não se 

preocupava conosco. Hoje a popula-
ção nos apoia, percebe que é preciso 
melhorar minimamente as condições 
do transporte coletivo. Nesse ano, or-
ganizamos sete protestos, em três de-
les houve agressão policial sem razão 
alguma. Mesmo quando não havia 
a agressão direta, a polícia incitava 
para que houvesse o confronto, para 
que o movimento fosse diluído e as 
pessoas se dispersassem. Mesmo em 
2010 a manifestação adquiriu um ca-
ráter nacional com a união dos cen-
tros acadêmicos e DCEs e, por isso, 
foi ganhando força.

A mídia levou as pessoas para 
as ruas depois de crucificar partici-
pantes que iniciaram os movimentos, 
mas com outros propósitos, como por 
exemplo a contestação da aprovação 
da PEC 37. Mas por que as manifes-
tações espontâneas reuniram de 20 
a 60 mil pessoas nas ruas acabaram 
de repente? Creio que foi pela falta 
de formação política. Muitos usaram 
roupas brancas como se fossem aba-
dás e não teve quem levasse essa ca-
mada trabalhadora para outro tipo 
de conscientização, visando nossa 
própria emancipação.

As manifestações populares no 
Brasil acontecem há muito tempo, 
não foi agora que o país acordou. O 
que acontece é que a própria burgue-
sia está sofrendo com o processo de 
mecanização e de exploração, mas 
enquanto ela estava se dando bem, 
não ia se mobilizar. Estamos chegan-
do a um ponto que não dá mais para 
reformar ou continuar com esse sis-
tema. Até quando faremos reformas 
pontuais sem fazer o que é necessá-
rio de fato, que é transformar essa 
sociedade modificar o modo de pro-
dução e a divisão do trabalho social. 
Sem isso não mudaremos a História. 

Essas manifestações são de fato im-
portantes mas não são o essencial 
para mudar as coisas, são apenas 
uma parte. 
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Movimentos 
estudantis 
do passado 
e do 
presente

De que maneira o senhor avalia a atual conjun-
tura dos movimentos estudantis dentro da Uni-
versidade Federal de Goiás?

O movimento estudantil passou por um pe-
ríodo de retração. Natural se considerarmos a con-
juntura e quais influências culturais afetaram as 
gerações nascidas depois da década de 1980 e, 
principalmente, na década de 1990. A última dé-
cada do século XX foi marcada pela ascensão de 
pensamentos conservadores e por uma globalização 
sustentada ideologicamente por valores neoliberais, 
individualistas e focados na formação competiti-
va, tendo em vista a necessidade de se qualificar 
para o mercado. O momento atual difere substan-
cialmente daquele, porque vivemos uma crise de 
graves proporções que afeta o sistema capitalista e 
deixou desnorteados os que se guiaram por valores 
neoliberais. A juventude não permanece por muitas 
gerações sem se manifestar fortemente. Mas é ne-
cessário considerar que, se aqui no Brasil isso está 
acontecendo agora, na Europa, Estados Unidos e 

mesmo na América Latina (Chile) 
isso já acontece faz muito tempo. 
A UFG também se insere nesse 
contexto. O movimento estudantil 
permaneceu sem bandeiras que 
convencessem os estudantes a se 
mobilizarem. O discurso radical de 
alguns grupos não encontravam 
espaços em meio à uma geração 
que tinha outras expectativas. Mas 
os últimos acontecimentos não sig-
nificam, necessariamente, uma re-
tomada das características passadas do movimento 
estudantil. Algumas mudanças que aconteceram 
nessas últimas décadas moldaram a juventude a 
outras perspectivas. A despolitização e a aversão 
a partidos e aos movimentos sociais é a principal 
delas, demonstrando uma crescente elitização na 
visão de mundo.

Entretanto, uma reivindicação específica, li-
gada à uma luta antiga pela qualidade no transpor-
te coletivo, começou lentamente a despertar uma 
pequena vanguarda que está se reaglutinando em 
torno das entidades estudantis. Contudo, não sig-
nifica ainda a retomada necessária do movimento 
estudantil, porque isso só acontecerá quando os 
Centros Acadêmicos, base fundamental desse for-
talecimento, estiverem devidamente organizados e 
envolvendo os estudantes de cada curso. Embora o 
Diretório Central dos Estudantes (DCE) esteja par-
ticipando nas coordenações e procurando mobilizar 
os estudantes, não se percebe nisso um fator ligado 
à força dessas entidades. A presença de grupos, qua-
se sempre oriundos da classe média, com concep-
ções anárquicas, portanto, avessos a aceitar uma 
direção e submeter-se às organizações, dificultam 
essa retomada. Tal comportamento, aparentemente 
avançado, mas em essência conservador, impede o 
fortalecimento de uma vanguarda, elemento essen-
cial para manter o movimento coeso e ascendente.

Os movimentos populares que tomaram 
as ruas de diversas cidades brasileiras 
nos meses de junho e julho de 2013 
expuseram a união de diversos setores 
da sociedade em busca de resposta para 
suas demandas. O movimento estudantil 
foi um dos segmentos da sociedade que 
mais contribuiu no engendramento de 
uma mobilização nacional e, ademais 
de pleitear uma pauta própria, como a 
reivindicação do passe livre estudantil, 
foi além e compartilhou as reivindicações 
da população. 
Em entrevista para o Jornal UFG, o 
professor de Geopolítica no Instituto 
de Estudos Socioambientais (IESA) da 
UFG, Romualdo Pessoa Campos Filho, 
relaciona a sua época no movimento 
estudantil com os dias atuais. Entre os 
anos de 1984 e 1986, ele foi diretor da 
União Nacional dos Estudantes (UNE) e 
atualmente é membro da Comissão de 
Altos Estudos do Memórias Reveladas 
do Centro de Referência das Lutas 
Políticas no Brasil (1964-1985), 
vinculada ao Arquivo Nacional. Confira.

Erneilton Lacerda

Centros acadêmicos se 
firmam como espaços de 

diálogo
Em tempos de movimentação 
estudantil na UFG e em todo 

o País, os centros acadêmicos 
buscam reafirmar o papel de 

ponte entre as demandas dos 
estudantes e as respostas da 

instituição
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Em época de incontestável agitação dos jovens, que culmi-
nou em uma mobilização nacional responsável por trazer 
à tona diversas cobranças da população brasileira a seus 

governantes, surge um questionamento: de onde surgiram tais 
grupos que pautaram os insatisfeitos com a atual realidade do 
País? Considerando o forte caráter estudantil dos protestos, uma 
possível resposta seria: dos Centros Acadêmicos. 

Definido pela União Nacional dos Estudantes (UNE) como 
uma das entidades representativas dos discentes na universi-
dade, as atividades do Centro Acadêmico (CA), quando este está 
em pleno funcionamento, influenciam a maneira como os estu-
dantes enxergam e buscam melhorar o curso no qual estão ma-
triculados. Ao garantir um canal democrático de contato entre 
os estudantes, o CA torna-se um espaço de diálogo, o que possi-
bilita a exposição das críticas, dúvidas e demandas. 

Uma das funções básicas de todo CA é proporcionar o con-
tato dos estudantes com os órgãos de representação geral, a 
exemplo do Diretório Central dos Estudantes (DCE), e com a 
direção das unidades acadêmicas. Agrega-se a essa função a 
discussão de soluções de problemas, como a falta de professores 
ou mesmo quanto às mudanças curriculares dos cursos. 

Na Universidade Federal de Goiás (UFG), há CA's tra-
dicionais, como o Centro Acadêmico XI de Maio (Caxim), do 
curso de Direito, que funciona há mais de 80 anos; há outros 
que passaram algum tempo inativos e, recentemente, voltaram 
à ativa, caso do CA do curso de História; e há também cursos 
nos quais ainda não há funcionamento desta entidade repre-
sentativa.

A atual gestão do Caxim, que tomou posse 
em janeiro de 2013, é composta por  23 estudantes. 
Para Felipe Otávio Alves, relações públicas do Caxim, 
“2012, particularmente, foi um ano de fraca atuação 
política do CA, que é seu principal papel. Houve pouca 
atuação em relação à promoção de debates, de pa-
lestras e de discussões com os estudantes”. “Quando 
não se sabe as reivindicações dos alunos, torna-se im-
possível representá-los”, declara Felipe Otávio. 

A atuação de um Centro Acadêmico é impor-
tante também para viabilizar a resolução de proble-
mas que afetam os alunos. No início de 2013, chegou 
ao Caxim a reclamação de estudantes que estavam 
sendo prejudicados pela má conservação do telhado 
na Faculdade de Direito. Era época de chuva e as 
goteiras faziam com que a sala e as carteiras ficas-
sem molhadas. “Diante desta situação, o Caxim, en-
viou um ofício para o diretor da Faculdade de Direito, 
exigindo que ele tomasse providências. Logo depois 
disso, foram enviados um engenheiro e um arquiteto 
para avaliar a situação das salas da faculdade e, al-
gum tempo depois, o telhado foi arrumado”, comemo-
ra Humberto Morais, diretor de patrimônio do Caxim. 
“A ação rápida do CA foi importante, pois mostrou que 
estávamos atentos às demandas que surgem”. 

Enquanto isso, o Centro Acadêmico do curso 
de História procura estabelecer um espaço próprio 
de gestão e debate com os estudantes. Iago Montal-
vão, um dos coordenadores, enfatiza o caráter repre-
sentativo do CA. “Temos quatro membros no Conse-
lho Diretor da Faculdade de História. É uma vitória 
para o corpo discente do curso, porque a pauta ela-
borada pelos estudantes é apresentada nas reuni-
ões do Conselho”. Estudante do sétimo período de 
História, Yuri Veiga, que não atua na coordenação 
do CA, conta que “as ações do Centro Acadêmico de 
História têm contribuído para a participação efetiva 
dos estudantes na tomada de decisões”. 

O estudante do terceiro semestre do cur-
so de Museologia, Resigno Barros, vê a existên-
cia dos Centros Acadêmicos como imprescindível 
para “uma representação estudantil que atue, de 
fato, em prol dos interesses dos discentes”. Ele 
juntou-se a outros colegas do curso para criar o 
Movimento Pró-CA a fim de mobilizar todos os es-
tudantes de Museologia quanto à importância da 
formação de um Centro Acadêmico, que, para ele, 
deve respeitar as especificidades de cada curso. “O 
próximo passo é a convocação de uma assembleia 
geral para fundamentar, em uma discussão aber-
ta, a criação de um estatuto para o CA”, explica. 

Com uma visão crítica em relação à atuação 
de muitos CA's na UFG, Resigno Barros desapro-
va a maior visibilidade dada às atléticas, que são 
responsáveis por organizar campeonatos internos, 
jogos, treinos e representar a faculdade em jogos 
externos. O estudante de Museologia nota que esse 
protagonismo das atléticas, em detrimento de qual-
quer outro tipo de debate, enfraquece a represen-
tação estudantil. “É preciso que haja uma ponde-
ração, em que a discussão seria conjunta entre as 
atividades culturais e políticas”, disse o estudante.

Conforme o historiador e professor de Geo-
política do Instituto de Estudos Socioambientais 
(IESA) da UFG, Romualdo Pessoa Campos Filho, 
“mais do que a organização, a capacidade dos CA's 
de envolverem os estudantes de seus cursos e seus 
diretores constituírem-se em lideranças localiza-
das, pode fazer surgir assim uma vanguarda que 
seja reconhecida pela maioria dos estudantes”. 

De algum modo, tal vanguarda foi percebida 
nos movimentos organizados que tomaram conta 
das ruas de diversas cidades brasileiras, principal-
mente nos meses de junho e julho de 2013. Apesar 
de entender que este é um processo inicial, Romu-
aldo Pessoa mostra-se otimista. “São nas crises so-
cioeconômicas que as lutas populares se fortalecem 
e novas lideranças despontam, quiçá, obedeçam aos 
princípios que as motivam como honestidade e senti-
mento de solidariedade diante das injustiças sociais.”  

O senhor entende que essa conjuntura é sinal 
de evolução ou de retrocesso?

Inegavelmente, há um retrocesso quando 
analisamos a capacidade que tínhamos de mo-
bilizar os estudantes com objetivos políticos de-
finidos, reivindicações praticamente aceitas por 
todos, com raras exceções, e um nível  bem mais 
elevado de politização.

Qual a sua perspectiva quanto ao funcionamen-
to dos Centros Acadêmicos dentro da Universi-
dade Federal de Goiás?

Os Centros Acadêmicos são sustentados 
pelos alunos dos dois primeiros anos, principal-
mente. Mas sua politização, que pode dar mais 
força e coesão nas lutas, será tanto maior quanto 
for mais fortalecido o movimento nas escolas de 
ensino médio. Esse fortalecimento será possível 
quando parte dessa juventude de secundaristas, 
que se manifesta nas ruas, entrarem nas univer-
sidades. É um processo que demanda mais de 
uma geração e que depende da formação política 
para que seja concretizada. Se prevalecer a aver-
são aos partidos e às organizações sociais, o que 
poderemos ter é a formação de uma geração con-
servadora que poderá ser envolvida por grupos 
conservadores e até mesmo fascistas.

Estudantes do curso de Museologia em votação da 
comissão eleitoral para escolha da direção do CA

Em destaque, professor Romualdo Pessoa junto a estudantes da UFG em assembleia no auditório 
do antigo Instituto de Ciências Humanas e Letras em 1981, durante período de greve Integrantes do Centro Acadêmico de História na aprovação 

do Passe Livre, na Câmara de Vereadores de Goiânia

Sede atual do Centro Acadêmico do curso 
de Direito, Caxim, o mais antigo da UFG
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Laura Braga

Os transtornos são doenças 
psiquiátricas, com origem em 
fatores psicológicos, metabó-

licos, biológicos, familiares ou so-
cioculturais.  De uma forma geral, 
eles comprometem a funcionalidade 
humana, e os que estão relaciona-
dos aos hábitos alimentares não são 
diferentes. Eles se caracterizam por 
alterações significativas do comporta-
mento alimentar, atingindo principal-
mente pessoas na adolescência, fase 
em que sofrem adaptações corporais e 
sociais, envolvendo a convivência es-
colar, em família e tantas outras mu-
danças naturais desse período. 

Distúrbios alimentares estão 
relacionados à dieta (restrição ou 
excesso de ingestão de alimentos). 
Sabe-se que isso não se deve apenas 
aos modismos, mas que a pressão 
cultural para a magreza, a insatisfa-
ção com a própria imagem e a preocu-
pação com o peso podem contribuir, 
ao lado de outros fatores, para o au-
mento da vulnerabilidade, podendo 
levar o indivíduo a iniciar uma dieta 
de forma equivocada. Mas ela por si 
só também não constitui uma condi-
ção suficiente para desencadear um 
distúrbio alimentar. Segundo espe-
cialistas do Ambulatório de Bulimia e 
Transtornos Alimentares do Instituto 
de Psiquiatria do Hospital das Clíni-
cas de São Paulo (Ambulim), 0,5% a 
1% da população mundial sofre de 
transtornos alimentares.

As disfunções da alimentação 
têm ganhado grande destaque na 
mídia, chegando ao conhecimento 
popular alguns casos de total des-
controle na saúde, que podem de-
sencadear gravíssimas complicações 
ou até mesmo a morte. Segundo a 
professora do curso de Psicologia da 
Universidade Federal de Goiás (UFG), 
Sandra Barboza, entre os transtor-
nos alimentares, os mais frequentes 
são a anorexia e a bulimia nervosas, 
a hiperfagia e, mais recentemente, a 
ortorexia e a vigorexia.

A anorexia nervosa pode ser de-
finida como a recusa da manutenção 
do peso corporal em uma faixa normal. 
Nesses casos, as pessoas têm uma per-
da rápida e excessiva de peso, podendo 
chegar em casos extremos, à desnu-
trição, à distúrbios endocrinológicos 
como a amenorreia (falta de menstrua-
ção), pois elas param de comer. 

Já a bulimia nervosa é carac-
terizada como episódios repetidos de 

comprometimento da funcionalidade do corpo
Fatores psicológicos 
são os principais 
causadores dos 
transtornos 
alimentares

Transtornos alimentares: 

A formação alimentar tem 
grande importância desde a infância, 
pois os hábitos inadequados adqui-
ridos nessa fase da vida podem ter 
consequências negativas de forma 
imediata e também na vida adulta. 

De acordo com a nutricio-
nista do Centro Colaborador de Ali-
mentação e Nutrição Escolar (Ceca-
ne-UFG) Mariana Cordeiro, por ser 
um local de constante construção 
de conhecimento, a escola se tor-
na um ambiente estratégico para a 
promoção da alimentação saudável. 
Segundo ela, com a inserção da te-
mática ‘alimento/alimentação’ sau-

Promoção da alimentação saudável
dável no currículo escolar, o desen-
volvimento de ações que estimulem 
a aproximação dos estudantes com 
tal prática, além da própria influ-
ência do grupo no convívio escolar, 
podem contribuir em escolhas ali-
mentares positivas. 

Ainda de acordo com Maria-
na, trabalhar a visão crítica desde a 
infância pode ser um aspecto impor-
tante no estímulo do comportamento 
alimentar saudável e na prevenção 
de certos transtornos alimentares, já 
que a alimentação também tem uma 
carga simbólica com influência de fa-
tores culturais, sociais e da mídia.

compulsões alimentares e comporta-
mentos compensatórios inadequados, 
como o uso de laxantes, diuréticos, 
remédios que induzem ao vômito, je-
juns, e uma busca frenética em quei-
mar as calorias adquiridas. Quem 
sofre com a bulimia, ao contrário da 
anorexia, não perde peso rapidamen-
te, as pessoas continuam se alimen-
tando, e assim, elas têm um diagnós-
tico mais difícil, mas podem sofrer por 
anos. De acordo com a professora, es-
sas duas doenças causam distorções 
da imagem corporal e juntas atingem 
a proporção de nove mulheres doen-
tes para cada homem. 

Em relação a hiperfagia ou com-
pulsão alimentar, a proporção, segun-
do Sandra Barboza, é de três mulhe-
res para dois homens. As pessoas com 
esse tipo de transtorno fazem a inges-
tão descontrolada e compulsiva de ali-
mentos, que está ligado a obesidade. 

A ortorexia é a obsessão por 
uma alimentação saudável, e apesar 
de ainda pouco conhecida, preocupa, 
pois ameaça a saúde do corpo e a saú-
de mental. A preocupação exagerada 
com as calorias, as propriedades, e os 
rótulos dos alimentos desvia a atenção 
do que é mais importante, a saúde do 
próprio corpo.

A vigorexia por sua vez é a ob-
sessão pelo corpo perfeito, e tem atin-
gido muitos jovens do sexo masculino, 
que para atingir tal objetivo, acabam 
por utilizar suplementos alimentares 
e esteroides em excesso, associados a 
uma atividade física intensa. 

Prevenção – Para a professora Gina 
Bueno, do Departamento de Psicolo-
gia da Pontifícia Universidade Católi-
ca de Goiás (PUC-GO), o que precisa 
ser trabalhado e colocado como prio-
ridade é a prevenção desses transtor-
nos. Segundo ela, enquanto o trata-
mento for mais importante que a pre-
venção, implica que a cadeia ainda 
está frágil e a população não apren-
deu a ter um comportamento alimen-
tar adequado.  Para Gina Bueno, a 
prevenção é o ensinamento de uma 

boa alimentação, com a função única 
de nutrir o corpo. Ela afirma que para 
a ocorrência dessa prevenção, há a 
necessidade não apenas de políticas 
públicas, mas de reformulação das 
grades curriculares dos profissionais 
que atuem nesse campo.

De acordo com a professora, os 
psicólogos e nutricionistas precisam 
ensinar o comportamento alimentar 
apropriado antes mesmo da vida ute-
rina, para que o relacionamento e as 
práticas sejam reforçadas. Enquanto 
a posição dos profissionais for apenas 
de tratamento, os pacientes continu-
arão vulneráveis. 

Tratamento – Os tratamentos para os 
transtornos alimentares são específicos 
em cada caso e feitos quase sempre por 
equipes multidisciplinares, compostas 
geralmente por médicos, psicólogos e 
nutricionistas. 

Os pacientes são diagnostica-
dos, e depois passam por análises 
singulares de cada situação, acom-
panhamento familiar, terapias, e 
acompanhamento nutricional para 
reaprenderem a ter um padrão de ali-
mentação saudável. 

Layane Palhares

Uma boa alimentação e 
nutrição são requisitos 
básicos para ter uma 

vida saudável, pois possibili-
ta o crescimento e desenvol-
vimento humano com quali-
dade. Porém não existe um 
padrão ou uma receita de ali-
mentação saudável universal 
e que respeite as necessidades 
nutricionais de acordo com os 
atributos coletivos, específicos 
e individuais de todos. 

Por meio de ações de en-
sino, pesquisa e extensão, os 
Centros Colaboradores de Ali-
mentação e Nutrição do Esco-
lar (Cecanes) têm o desafio de 
garantir um espaço de cons-
trução e consolidação de polí-
ticas públicas em alimentação 
e nutrição de forma interseto-
rial. Suas ações são alicerça-
das na segurança alimentar 
e nutricional, respeitando as 
diferenças existentes nos há-
bitos alimentares e quanto 
ao direito à uma alimentação 
adequada no ambiente esco-
lar. Um dos principais objeti-

Educação alimentar e nutricional: 
um tema transversal na educação

 Nova Resolução do Programa Nacional de Alimentação Escolar pretende garantir o cumprimento 
das medidas básicas de qualidade na alimentação

Segundo a coordenadora do Cecane, Veruska 
Prado, diversas parcerias são estabelecidas entre o 
Cecane-UFG e órgãos governamentais, movimentos so-
ciais e outras unidades acadêmicas da UFG e de outras 
instituições de ensino. Em parceria com o Departa-
mento de Alimentação Educacional (DALE) da Secre-
taria Municipal de Educação, está programado o curso 
de capacitação para manipuladores de alimentos, da 
rede municipal de ensino da cidade de Goiânia, entre 
os dias 05 e 24 de agosto de 2013.

Entre os dias 02 de agosto e 12 de outubro, por 
meio do projeto de extensão Formação de Atores So-
ciais no Âmbito do PNAE em Territórios da Cidadania 
no Estado de Goiás, os membros do Cecane UFG reali-
zarão seminários nos territórios de Posse, Iaciara, Vale 
do Rio Vermelho e nas cidades de Goiás e Uruana.

O Cecane UFG realizará no segundo semestre de 
2013 a coleta de dados dos nutricionistas responsáveis 
pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar na re-
gião Nordeste do país. Em uma segunda etapa, visitas 
a 57 municípios nordestinos estão previstas, incluindo 
as capitais dos estados. Municípios da região Sudeste 
também deverão ser visitados. Além disso, será elabo-
rada uma cartilha orientadora sobre o desenvolvimen-
to de ações de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) 
no âmbito no PNAE. 

Finalizando a programação de 2013 o Cecane UFG 
também realizará o IV Encontro da Educação Promotora da 
Saúde e III Encontro do Centro Colaborador em Alimentação 
e Nutrição do Escolar da Universidade Federal de Goiás e 
Região Centro-Oeste, durante o mês de dezembro, com dia 
e local a confirmar.

Contatos do Cecane-UFG
Telefone: (62) 3209-6270 - Ramal 206
Site: http://www.fanut.ufg.br/
E-mail: cecane.goias@gmail.com

Resumo das atividades 
do Cecane para 

o segundo semestre

vos é garantir assim a execu-
ção do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE).

O PNAE foi implantado 
em 1955, e garante, por meio 
da transferência de recursos 
financeiros governamentais, a 
alimentação escolar dos alu-
nos de toda a educação básica 
matriculados em escolas públi-
cas e filantrópicas. O repasse 
é feito diretamente aos esta-
dos e municípios, com base no 
censo escolar realizado no ano 
anterior. O programa é acom-
panhado e fiscalizado direta-
mente pela sociedade, por meio 
dos Conselhos de Alimentação 
Escolar (CAEs), pelo Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), pelo Tribu-
nal de Contas da União (TCU), 
pela Secretaria Federal de Con-
trole Interno (SFCI) e pelo Mi-
nistério Público.

A sub-coordenadora 
de Pesquisa do Cecane da 
UFG, Estelamaris Tronco 
Monego, afirmou que a maior 
problemática em torno da 
alimentação escolar é a falta 
do cumprimento das medi-

Conseguir trabalhar a 
transversalidade dentro das 
escolas também é outro desa-
fio encontrado na alimentação 
escolar. Nutricionistas e gesto-
res da alimentação escolar são 
unânimes em afirmar que, na 
maioria das escolas, raramen-
te os projetos pedagógicos são 
discutidos com os responsá-
veis pela alimentação dos alu-
nos, pois ainda acreditam que 
a escola tem apenas a finalida-
de de educar e que a alimen-
tação escolar seja apenas uma 
obrigação paralela.

das básicas para garantia da 
qualidade da alimentação e o 
acompanhamento nutricio-
nal escolar, mas esta situa-
ção pode mudar. Após quatro 
anos, a Lei nº 11.947/2009, 
que determina a utilização 
de, no mínimo, 30% dos re-
cursos para alimentação es-
colar na compra de produtos 
da agricultura familiar, pas-
sou por mudanças, regula-
mentadas por meio de uma 
nova resolução.

A Resolução FNDE n. 
26, de 17 de junho de 2013, 
entrou em vigor com objetivo 
de melhorar o atendimento 
no âmbito do PNAE, por meio 
da melhoria das necessida-
des nutricionais dos alunos 
durante sua permanência em 
sala de aula, da definição de 
preços para os produtos ad-
quiridos da agricultura fami-
liar e da definição de novas 
determinações para que os 
Conselhos de Alimentação 
Escolar, municipais ou esta-
duais, possam fiscalizar os 
recursos federais destinados 
à merenda escolar.

Os Centros Colaborado-
res de Alimentação e Nutrição 
do Escolar foram criados pelo 
Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação em 
2007, por meio de parcerias 
com Instituições de Ensino e 
Superior (IES), as quais atuam 
nas cinco regiões geográficas 
brasileiras, tendo como eixo a 
tríade ensino-pesquisa-exten-
são. Eles representam a con-
solidação de um espaço para 
a segurança alimentar e nutri-
cional e promoção da alimen-
tação saudável, garantindo o 
adequado funcionamento do 

Centros Colaboradores 
de Alimentação 

e Nutrição do Escolar
Programa Nacional de Alimen-
tação Escolar. Já o Cecane da 
Universidade Federal de Goiás 
(UFG) foi criado em dezembro 
de 2008 a partir da experiên-
cia com o desenvolvimento do 
projeto Capacitação de Agricul-
tores Familiares em Goiás, re-
alizado no mesmo ano. O pro-
jeto foi viabilizado por meio da 
parceria do FNDE com a UFG. 
Em 2011 firmou-se um novo 
termo de cooperação entre am-
bas, resultando na ampliação 
do território de atuação do Ce-
cane UFG para toda a região 
Centro-Oeste.

A educação alimentar e 
nutricional na sala de aula 

Simoni Urbano com-
pletou que os profissionais da 
educação e alimentação de-
vem considerar todas as ati-
vidades escolares como edu-
cativas, favorecendo assim, a 
integração de todos que atu-
am nesse ambiente, incluindo 
merendeiras e nutricionistas. 
Fomentar oportunidades para 
discutir as condições da ali-
mentação no local de trabalho 
contribuiria certamente para a 
produção de conhecimentos e 
o desenvolvimento de práticas 
educativas contínuas.

Segundo a nutricionista 
do Cecane UFG, Simoni Urbano 
da Silva, a educação alimentar 
e nutricional também deve ser 
pensada durante a formação de 
projetos pedagógicos. “O Pro-
grama de Alimentação Escolar 
tem dois eixos norteadores, o 
primeiro é a oferta da alimenta-
ção saudável no ambiente esco-
lar e o outro é a realização de 
ações de educação alimentar e 
nutricional, porém essas ações 
devem ser transversais, perpas-
sando por todo o currículo es-
colar”, disse ela.

Entre os transtornos alimentares, 
os mais comuns são a anorexia e 
a bulimia nervosas, a hiperfagia, 

a ortorexia e a vigorexia

De acordo com especilistas, o estímulo ao comportamento alimentar 
saudável deve surgir na infância 

Fotos: C
arlos Siqueira
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Instrutora realiza formação com merendeiras e professores de uma 
escola em Ceres, uma das muitas atividades do Cecane
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Renan Vinicius 

A comunidade jataiense comemora 
mais uma conquista do Câmpus 

Jataí da Universidade Federal de Goiás. 
Trata-se do Hospital Veterinário, que 
iniciou suas atividades no dia 11 de ju-
nho de 2013.

O hospital, localizado na Cidade 
Universitária José Cruciano de Araújo, 
tem o objetivo de atender as demandas 
relacionadas às atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. Atualmente, de-
zenas de estudantes do curso de Medi-
cina Veterinária executam projetos de 
pesquisa e extensão nas dependências 
do hospital veterinário. Com relação às 
atividades de extensão, o hospital realiza 
atendimento para animais de pequeno 
porte (cães e gatos), tais como, serviços 
de cirurgia, oftalmologia, dermatologia  
e odontologia, além da rotina em clínica 
geral. Esses atendimentos são realizados 
por estudantes e professores do Curso de 
Medicina Veterinária do Câmpus Jataí.

Atualmente, o Curso de Me-

Inaugurado o Hospital Veterinário
dicina Veterinária do Câmpus Jataí 
possui 15 professores, além de ou-
tros 18 professores ligados a outros 
cursos tais como Zootecnia, Agrono-
mia e Ciências Biológicas. Apesar do 
crescimento do curso, não há como 
deixar de reconhecer que a formação 
de médicos veterinários ocorre den-
tro dos melhores padrões de qualida-
de e pautados no rigor ético e moral. 
Para tanto, a estrutura e o projeto 
pedagógico do curso visam a forma-
ção técnica e humanística. Apesar 
do atendimento a animais de gran-
de porte continuar sendo realizado 
na Fazendinha da Unidade Jatobá 
do Câmpus Jataí mediante agenda-
mento pelo telefone (64) 3606-8326, 
a construção do Hospital Veterinário 
preenche uma lacuna existente até 
então no curso.

Estudantes, servidores docentes 
e técnico-administrativos recebem des-
conto especial nos serviços ofertados 
pelo hospital, que funciona de segunda 
a sexta-feira, das 7h30 às 19h30.

Fábio Gaio

Professores de Matemática do ensino 
médio estiveram reunidos de 15 a 

19 de julho no Câmpus Catalão (CAC) 
da UFG para um período de aperfeiço-
amento por meio de aulas teóricas e 
resolução de exercícios. O projeto, cha-
mado de Programa de Aperfeiçoamento 
de Professores de Matemática do Ensi-
no Médio (PAPMEM) ocorre duas vezes 
ao ano, sempre no período de férias 
escolares, em diversas instituições de 
ensino superior.

O coordenador do Programa no 
Câmpus Catalão, professor Alexander 
Serejo Santos, explica que o PAPMEM 
funciona a partir de vídeo aulas dispo-
nibilizadas em tempo real, ministradas 
por professores do Instituto Nacional 
de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). 
Durante o período da manhã ocorrem 
as exposições teóricas e à tarde os par-
ticipantes resolvem em grupo e com 
auxílio dos professores da UFG os exer-
cícios propostos. Nesta edição, todas as 
50 vagas oferecidas foram preenchidas. 

De acordo com Serejo, são abor-
dados assuntos variados relativos ao 
conteúdo de matemática abordado no 
ensino médio. Nessa edição do PAP-
MEM os temas trabalhados foram: Áre-
as, Aritmética, Combinatória, Probabili-
dade, Problemas do 1º Grau, Problemas 
do 2º Grau, Proporcionalidade e Teore-
ma de Pitágoras. Para o coordenador do 

Professores de Matemática participam 
de aperfeiçoamento no Câmpus Catalão

Professores de Matemática do ensino médio ampliam as possibilidades de conhecimento e utilização 
de novas ferramentas em sala de aula a partir de videoaulas e resolução de exercícios

Ministério Público de Goiás, UFG e PUC Goiás afirmam que 
padrão de proteção estabelecido pelo código é inferior ao já 
existente sendo, por isso, um retrocesso

CÂMPUS JATAí

Programa, essa é uma importante opor-
tunidade para o educador se aperfeiço-
ar por meio da aplicação do conteúdo 
estudado em sala de aula. “Normalmen-
te essas aulas trazem curiosidades e 
aplicações. O aperfeiçoamento é feito de 
forma que o professor de Matemática re-
flita sobre diversas formas de trabalhar 
os temas em sala de aula”, explica.

Alexander Serejo acrescenta 
que nessa edição, o material utilizado 
pelo PAPMEM é o livro Temas e Pro-
blemas Elementares, disponibilizado 
gratuitamente para os participantes, e 
usado com frequência para confecção 
do exame de acesso ao mestrado pro-
fissional em Matemática (PROFMAT), 
oferecido por diversas universidades, 

entre elas o Câmpus Catalão da UFG. 
Além disso, os professores que atuam 
no Programa são os mesmos que lecio-
nam no mestrado.

Para Diana Cortes, professora 
da Escola Municipal Eduardo de Pai-
va, no município de Cristalina, par-
ticipar do PAPMEM é uma excelente 
oportunidade de aprimoramento e ino-
vação. Diana Cortes conta que após 
ter acompanhado a última edição da 
Olimpíada de Matemática, teve a per-
cepção da necessidade de atualização 
profissional. “Eu me inscrevi no PAP-
MEM para melhorar minhas aulas e 
melhorar a qualidade do ensino que 
ofereço aos meus alunos”, conclui. 

Diego Ferreira, professor do Co-
légio Aprov de Catalão, considera útil a 
participação no PAPMEM. Para ele esta 
é uma grande oportunidade para voltar 
à universidade e rever conteúdos, além 
de se atualizar. Diego Ferreira acredita 
que a partir do Programa poderá me-
lhorar o planejamento de suas aulas, 
utilizando estratégias, ferramentas e 
conhecimentos adquiridos durante o 
aperfeiçoamento. 

Além da participação no PAP-
MEM, Diego Ferreira e Diana Cortes 
concorrem a uma vaga no Mestrado 
Profissional em Matemática (PROFMAT) 
e para ambos, a participação no Progra-
ma ajuda na preparação para a seleção 
e proporciona uma aproximação com os 
professores da universidade.

Cerca de ciquenta professores do ensino médio acompanharam as 
videoaulas minitradas no miniauditório Professora Sirlene  Duarte

Votação do novo Código Florestal de Goiás pela Assembleia Legislativa foi acompanhada por professores estudantes da UFG que questionaram muitos pontos do documento
O hospital está preparado para atender cães e gatos nas áreas de clínica 

geral, oftalmologia, dermatologia, odontologia e cirurgia veterinária
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Laura Braga

O novo Código Florestal de Goi-
ás representa uma reprodu-
ção dos dispositivos do Códi-

go Florestal Federal (Lei Federal n° 
12.651, de 25/05/2012), aprovado 
em meio a muitas polêmicas, 12 ve-
tos da Presidente Dilma Rousseff, 
medida provisória com 32 modifica-
ções em relação ao texto aprovado 
no Congresso Nacional e conversão 
em lei com alterações de dispo-
sitivos (Lei Federal n° 12.727, de 
17/10/2012). 

No mês de junho, quando foi 
realizada a Feira Agro Centro-Oeste 
Familiar, no Câmpus Samambaia 
da UFG, o projeto do novo código 
já estava sendo discutido. Duran-
te a programação do evento ocorreu 
um seminário no qual o assunto foi 
discutido. A professora do curso de 
Engenharia Florestal da UFG, Sybel-
le Barreira, fez uma longa exposição 
sobre o documento. Em sua fala, a 
professora abordou o cenário atual 
do novo código, os erros que ele apre-
senta, como alguns trâmites legais, 
as potencialidades futuras e a ma-
neira como esse código interfere na 
agricultura familiar. O tom do semi-
nário refletia a insatisfação da acade-
mia em relação à nova proposta.

Aprovadas 
mudanças no 
Código 
Florestal goiano

O Ministério Público de Goiás, 
a Universidade Federal de Goiás e a 
Pontifícia Universidade Católica de 
Goiás (PUC-GO) enviaram ao Presi-
dente da Comissão de Meio Ambiente 
da Assembleia Legislativa do Estado, 
deputado Luis Carlos do Carmo, uma 
carta aberta sobre a proposta desse 
Novo Código Florestal goiano. Nessa 
carta, alguns pontos do documento 
foram questionados, inclusive, como 
inconstitucionalidades, como o tra-
tamento dado às Áreas de Preserva-
ção Permanente (APPs), a redução 
das áreas de Reserva Legal, além da 
anistia para a degradação ambiental. 
As ações de inconstitucionalidades, 
segundo as instituições que assina-
ram a carta, foram embasadas nos 
estudos técnicos e científicos da So-
ciedade Brasileira para o Progresso 
da Ciência (SBPC) e a Academia Bra-
sileira de Ciências (ABC), instituições 
que representam a comunidade cien-
tífica do país. De acordo com essas 
instituições, as normas questionadas 
estabelecem um padrão de proteção 
inferior ao existente, havendo, por-
tanto, um claro retrocesso. 

Os signatários dizem reco-
nhecer a importância das atividades 
agroindustriais para a economia de 
Goiás e do Brasil, mas também afir-
mam que o desenvolvimento de tais 

atividades devem ser potencializa-
das sem degradar o meio ambien-
te, o que não poderá ser feito com a 
redução das áreas ambientalmente 
protegidas, como está proposto no 
novo código. São defendidas as po-
líticas públicas para implementa-
ção de tecnologia agrícola, o melhor 
aproveitamento de terras, incenti-
vos para a produção rural, criação 
de novos instrumentos que possam 
repartir os ônus decorrentes da ma-
nutenção das reservas, como pa-
gamento por serviços ambientais e 
principalmente a concessão de in-
centivos fiscais, financeiros e de cré-
ditos para a produção de alimentos 
por quem cumpre a legislação.

A votação do Código Florestal 
para Goiás, que ocorreu na primei-
ra semana de julho, teve momentos 
de confusão, como o confronto entre 
estudantes que tentaram entrar no 
plenário da Assembleia Legislativa 
de Goiás, mas o projeto foi aprovado 
com apenas um voto contra. Em sua 
segunda votação, foram negociadas 
pelas instituições de ensino, algu-
mas emendas com modificações no 
Código Florestal e apenas três entra-
ram no novo documento. 

De acordo com a professora 
Sandra de Fátima Oliveira, do Ins-
tituto de Estudos Socioambientais 

(IESA), e uma das representantes da 
universidade que assinam a carta 
aberta, as alterações aprovadas re-
presentaram uma grande conquis-
ta. Uma das emendas diz respeito 
à reserva legal. Anteriormente, as 
reservas legais extrapropriedade, 
deveriam ser nativas, não antropiza-
das, correspondentes a 25% da área 
total da propriedade matriz, mas po-
deriam ser em outro estado, agora, 
necessariamente precisam ser man-
tidas em Goiás. 

Outra grande melhora, a mais 
importante, segundo Sandra Olivei-
ra, foi a criação de um Fórum Per-
manente do Código Florestal, que 
vai se reunir de quatro em qua-
tro meses para discutir a situação 
ambiental de Goiás. Por meio dele 
será possível ampliar o projeto, fa-
zer mudanças, revisões, e é a gran-
de esperança de realização do que 
foi proposto em todas as emendas. 
Participarão desse Fórum represen-
tantes da Federação da Agricultura 
e Pecuária de Goiás (Faeg), Fede-
ração da Indústrias do Estado de 
Goiás (Fieg), Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia de Goiás 
(Crea), Agência Goiana de Assistên-
cia Técnica, Extensão Rural e Pes-
quisa Agropecuária (Emater), além 
de órgãos ambientais e a UFG.
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ARTIGO

Pedro Célio 
Alves Borges*

Cenas de política explícita 
na revisão do Plano 
Diretor de Goiânia

A Pró-reitoria de Extensão e Cultura e a Prefeitura de Goiânia realizaram 
entre os dias seis e oito de julho o Congresso Nacional Cidade e Sustentabilidade: 
a Goiânia que queremos. O evento fez parte das comemorações do aniversário de 
80 anos da cidade. A programação contou com importantes profissionais da co-
municação, da cultura e da arquitetura que discutiram sobre temas importantes 
voltados para a construção de uma cidade sustentável. O jornalista Gilberto Di-
menstein realizou a palestra de abertura do evento no sábado e a economista Ana 
Carla Fonseca finalizou o Congresso com a palestra A cidade Criativa. O público 
goianiense participou ativamente dos debates no Centro Cultural UFG. 

O projeto Be Mundus, com base na atual rede de universidades mem-
bros do Instituto de Estudos Brasil Europa (IBE), foi aprovado para finan-
ciamento pela Comissão Europeia, no âmbito do Programa Erasmus Mun-
dus Ação 2 e a UFG está entre as instituições parceiras. O projeto reúne 20 
parceiros e é coordenado, na Europa, pela Università degli Studi di Roma 
La Sapienza e, no Brasil, pela Universidade de São Paulo (USP). Tem como 
objetivo promover a sustentabilidade do IBE, intensificar o impacto global 
da educação superior, criar vínculos duradouros entre países europeus e o 
Brasil, além de aumentar o conhecimento e a compreensão internacional. 
Espera-se que tais objetivos sejam alcançados por meio de uma cooperação 
acadêmica estruturada e integrada que apoiará a mobilidade de estudantes, 
de pesquisadores e de pessoal administrativo, centrada nas áreas das Enge-
nharias e Tecnologias, bem como Educação e formação de professores. É pre-
visto um total de 175 mobilidades individuais. A Coordenação de Assuntos 
Internacionais da UFG informa que os interessados devem ficar atentos para 
a publicação de editais no decorrer do ano.

Confira abaixo a lista de instituições que participam do consórcio BE Mundus 
Parceiros 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Roma, Itália 
Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil 
Universidade do Porto, Porto, Portugal 
Universidade Nova de Lisboa, Almada, Portugal 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Roma, Itália 
Vrije Universiteit Brussel, Bruxelas, Bélgica   
Cardiff Metropolitan University, Cardiff, Reino Unido   
Karlsruhe Institute of Technology ,Karlsruhe, Alemanha 
University of Zagreb, Zagreb, Croácia 
Silesian University of Technology, Gliwice, Polônia 
Universidade Estadual de Campinas, Campinas, Brasil 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, São Paulo, Brasil-
Partner no Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, Brasil 
Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Brasil 
Universidade do Estado do Amazonas, Itacoatiara, Brasil 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brasil 
Universidade Estadual do Maranhão, São Luis, Brasil 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil 
Universidade Federal de Sergipe, Sao Cristóvao/SE, Brasil

UFG integra projeto do Programa 
Erasmus Mundus Ação II

Comunidade discute sustentabilidade

Manter o debate sobre o Plano Diretor de Goiânia (PD) não é chorar o leite derra-
mado, mesmo após a revisão já ter sido aprovada em abril (Lei nº246/2013). 

Denúncias, alertas e abaixo-assinados continuam a fazer sentido, já que o pro-
cesso é político e, nele, os atores prosseguem lutando por seus interesses e pro-
jetos. Outra dimensão da política indica que a ação coletiva forma consciências e 
aprendizados em escalas contínuas, aprofundadas. Na lógica da democracia, cabe 
pensar que os vitoriosos do momento poderão outra vez ser impelidos à luz do dia, 
à planície onde vicejam demandas populares e negociações públicas, novos audi-
tórios e eventos, além das eleições no próximo ano.

Longe de esgotados, os temas do PD permanecem nas agendas da política 
urbana, pois as ameaças contra a cidade cresceram sobremaneira com as mo-
dificações. Um rápido balanço sobre o mérito e a condução política imposta ao 
processo auxilia a visualizar a conjuntura criada e sinaliza o que vem adiante. Pos-
turas e estilos de ação dos que se envolveram na perlenga – prefeitos, vereadores 
e empresários, de um lado, e, do outro, entidades de profissionais, de moradores, 
ambientalistas, pesquisadores e outros segmentos – contam agora com melhores 
referências políticas e as informações estão um pouco mais disponíveis.

Quanto ao mérito, a Prefeitura introduziu perigos iminentes para o ambiente 
e a qualidade de vida dos goianienses, relacionados ao trânsito, às áreas verdes, ao 
abastecimento de água e ao clima. Os novos textos dos Artigos 110 e 116 admitem 
a implantação de equipamentos especiais, de caráter regional, em vazios urbanos 
não integrantes dos eixos de desenvolvimento definidos no PD-2007. Entidades e 
movimentos sociais várias vezes se posicionaram contra estes tópicos, antes da 
votação pela Câmara Municipal e, agora, buscam na justiça a sua revogação. 

Os empresários, no entanto, saudaram efusivamente tais ameaças, a exem-
plo do artigo do presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de 
Goiás-Ademi (O Popular - 13/12/2012) e dos boletins e entrevistas de membros 
do Sinduscon. Não sem razão: no Artigo 116-A o grau de incomodidade e o porte 
foram alterados para o máximo nas áreas de influência das vias expressas (a Pe-
rimetral Norte, GO 462 e Anel Viário). Na prática, galpões e indústrias de todos 
os portes estão agora liberados. A gravidade dos efeitos possíveis fica constatada 
ao lembrarmos que no eixo da Perimetral Norte localizam-se o cinturão verde da 
cidade, áreas de manancial e recargas do lençol freático do Rio Meia Ponte e dos 
ribeirões João Leite, Capivara e Samambaia, que garantem o abastecimento de 
água tratada para a capital e região metropolitana.

A nova redação do Artigo 116-B piora essas tendências nocivas. A partir 
de agora, as vias da Região Norte ficam abertas a todas as tipologias e portes de 
uso. Quem circula nos bairros e setores ao norte de Goiânia (áreas adensáveis e 
de desaceleração de densidade) sabe que ali as vias locais são estreitas e não com-
portam fluxos intensos de caminhões e equipamentos de grande porte. A Carta de 
Risco de 90 e os anteriores PDs de Goiânia reconheceram a importância da preser-
vação ambiental na Região Norte, dado o seu potencial hídrico e a sua magnífica 
cobertura vegetal com resquícios de matas nativas. São condições que a tornam 
responsável pela regulação térmica e pelos ventos frescos que amenizam o calor na 
cidade, além de exercer influência decisiva nos ciclos das chuvas.

Equivocam-se os que creditam ao prefeito Paulo Garcia as pechas de in-
competência ou mera insensibilidade ambiental (ou ambas) por ele ter gerado e 
defendido ferrenhamente tais mudanças no PD, mesmo que as pesquisas de opi-
nião já indiquem essa imagem. “Compromisso político” explica muito mais as suas 
posturas, como bem o demonstra o balanço sobre a condução do processo. Veja-
mos em três linhas desse balanço: primeira, a participação popular prevista em lei 
para alterar planos diretores foi metodicamente esvaziada, tornada simulacro. A 
Prefeitura não organizou audiências públicas e a Câmara convocou somente qua-
tro representantes. Entretanto, nelas, os vereadores sustentaram um silencioso 
acatamento prévio das propostas do prefeito, negando-se a debatê-las em todos os 
momentos – as exceções de Djalma Araújo, Elias Vaz e dra. Cristina. O extremo 
ocorreu quando nenhum membro da mesa diretora da Câmara compareceu à au-
diência pública na UFG, por ela mesma convocada, num dos maiores desconfortos 
institucionais vivido pela universidade em época democrática. 

Segundo, a revisão do PD ocorreu em meio a diversas denúncias de que as 
modificações vieram para legalizar construções irregulares e licenciamentos frau-
dados para implantação de grandes empreendimentos na cidade. Solícitos desde o 
início com as transgressões, sem interrompê-las, mesmo após decisões judiciais, 
os agentes públicos tergiversavam nas respostas, sem nunca desmenti-las. Ape-
nas ao final de maio, após a revisão aprovada, o prefeito aborda os temas do PD 
(Jornal Opção 26/05 a 01/06/2013), esquivando-se outra vez das denúncias, sem 
jamais negá-las no conteúdo.

E, terceiro, novamente o silêncio frente à divulgação de que uma grande em-
presa beneficiada pela complacência do executivo municipal doará expressivos re-
cursos financeiros para o partido do prefeito, então candidato à reeleição. Ficamos 
até o momento sem ouvir, assistir ou ler respostas em contrário. Um silêncio es-
tridente, incapaz de desmentir e conclamar outra verdade que não a da fidelidade 
e reciprocidade aos compromissos enfim desnudados no episódio do plano diretor.

* Professor da Faculdade de Ciências Sociais

Luiza Mylena 

O Subsistema Integrado de 
Atenção à Saúde do Servidor 

(Siass), preocupado com o pro-
cesso de aposentadoria dos ser-
vidores públicos promove evento 
que propõe a reflexão sobre mo-
mento importante na vida do tra-
balhador. Servidores técnico-ad-
ministrativos e docentes da UFG, 
Instituto Federal de Goiás (IFG) e 
Instituto Federal Goiano (IFGoia-
no) estão convidados à participar 
no dia 19 de agosto do seminário 
de Aposentadoria do Servidor Pú-
blico. O evento será marcado por 
atividades culturais e palestras 
que discutirá as relações e qua-
lidade de vida na terceira idade.  

Durante o evento, ocorre-
rá o lançamento do Transcender: 
Programa de Preparação para 
Aposentadoria(PPA). O PPA é um 
programa que visa o planejamen-
to da aposentadoria dos servido-
res públicos à médio e longo pra-
zo. O programa oferecerá semi-
nários e eventos que instruem os 
servidores na transição entre o 
trabalho e a aposentadoria, com 
dicas de educação financeira, ali-
mentação saudável e a discussão 
sobre direitos sociais do idoso.

As inscrições dos servido-
res da UFG estão sendo realiza-
da no site do Departamento de 
Desenvolvimento de Recursos 
Humanos (DDRH).

A Universidade Fe-
deral de Goiás será aplica-
dora do projeto Estudo de 
Riscos Cardiovasculares 
em Adolescentes (Erica). A  
Liga de Hipertensão Arte-
rial da Faculdade de Medi-
cina da UFG será respon-
sável pela coleta de dados 
para o projeto que terá in-
formações de todo o país. 

O ERICA, coordena-
do em Goiás pelos profes-
sores da UFG, Paulo César 
Veiga Jardim e Ana Luiza 
Lima Sousa é uma iniciati-
va da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ) e 
tem o apoio do Ministério 
da Saúde. O estudo será 
realizado com adolescen-
tes, de ambos os sexos, 
entre 12 e 17 anos, que 
frequentam escolas públi-
cas e privadas das cidades 
brasileiras selecionadas 
para participar do estudo, 
todas com mais de 100 mil 
habitantes. Essa amostra 
será composta por 75 mil 
adolescentes. O objetivo é 
estimar a prevalência de 
diabetes mellitus, obesida-
de, fatores de risco cardio-
vascular e de marcadores 
de resistência à insulina e 
inflamatórios em adoles-
centes que frequentam es-
colas públicas e privadas.

Seminário sobre aposentadoria reúne 
servidores federais de Goiás

Projeto avalia 
obesidade e 
diabetes em 
adolescentes

UFG instala estação remota de monitoramento em física de partículas
O professor Ricardo Avelino 

Gomes e o doutorando do Institu-
to de Física, Stefano Castro Tag-
nini, colocaram em operação na 
UFG, no mês de julho, a primeira 
estação de monitoramento remo-
to de um dos experimentos do 
maior laboratório do mundo es-
pecializado em Física de Partícu-
las, o  Fermi National Accelerator 
Laboratory  (Fermilab), localizado 
em Chicago, Estados Unidos.

A partir de dois computado-
res que comportam um software 
desenvolvido por eles em conjunto 
com outros pesquisadores, agora 
é possível monitorar via internet 
o  experimento Minos que produz 
um feixe de neutrinos (partículas 
elementares) a partir de um feixe 
de prótons vindos de um acelera-
dor chamado Main Injector do Fer-
milab.  O feixe de neutrinos viaja 
735 km pela Terra e é captado por 
dois detectores: um do próprio 
Fermilab, instalado a 100 metros 
de profundidade e outro construí-
do em uma antiga mina de ferro 
a 705 metros de profundidade em 
Soudan, Minnesota, EUA.  O ob-

temos imagens em tempo real do 
local dos detectores. Caso alguma 
mensagem de erro seja emitida, os 
pesquisadores devem entrar em 
contato imediatamente como os 
técnicos do Fermilab para a reali-
zação dos devidos reparos”, expli-
cou o pesquisador.

Para o professor Ricardo 
Avelino a estação remota repre-
senta uma grande contribuição 
dos pesquisadores da UFG   que 
formam  um dos grupos mais im-
portantes do Brasil em estudos de 
física de neutrinos experimental 
e possui estudantes de iniciação 
científica, mestrado, doutorado e 
pós-doutorado.  Além de conse-
guirem  reduzir o número de via-
gens dos pesquisadores até o Fer-
milab,    ele e o seu orientando são 
os responsáveis por configurar e 
certificar a implantação de esta-
ções remotas em outras localida-
des. “Físicos de São Paulo virão 
realizar plantões na UFG e já es-
tamos orientando pesquisadores 
de Varsóvia, na Polônia, a criarem 
outra estação remota”, conta Ri-
cardo Avelino.

O grupo de física de partículas do 
Instituto de Física, liderado pelo professor 
Ricardo Gomes tem tido sucesso com a fí-
sica de neutrinos e também com a física 
de raios cósmicos, demonstrando grande 
excelência em pesquisas básicas. No iní-
cio do ano a doutoranda que pertence ao 
grupo, Michelle Mesquita de Medeiros, re-
cebeu o prêmio de melhor poster do User’s 
Meeting 2013, encontro anual de pesqui-
sadores do Fermilab.

O encontro serve para os pesquisa-
dores apresentarem os seus trabalhos para 
a comunidade física internacional. Michelle 
Mesquita desenvolveu seus estudos a partir 
dos experimentos do Minos, sob a orienta-
ção de Ricardo Gomes, sobre a medida dos   
parâmetros de oscilacão dos neutrinos, 
usando dados completos do experimento 
MINOS. O estudo produziu a medida mais 
precisa, até hoje, do parâmetro de massa 
de neutrinos e antineutrinos.
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jetivo do experimento é investigar 
a emissão e as propriedade dos 
neutrinos e requer constante mo-
nitoramento.

Os físicos da UFG fazem 
parte de uma colaboração interna-
cional  na  qual participam mais 
de 150 pesquisadores do Brasil, 
Estados Unidos, Grécia, Polônia 
e Reino Unido dedicados ao ex-
perimento Minos. De acordo com 
o professor Ricardo Gomes, o ex-
perimento ocorre 24 hora por dia, 
sete dias por semana com a gera-
ção de um grande volume de da-
dos. “Todos os colaboradores de-
vem passar alguns meses do ano 
na sede do Fermilab para realiza-
rem plantões de monitoramento. 
A criação de estações remotas nos 
permite realizar o mesmo trabalho 
sem nos deslocarmos”, informou 
o professor.   Stefano Castro dis-
se também que  a estação remota 
possui  protocolos de segurança 
para a transmissão de dados via 
Internet que monitoram o acele-
rador de partículas e os dois de-
tectores do experimento. “Sabe-
mos  a temperatura, a pressão e 

Doutoranda de Física 
da UFG recebe prêmio 

internacional
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Júlia Mariano

O evento foi organizado pelos pro-
fessores Vandimar Marques, da 
Faculdade de Artes Visuais (FAV) 

e Rafael Coelho, da Faculdade de Comu-
nicação e Biblioteconomia (Facomb) e 
pela aluna egressa da FAV, Mirna Mari-
nho, todos com experiência em pesquisa 
acadêmica com indígenas. O seminário 
ocorreu entre os dias 8 e 12 de julho 
na FAV e acolheu, além da comunida-
de universitária da UFG, pesquisadores 
de outras instituições e 39 índios, entre 
homens e mulheres, idosos, jovens e 
crianças, 36 deles da etnia Xavante, do 
Mato Grosso (MT), e 3 da etnia Krahô, 
do Tocantins (TO). Rafael Coelho demos-
trou seu contentamento em ter conse-
guido viabilizar a vinda dos índios até a 
UFG. “Desde que comecei a pesquisar 
com eles, há cerca de 10 anos, houve o 
interesse deles em conhecer a universi-
dade”, comemorou o professor que reali-
zou seu trabalho de conclusão de curso 
de graduação, sua pesquisa de mestrado 
e atualmente sua pesquisa de doutorado 
com os índios Xavantes.

O seminário proporcionou discus-
sões em torno da educação escolar, da es-
crita e da produção audiovisual indígena. 
Também foram apresentadas experiên-
cias etnográficas de pesquisadores em co-
munidades indígenas e de etnomídia, um 
novo campo de estudo que investiga o im-
pacto do discurso midiático sobre grupos 
étnicos historicamente discriminados.

Gersem José dos Santos Luciano, 
índio da etnia Baniwa, professor da Uni-
versidade Federal do Amazonas (UFAM) 
e doutor em Antropologia, garantiu que 
não é mais pertinente o questionamento 
sobre se o índio quer escola. “Todos nós 
queremos escola: isso é vontade, ne-
cessidade e direito nosso. Não é assis-
tencialismo”, garante.  Segundo ele, os 
indígenas vivem hoje um momento his-
tórico para a educação. “O nosso foco é 
pensar nas políticas públicas, já que a 
Constituição de 1988 abriu espaço para 
o protagonismo indígena e, consequen-
temente, para o nosso empodeiramento 
político”, explicou. 

O professor ressaltou que atual-
mente nas escolas indígenas 97% dos 
professores são indígenas, “professores 

Educação, arte e comunicação
Índios Xavante e Krahô visitam a UFG para 
participar de seminário e discutir políticas públicas

“Educação não é saber 
escrever, ser letrado: 
é aprender a viver. 
Aprender para viver 
melhor, em comunidade.” 
Foi assim que o professor 
xavante Bartolomeu 
Patira Pronhopa definiu 
o papel da educação, 
em sua palestra durante 
o Seminário Pensamento 
Indígena: Educação, Arte e 
Comunicação 

autênticos”, mas enfatizou que a luta 
ainda é grande para garantir que sejam 
aplicadas as leis, proporcionando acesso 
a escolas bem estruturadas em relação à 
estrutura física, material didático, trans-
porte e merenda, além de bons salários 
para os educadores. Mas os alcances vão 
além da educação básica, já que, segun-
do os professores, existem quase 13 mil 
índios no ensino superior. Mirna Mari-
nho, egressa da FAV é um exemplo: a 
índia foi a primeira a entrar na UFG por 
meio do Projeto UFG Inclui, um passo da 
universidade rumo à igualdade de aces-
so e à valorização da diversidade.

Outra luta apontada durante 
o seminário foi a preservação da cul-
tura e da tradição indígena. Segundo 
os mais velhos, os jovens não estão 
preocupados em manter a tradição e 
a história de seu povo: “eles querem é 
mexer com o celular, acessar a inter-
net”, garantiu Bartolomeu Pronhopa. 
O professor da Faculdade de Ciências 
Socias, Gabriel O. Alvarez apontou o 
vídeo como uma poderosa ferramenta 
documentar as tradições indígenas: 
“além da voz, o vídeo registra os ges-
tos e as performances. Trata-se de uma 
ferramenta que apresenta, preserva e 
valoriza muito bem uma tradição, além 

de ser uma forma de poder”, defendeu 
ele, apesar de preocupar-se com a pe-
renidade desses materiais diante da ra-
pidez dos avanços tecnológicos.

Rose Costa, pesquisadora do Mu-
seu Paraense Emílio Goeldi apresentou 
a proposta do museu em documentar, 
arquivar e divulgar os mais diversos ti-
pos de audiovisuais com temáticas in-
dígenas. A professora da FAV, Alice Fá-
tima Martins ressaltou a importância 
das comunidades indígenas contarem 
suas histórias a partir de seus pontos 
de vista, com olhares endógenos, como 
o que ocorre no Projeto Vídeo nas Al-
deias, uma Ong que desde 1986 atua 
como um centro de produção de vídeos 
e uma escola de formação audiovisual 
para povos indígenas. Mas questionou 
a supervalorização desses registros em 
detrimento dos eventos em si. 

Oficinas – No período em que estiveram 
na UFG, os índios também participaram 
de trocas de experiências em oficinas. 
Durante as manhãs, sentadas no gra-
mado entre a Escola de Música e Artes 
Cênicas (Emac) e o Centro de Convivên-
cia (CC) do Câmpus Samambaia, um 
grupo de mulheres xavante compar-
tilhou técnicas de cestaria com vários 

estudantes. As índias mostraram como 
fazer as cestas nas quais elas carregam 
bebês e alimentos. Ainda que silencio-
so, o ensino se deu por meio de gestos 
de separar e trançar as fibras de buri-
ti. Gláucia Almeida Castro, estudante 
do terceiro período da licenciatura em 
Artes Visuais comentou que “embora a 
comunicação oral seja um pouco difícil, 
a gente aprende por meio da percepção 
visual”. O cacique e professor indígena 
Cassimiro Weté prometeu voltar no ano 
que vem, trazendo mais materiais para 
as oficinas de cestaria.

Enquanto isso, aliando os sabe-
res tradicionais indígenas e as novas 
tecnologias de comunicação e informa-
ção, os jovens indígenas participaram 
de uma oficina de criação de vídeos de 
animação utilizando a técnica de stop 
motion – processo de animação que foto-
grafa quadro a quadro bonecos feitos de 
massinha provocando, na edição, o efei-
to de movimento. No período da tarde 
os jovens também participaram de uma 
oficina de produção de cadernos artesa-
nais, com o objetivo de produzir mate-
riais onde eles possam registrar por es-
crito os conhecimentos de sua tradição 
que são transmitidos oralmente.

No último dia do evento, as tro-
cas de experiências aconteceram no 
jardim de inverno da Biblioteca Cen-
tral. Interagindo com instalações pro-
duzidas pelos alunos da disciplina de 
núcleo livre oficina dos fios, da FAV, ín-
dios, estudantes e professores da UFG 
teceram experiências entre plantas, 
palhas de buriti, barbantes e flores de 
crochê. Experiências que extrapolam 
os conteúdos dos livros. 

indígena em debate
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    Veja mais fotografias desta            
  matéria no site:
www.jornalufgonline.ufg.br


