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Saiba o que é Inteligência 
Competitiva na entrevista com 

Eliane Coutinho Marcial 
p.3

Tese sobre trabalhadores 
rurais aborda relações entre 

o campo e a cidade 
p.12

O fenômeno 
das drogas
Plano de Política Institucional da UFG sobre Drogas e 
outras Dependências é referência de reflexão, ações e 
metas de ensino, pesquisa e extensão sobre o tema

A preocupação sobre o impacto 
do uso/abuso de drogas, sejam 
elas lícitas ou ilícitas, motivou a 
universidade a encarar o problema 
de frente e a elaborar um plano de 
ação, lançado este mês. Confira 
nesta edição, matérias sobre como 
essa política deve ser estabelecida 
e as diversas ações de reflexão e de 
intervenção sobre a problemática no  
ambiente universitário e na sociedade.
p. 4, 5, 6, 7 e 15 Ataque da lagarta Helicoverpa 

armigera é identificado em Goiás 
pela Escola de Agronomia 

p.8
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Eriberto 
Francisco*

O maranhense que foi em busca 
das “letras”. Esse foi o principal tema 
dos discursos na noite solene de entrega 
do título de Professor Emérito da Uni-
versidade Federal de Goiás ao ex-vice-
-reitor da instituição, Benedito Ferreira 
Marques. Com aprovação do Conselho 
Universitário, a homenagem foi feita no 
salão nobre da Faculdade de Direito, no 
dia 27 de maio. O professor Benedito 
Marques contou que quando criança a 
mãe lhe perguntara se seria comercian-
te como o pai. “Respondi que queria ser 
padre e vaqueiro - duas atividades que 
não combinam”. Porém, o menino que 
saiu do povoado de Barro Branco, no 
Maranhão, acabou se tornando bancá-
rio, jurista, professor, diretor da Facul-
dade de Direito e vice-reitor da UFG de 
2006 a 2009. Mas, Benedito Ferreira 

Benedito Marques recebe título de Professor Emérito
Marques entende que não deixou de ser 
comerciante, padre e vaqueiro, ao longo 
da vida e da carreira. “Fui comerciante, 
porque acabei ‘vendendo’ muitas aulas. 
Fui padre, porque fui pregador do Direi-
to, da retidão e da justiça. E também fui 
vaqueiro - só que de terno e gravata”, co-
mentou o professor.

Os grandes desafios não deixaram 
de ser lembrados. “Fiz doutorado sem 
afastamento, sem bolsa e defendi a tese 
aos 64 anos”, ressaltou. Benedito Mar-
ques contou ainda sobre as dificuldades  
e conquistas que vivenciou na Faculda-
de de Direito. “Hoje, dos 40 professores, 
22 têm doutorado e 16 têm mestrado”, 
lembrou com orgulho. O professor agra-
deceu à família, os amigos e os irmãos 
da Maçonaria. “Esse título é um aconte-
cimento único na minha vida”.

Tomou posse no dia 3 de junho, a nova 
direção do Câmpus Cidade de Goiás. A 
professora Maria Meire de Carvalho, do 
curso de Serviço Social assumiu como   
diretora, e o professor Juliano Avelar Moura, 
do curso de Administração, é o novo vice-
diretor. A chapa recebeu o apoio do 69% 
dos membros da comunidade do Câmpus. 

Nova direção assume 
Câmpus Cidade de Goiás

Nos últimos anos, o complexo tema das drogas e de 
sua prevenção de uso, diagnóstico, tratamento e 
reinserção social, relacionado ao ensino, pesquisa e 

extensão, tem sido objeto de reflexão na Universidade Fe-
deral de Goiás. Em 2009, a Reitoria nomeou uma comissão 
com o objetivo de apresentar uma política institucional da 
UFG sobre drogas. A comissão apresentou uma minuta, 
que se tornou referência para a continuidade das reflexões 
por nova comissão constituída em 2012. Essa comissão, 
após realização de diversas reuniões e de um seminário 
com a comunidade universitária, apresentou à Reitoria, 
para análise, o Plano de Política Institucional da UFG so-
bre Drogas e outras Dependências.

O plano visa institucionalizar políticas e ações de en-
sino, pesquisa e extensão, articuladas entre as unidades 
acadêmicas, órgãos, núcleos, entidades representativas da 
comunidade universitária, e de instituições públicas e pri-
vadas parceiras, tanto para a demanda interna como ex-
terna. Entre os principais encaminhamentos da Comissão, 
registramos o fortalecimento do Centro Regional de Refe-
rência para Formação Permanente sobre Drogas (CRR/
UFG) com a renovação do apoio da Senad/MJ para a reali-
zação de seis novos cursos sobre drogas para profissionais 
da Segurança Pública, Poder Judiciário e Ministério Públi-
co, em Goiânia, e do SUS e SUAS nos municípios de Poran-
gatu, Formosa e região; a assinatura do Acordo de Coope-
ração Técnica entre a UFG e o Ministério Público Estadual, 
para ações conjuntas sobre a drogadição e, especialmente, 
no desenvolvimento de cursos de capacitação; o apoio e 
divulgação do Edital n.º 06/2012 sobre drogas ilícitas/ál-
cool da Fapeg, que resultou na aprovação de 21 projetos de 
pesquisadores da UFG; a interlocução com a comunidade; 
e parcerias com instituições públicas e privadas.

A apresentação do Plano de Política Institucional da 
UFG sobre Drogas e outras Dependências passa a ser uma 
referência de reflexão, ações e metas de ensino, pesquisa 
e extensão sobre o tema. De forma imediata, além da ins-
titucionalização de um espaço e infraestrutura, a criação 
do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Drogas e outras 
Dependências (Neped/UFG) irá congregar a comunidade 
interna e externa na reflexão e ações futuras. E, por últi-
mo, ressaltamos a participação da UFG no Programa Saú-
de na Escola visando à realização do Curso de Prevenção 
do Uso de Drogas para Educadores de Escolas Públicas, 
com carga horária de 180 horas, com a previsão de forma-
ção de 10.000 professores das escolas públicas municipais 
e estaduais, em vias de apreciação pela Secadi/MEC.

O tema é complexo, atual e necessário, e a UFG se 
insere, de forma permanente e institucional, na reflexão e 
ações sobre as drogas e outras dependências.

Prof. Eriberto Francisco Bevilaqua Marin
Vice-Reitor e Presidente da Comissão

UFG lança Plano 
Institucional 
sobre drogas

C
âm

pu
s G

oiás

C
ar

lo
s 

S
iq

u
ei

ra



ENTREVISTAJornal UFG Goiânia, junho de 2013 3

Elaine Coutinho Marcial

Pensando no excesso de infor-
mações disponíveis na internet 
e nas redes sociais, você acredi-
ta que esse cenário contribui ou 
prejudica o processo de coleta de 
dados e a divulgação das infor-
mações para a consolidação da 
Inteligência Competitiva?

O volume de informação nes-
ses ambientes é gigantesco. Se 
você não tiver um “sistema de mi-
neração de texto”, não conseguirá 
analisar tudo o que está ocorrendo 
ali, então o excesso de informações 
atrapalha. É preciso subsidiar-
-se de ferramentas tecnológicas de 
“mineração”. Mas se você tem um 
profissional com essa habilidade de 
“minerar os dados”, essas informa-
ções podem, sim, trazer várias con-
tribuições.

Informação como 
artefato para o
desenvolvimento

tífica e prática, para classificar as 
pesquisas dentro dessas linhas. 
Percebi que temos pesquisas em 
três níveis: voltadas para questões 
epistemológicas, explicando o que 
é a Inteligência Competitiva e para 
que serve. Há muitas pesquisas no 
nível científico, já desenvolvendo, 
inclusive, novos métodos para a 
área. E há ainda pesquisas descri-
tivas, para entendermos as carac-
terísticas da Inteligência Competi-
tiva, ou estabelecermos as relações 
entre as variáveis que a compõe e 
delas com os processos organiza-
cionais. Em determinados segmen-
tos da área, existem pesquisas bas-
tante robustas e muitos estudos de 
caso, que contemplam o nível práti-
co. Essa área, a partir do ano 2000 
cresceu bastante no mundo todo, 
inclusive no Brasil, e o resultado 
da minha pesquisa vai mostrar in-
clusive quais são as universidades 
que têm mais desenvolvido pesqui-
sas e publicações na área.

Você já pode indicar algumas ins-
tituições que têm pesquisas nes-
sa área?

Eu ainda estou analisando os 
dados, mas posso citar a Universi-
dade de Brasília, a Universidade 
Federal de São Carlos, a Universi-

Na era da informação, 
organizações investem no 
uso racional de dados para 
garantir vantagem competitiva. 
É a chamada Inteligência 
Competitiva, um processo que 
se baseia no monitoramento 
de informações disponíveis no 
mercado e na organização e 
difusão sistematizada de dados 
que sejam relevantes para uma 
organização. A utilização dessas 
informações visa gerar vantagem 
competitiva, redução de custos 
e aumento de receitas, pois 
auxilia na tomada de decisões 
estratégicas. Elaine Coutinho 
Marcial atua na área de Estudos 
do Futuro e Inteligência 
Competitiva desde 1996 e já 
coordenou a construção de 
diversos cenários prospectivos 
e estudos de tendências e 
previsões. Ela é bacharel 
em Estatística, especialista 
em Cenários Prospectivos e 
Inteligência Competitiva e mestre 
em Ciência da Informação 
pela Universidade de Brasília 
(UnB). É também associada 
fundadora e conselheira da 
Associação Brasileira de 
Inteligência Competitiva (Abraic). 
Ela esteve na UFG em maio, 
na VII Feira de Informação e 
Comunicação (VII Feicom), para 
ministrar uma palestra sobre 
Inteligência Competitiva (IC) 
e, na oportunidade, concedeu 
entrevista ao Jornal UFG. 

Júlia Mariano

A Inteligência Competitiva 
pode ser utilizada por governos 
para solucionar problemas so-
ciais ou econômicos? 

Isso está crescendo muito. A 
França é um dos pioneiros na uti-
lização de Inteligência Econômica, 
tendo, inclusive, criado um cargo 
junto ao primeiro ministro francês 
e promovendo o aumento da com-
petitividade das organizações fran-
cesas. Essa necessidade emerge 
em função da criação da União Eu-
ropeia, quando foi preciso garan-
tir, principalmente, que os micro 
e pequenos empresários franceses 
mantivessem-se competitivos fren-
te a empresários de outros países.

 
Aqui no Brasil temos algum 
exemplo?

Sim, o Sebrae. Já temos al-
guns casos de sucesso com peque-
nas empresas, mas não podemos 
classificar essa iniciativa como de 
Estado, a exemplo do Sistema de 
Inteligência Econômico existente 
na França e o que está em imple-
mentação na China, integrando, 
inclusive, os centros de pesquisa 
chineses. Eu desconheço ações 
como essas no Brasil. Podem até 
haver ações isoladas, mas eu so-
mente conheço as ações do Sebrae 
e da Agência Brasileira de Promo-
ção de Exportações e Investimentos 
(Apex), que não são organizações 
do governo, apesar de receberem 
subsídios dele e desenvolverem um 
trabalho belíssimo junto a micro 
e pequenas empresas, produzin-
do informação quase que em con-
sórcio, como é feito na França. O 
Sistema de Inteligência econômi-
ca não produz informação para 
uma empresa específica: ele pro-
duz para um setor e as pessoas se 
apropriam daquela informação no 
processo decisório, aumentando 
significativamente o retorno dessas 
organizações.

Como têm sido realizadas pes-
quisas acadêmicas no âmbito da 
Inteligência Competitiva? São 
pesquisas de cunho teórico ou 
prático?

Isso está crescendo, e mui-
to. Estou fazendo doutorado nessa 
área para definir como está a Inte-
ligência Competitiva em termos de 
pesquisa científica e para saber se 
ela pode ser considerada uma dis-
ciplina acadêmica ou não. Estou 
utilizando um modelo que analisa 
sob as óticas epistemológica, cien-

dade de São Paulo, a Universida-
de Federal do Rio Grande do Sul 
e a Universidade Federal de Santa 
Catarina. Hoje, há universidades 
no Nordeste do Brasil publicando, 
assim como instituições na Região 
Sudeste, como a Universidade Fe-
deral de Minas Gerais, a Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro, a 
PUC do Rio e a PUC de São Pau-
lo. Fora do país, uma das grandes 
descobertas é a China! Os chineses 
estão pesquisando o assunto no 
mundo todo. Outro achado mui-
to interessante é em relação aos 
periódicos: há um predomínio de 
publicações em revistas na área 
de Ciência da Informação e Admi-
nistração, [que são as áreas onde 
há a maior quantidade de publica-
ções sobre esse tema fora] além das 
revistas que são específicas sobre 
Inteligência Competitiva. Mas en-
tre as revistas, a que tem a maior 
quantidade de publicações de ar-
tigos científicos na área de Inteli-
gência é uma revista de Ciências da 
Informação da África do Sul. Mas 
há pesquisas sobre esse assunto 
no mundo todo: na Europa de uma 
forma geral, nos Estados Unidos, 
no Canadá. E isso significa que es-
ses países estão pesquisando, pois 
valorizam essa prática.

Além de ser uma área de atuação estratégica dentro das empresas, para 
Elaine Coutinho Maciel, a Inteligência Competitiva abre um novo campo para o 

desenvolvimeneto  de pesquisas
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Kharen Stecca

Denis é um aluno recém-ingresso na UFG, no curso de En-
fermagem. Tem 19 anos e é natural de Porangatu (GO). 
Muito ligado à família, que se esforça para mantê-lo na 

faculdade, sente-se na responsabilidade de dar aos familiares o 
retorno esperado: formar-se em um curso superior. Sua adap-
tação não é fácil e para tentar se integrar ao grupo, começa a 
frequentar festas universitárias, fazer uso abusivo do álcool e a 
ter um comportamento sexual às vezes promíscuo, para provar 
sua masculinidade. Por outro lado, a sobrecarga de atividades na 
faculdade o deixa ansioso, diminuindo sua capacidade de concen-
tração nos estudos e prejudicando seu desempenho acadêmico. 
Denis sai mal nas provas, falta às aulas, perde a credibilidade de 
professores, colegas e ganha o estereótipo de aluno relapso e pro-
blemático, passando a depender do álcool para dormir.

Denis é um personagem de uma peça de teatro, que repre-
senta uma realidade que vem crescendo dentro da universidade: 
estudantes que, diante de rotinas complexas, expectativas altas, 
cobranças sociais e distanciamento de familiares e amigos, vi-
venciam grande sofrimento emocional e buscam na bebida ou 
nas drogas ilícitas, um alívio para seus problemas. Na encena-
ção, Denis teve o apoio de um colega que, percebendo sua vul-
nerabilidade, o acompanhou até o Programa Saudavelmente da 
UFG onde alternativas de cuidado foram propostas, acionando 
parcerias com outros serviços. No cotidiano universitário, no en-
tanto, o desfecho acaba sendo, muitas vezes, a evasão.

Segundo Patrícia Amorim, psiquiatra do Programa Sau-
davelmente da UFG, programa coordenado pela Pró-reitoria 
de Assuntos da Comunidade Universitária (Procom), diversos 
estudos locais e nacionais apon-
tam os estudantes universitários 
como um grupo de risco em saú-
de mental, apresentando mais 
problemas, como crises emocio-
nais, uso abusivo de drogas e 
transtornos mentais do que a po-
pulação geral.

Saúde Mental na Roda – Para 
tentar mudar essa realidade e 
acolher da melhor forma pos-
sível o estudante, o Programa 
Saudavelmente da UFG, em par-
ceria com a Secretaria Municipal 
de Saúde criaram o Projeto Saú-
de Mental na Roda, no contexto 
do Pró-Pet Saúde Mental (SM).  
O projeto é financiado pelo edital 
Pró-pet Saúde 2012-2014 com 
verbas tanto para promoção de 
mudanças curriculares (Pró-Saú-
de) como bolsas para professores, 
profissionais do SUS e estudantes envolvidos (Pet-Saúde). O 
objetivo é reunir professores, preceptores do SUS, monitores 
e colaboradores do Pró-pet Saúde em um processo de educa-
ção permanente que visa problematizar e qualificar as práticas 
de acolhimento e apoio matricial em saúde mental. O projeto 
propõe também atividades de promoção e educação em saúde 
abertas à comunidade universitária e do SUS, desenvolvidas 
em Rodas Ampliadas de Saúde Mental que acontecem mensal-

O Saúde Mental na Roda realiza encontros 
mensais visando discutir problemas e soluções 
para melhorar a atenção e a promoção em 
Saúde Mental na UFG e na rede SUS 

Projeto visa 
qualificar 
práticas em 
Saúde Mental

O Programa de Educação pelo 
Trabalho para a Saúde (Pet 
Saúde) foi criado em 2008 
pelos Ministérios da Educação 
e da Saúde e visa a integração 
ensino-serviço-comunidade. 
Ele é parte do Programa 
Nacional de Reorientação 
da Formação Profissional 
em Saúde (Pró-Saúde), e 
objetiva fomentar grupos de 
aprendizagem tutorial, com 
professores, graduandos e 
profissionais da rede SUS, 
para desenvolver atividades 
em áreas estratégicas como a 
Saúde Mental.

mente na UFG. Foi na Roda 
Ampliada, realizada no dia 27 
de abril, abordando a saúde 
e o adoecimento mental na 
universidade, que o teatro 
sobre o personagem Denis foi 
apresentado.  Após o teatro, 
os mais de 70 participantes 
do evento foram convidados a 
refletir sobre os determinan-
tes do adoecimento de Denis 
e identificar o que poderia ser 
feito para ajudar a promover 
sua saúde mental, por cada 
um dos implicados: o pró-
prio estudante, sua família, 
os colegas, os professores e 
coordenadores de curso, os 
profissionais de saúde e os 
gestores da universidade.

Saudavelmente – O Progra-
ma Saudavelmente 
ofereceu por longo 
tempo atendimento 
psiquiátrico e psi-
cológico individual 
aos estudantes da 
UFG. Desde 2009, 
vem transforman-
do suas práticas 
de cuidado, forta-
lecendo o trabalho 
interdisciplinar, 
atendimentos em 
grupo focado nas 
situações de crise e 
ações de promoção 
da Saúde Mental. 
Com a redução do 
quadro de servido-
res devido às apo-
sentadorias sem 
reposição automá-
tica, o programa 

teve de suspender os atendi-
mentos para reestruturação. 
Nessa reestruturação, o Sau-
davelmente está priorizando a 
criação de espaços de discus-
são dos problemas de Saúde 
Mental na universidade, com 
o objetivo de envolver estudan-

tes,  servidores, gestores da 
UFG e parceiros na busca de 
soluções conjuntas que favo-
reçam a saúde da comunidade 
universitária. O projeto "Saúde 
Mental na Roda", desenvolvido 
no Pró-Pet SM, se inclui nessa 
perspectiva. A intenção é forta-
lecer a integração ensino-ser-
viço-comunidade e a educação 
permanente como estratégias 
de transformação e qualifica-
ção do cuidado em saúde, em 
especial a saúde mental, tanto 
na UFG quanto no SUS.  

Paralelamente a esse 
projeto o Programa Saudavel-
mente está sendo institucio-
nalizado e sua reestruturação 
foi aprovada pelo Conselho 
Universitário da UFG. Segun-
do o Pró-reitor de Assuntos 
da Comunidade Universitária, 
Júlio Prates esse é o primei-
ro passo para que existam 
condições de contratação de 
novos profissionais para o 
programa, dando assim con-
dições de atendimento não 
só a estudantes, mas tam-
bém a servidores, contribuin-
do para o bem-estar de toda 
a comunidade universitária. 
Enquanto essa estrutura-
ção não acontece, a UFG tem 
buscado construir e fortalecer 
parcerias para garantir o cui-
dado das pessoas atendidas 
no programa junto à rede SUS 
de Saúde Mental, bem como a 
programas gratuitos de aten-
dimento como o oferecido pelo 
curso de Psicologia da UFG, 
Sociedade Goiana de Psico-
drama (Sogep), entre outros.

Vivendo e aprendendo – O 
Pró-Pet SM integra seis servi-
ços da rede SUS e o Programa 
Saudavelmente, como cená-
rios de prática para graduan-
dos de oito cursos de saúde. 
Um desses serviços é o Con-

sultório de Rua, uma equipe 
composta por enfermeiro, psi-
cólogo, médico, educador so-
cial e também estudantes da 
área de saúde, que percorre 
as ruas de Goiânia propondo 
acolhimento, ações de redu-
ção de danos e articulação de 
cuidados em saúde para essa 
população. Juliana Carvalho 
de Lima, acadêmica de Enfer-
magem na UFG e bolsista do 
programa Pró-Pet SM, inte-
gra a equipe do Consultório 
de Rua. Ela conta que nunca 
tinha pensado nessa popula-
ção e hoje a enxerga de outra 
forma. Ela considera uma im-
portante experiência vivenciar 
essa prática de atendimento 
na sua formação profissional.

Thays Millena Alves Pe-
droso é estudante de Biomedi-
cina na UFG e também bolsis-
ta PRÓ-PET SM no Centro de 
Atenção Psicossocial - CAPSad 
CASA, outra unidade do SUS. 
Ela acredita que sua partici-
pação nessas atividades per-
mitiu não só que ela apren-
desse a prática do atendimen-
to, como auxiliou na forma de 
perceber as necessidades dos 
usuários de drogas e outros 
pacientes atendidos na unida-
de. "É muito fácil perceber a 
diferença do profissional que 
sabe interagir com o paciente 
da forma correta. Esse traba-
lho permite que tenhamos um 
olhar mais humanizado sobre 
o paciente", afirma Thays. 

Próximas rodas ampliadas 
agendadas:

24 de agosto
28 de setembro
19 de outubro
Informações: 
roda18demaio@gmail.com

Pró-pet Saúde Mental

Encenação organizada pelos membros do Pró-Pet Saúde Mental UFG/SMS 
durante a Roda Ampliada de 27 de abril. O estudante Denis, personagem com 

problemas na universidade, busca auxílio com a professora de seu curso
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Política Institucional 
sobre drogas e 
outras dependências 
é apresentado

Com o intuito de inserir a 
UFG nas questões refe-
rentes ao uso e abuso de 

drogas, foi formada em abril de 2012 
uma comissão para elaboração de uma Po-

lítica Institucional sobre Drogas na UFG. 
Essa comissão, presidida pelo vice-reitor 
da UFG, professor Eriberto Francisco Be-
vilaqua Marin, reuniu-se mensalmente 

promovendo discussões sob vários pontos 
de vista, por contar com profissionais de di-
versas áreas, como a Pró-reitoria de Assun-

tos Comunitários (Procom), o Centro Regional 
de Referência para Formação Permanente sobre 

Drogas (CRR), o Núcleo de Estudos e Coordena-
ção de Ações para a Saúde do Adolescente 
(Necasa), o Saudavelmente, a Ouvidoria, a 
Assessoria de Comunicação (Ascom), o Ins-
tituto de Ciências Biológicas (ICB), a Escola 

de Música e Artes Cênicas (Emac), a Faculdade 
de Enfermagem (FEN), a Faculdade de Educação (FE) e a 

Faculdade de Farmácia (FF).
A comissão iniciou seus trabalhos tendo como base 

uma minuta já elaborada em 2010 pela Comissão de Estudos 
sobre Drogas na UFG, sob a presidência da coordenadora do 
CRR, professora Tânia Maria da Silva. Durante as reuniões da 
comissão, foram estruturadas, em uma agenda de trabalho, 
ações que envolvem o tripé universitário de ensino, pesquisa 
e extensão. Em comum, essas ações buscam a ampliação do 
diálogo e a construção de estratégias coletivas para a abor-
dagem da problemática das drogas e outras dependências na 
UFG; a promoção de ambientes saudáveis que contribuam 
com o bem estar bio-psico-socio-cultural da comunidade uni-
versitária, além de incentivar a prática de abordagens multi-
disciplinares, de estratégias intersetoriais e de comunidades 
saudáveis.

 Entrega da Proposta – No dia 18 de junho o vice-reitor 
da Universidade Federal de Goiás, Eriberto Francisco Bevila-

qua Marin, apresentou o Plano de Política Institucional 
sobre Drogas e outras Dependências, no Centro de 
Cultura e Eventos Professor Ricardo Freua Bufai-
çal. Ele esclareceu que, apesar de ser apresentado, 
o documento continua em fase de elaboração, devi-
do à complexidade do tema. “Esta é uma versão em 
aberto, o que significa que está suscetível a altera-
ções. Acredito que os debates realizados pelo grupo 
de discussão foram essenciais para que pudéssemos 
apresentar o Plano da maneira em que está elabora-
do”, afirma ele, mas deixando clara a necessidade da 

participação de toda a comunidade na construção 
do documento.

Presente na apresentação do plano, o reitor 
da UFG, Edward Madureira Brasil, relembrou o pri-

meiro encontro que resultou na formação da comissão. 
“É uma alegria muito grande ver esse trabalho concluindo 

uma fase importante. Desde a primeira reunião, pude perceber a 
importância desse projeto”. O reitor destacou ainda as cobranças 
sociais por respostas a diversas questões, entre elas, a dependência 
química.  “A resposta pode não ser instantânea, mas quando a UFG 
constrói um trabalho, ela o faz de maneira responsável e sólida, 
como se comprova com este plano”. 

Edward Madureira Brasil disse que, a partir de agora, em 
Goiás, a referência para a questão das drogas passa a ser este 
grupo e finalizou ressaltando o atual papel das universidades 
brasileiras em propor políticas públicas: “a UFG tem ido além da 
propositura, já que, em casos como estes, a universidade contri-
bui também para a aplicação destas políticas públicas”.

Parcerias interinstitucionais – Para a aplicação das ações pla-
nejadas no Plano de Política Institucional, é imprescindível que 
sejam firmadas parcerias com instituições que possam financiá-
-las. Nesse âmbito, foi implantado em 2011 o CRR – UFG, por 
meio de aprovação em Edital da Secretaria Nacional de Políticas 
sobre Drogas (Senad) do Ministério da Justiça, que aprovou a 
criação de 39 CRRs no país. No âmbito da UFG, trata-se de um 
projeto de extensão cuja finalidade é formar e qualificar profissio-
nais que lidam com usuários de crack e outras drogas nas áreas 
da Saúde (SUS), da Assistência Social (SUAS), da Segurança Pú-
blica, do Poder Judiciário e do Ministério Público. 

Também foi realizado em 2012 o “Seminário sobre Drogas na 
UFG: Políticas e Ações” no qual foi assinado o Acordo de Cooperação 
Técnica celebrado entre a UFG e o Ministério Público do Estado de 
Goiás com a finalidade de inserir a UFG no Programa Interação.  No 
termo de cooperação, a UFG se compromete a desenvolver ações 
para capacitação de profissionais que atendem dependentes quími-
cos, com apoio técnico e financeiro do Ministério Público.

A Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Goiás 
(FAPEG) destinou R$ 4,4 milhões de recursos do Tesouro do Es-
tado para 32 projetos aprovados no âmbito do Edital 06/2012. 
Quatro grandes áreas foram definidas para as pesquisas: Ca-

racterização de usuários de 
drogas ilícitas e do álcool em 
diferentes segmentos sociais; 
Avaliação da Rede Socioas-
sistencial; Atenção clínica 
ao usuário de drogas ilícitas 
e do álcool e Tecnologias de 
enfrentamento do tráfico de 
drogas. Entre os aprovados, 
21 projetos que poderão con-
tribuir para a definição de po-
líticas públicas visando a mi-
nimizar o problema das dro-
gas em Goiás foram propostos 
por pesquisadores da UFG, 
alguns deles membros da co-
missão para elaboração da Po-
lítica Institucional sobre Dro-
gas da UFG. “Isso demonstra o 
quanto valeu a pena a dedica-
ção dos membros da comissão 
que participaram da seleção”, 
afirmou Eriberto Francisco, 
vice-reitor da UFG.

Universidade firma 
posicionamento ao 
incluir em sua Política 
Institucional a tarefa 
de promover estudos 
e pesquisas que 
orientem reflexões e, 
consequentemente, 
intervenções sobre 
a problemática das 
drogas

Erneilton Lacerda e Júlia Mariano

   Confira a lista dos projetos 
 aprovados no edital 
da Fapeg em: 
www.jornalufgonline.ufg.br

D
ivu

lgação

Cartaz 
elaborado por 

estudantes 
da UFG sobre 
o conceito de 

saúde mental 
durante a 

primeira oficina 
do Programa 
de Educação 

pelo Trabalho 
para a Saúde 

(Pet Saúde) em 
março de 2011
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Há pouco tempo, foi instituida no país 
uma política que destina recursos para 
o enfrentamento às drogas. Como essa 
iniciativa governamental pode ser ana-
lisada?

Karina D´Abruzzo – É fundamen-
tal que haja esse incentivo na destinação 
de verbas públicas para enfrentamento 
ao uso abusivo de substâncias entorpe-
centes, mas é preciso refletir sobre como 
essas verbas públicas estão sendo desti-
nadas. Sabemos que todo o trabalho de 
prevenção, de repressão, perpassam por 
alguns segmentos e por alguns instru-
mentos que a União fornece via Ministé-
rio da Saúde. Há críticas em se destinar 
recursos apenas a um único segmento 
até porque está mais do que comprova-
do que focar em apenas um aspecto, não 
trará o resultado desejado. É um dever do 
governo investir pesadamente com verbas 
públicas destinadas à políticas públicas, 
porém é importante que se pergunte para 
onde estão indo essas verbas e se está 
sendo feita uma divisão equânime. 

Patrícia Amorim – Esse plano 
traz uma perspectiva tanto do combate 
ao narcotráfico, quanto da importância 
de se conhecer o problema, ampliando 
as pesquisas e o conhecimento que te-
mos sobre o uso nocivo de substâncias 
entorpecentes. Também dá importância 
ao investimento em ações de prevenção, 
de formação de profissionais para lidar 
com o tratamento, difusão de informa-
ções para a população e traz ainda a no-
ção de que as instâncias e possibilidades 
de tratamento devem ser ampliadas e 
fortalecidas, especificamente em âmbito 
municipal, onde estão de fato os proble-
mas. Além disso, coloca a reinserção so-
cial como meta principal. O objetivo é in-
serir o dependente químico no cotidiano 
da sociedade. Essa tomada de decisão do 
Estado em relação ao problema é impor-
tante, mas é preciso pontuar os proble-
mas, principalmente em relação ao tra-
tamento. O plano enfatiza uma vertente 
repressiva que visa diminuir a oferta das 
substâncias. Com relação ao tratamento 
houve alterações. Antes do plano, todo o 
recurso estava concentrado nas políticas 
do Ministério da Saúde, que tinha uma 
diferenciação clara dessa vertente da re-
pressão, e tinha uma vertente de busca 
à redução de danos aos usuários. Com 
o novo plano, o tratamento agregou as 
comunidades terapêuticas, onde a lógica 
principal é da abstinência. A distribuição 
do dinheiro antes focada nas instituições 
públicas, agora foca as instituições pri-
vadas, que nem sempre tem compromis-
so com a política de redução de danos e 
não se submetem às mesmas regras, por 
exemplo, da Vigilância Sanitária, para 
receber pacientes em situações clínicas 
de debilidade. Isso desvaloriza toda uma 
rede de serviços que já funcionava e que 
vem sendo enfraquecida, em detrimento 
dessa nova perspectiva de fortalecimento 
das instituições sociais, que vão reter os 
dependentes por longos períodos sem ne-

Segregação não 
resolve o problema 
das drogas
Kharen Stecca e Roberto Nunes

Dados do I Levantamento 
Domiciliar sobre o Uso de 
Drogas Psicotrópicas no 
Brasil, realizado em parceria 
pelo Centro Brasileiro de 
Informações sobre Drogras 
(Cebrid) e a Unversidade 
Federal de São Paulo 
(Unifesp), em 2002, mostram 
que 19,4% da população 
pesquisada já usou drogas. 
A estimativa de dependentes 
de álcool foi de 11,2% e 
de tabaco 9%. O uso de 
maconha aparece em primeiro 
lugar entre as drogas ilícitas 
e, recentemente, o crack 
passou a figurar como outra 
preocupação das autoridades. 
Apesar dos números, 
estamos despreparados para 
enfrentar o problema. Os 
profissionais de saúde têm 
dificuldade em detectar e lidar 
com dependentes químicos. 
Professores e pais assistem 
estudantes se envolvendo no 
problema e não conseguem 
apoiá-los no sentido de 
evitar o vício, e o índice de 
violência ligada às drogas 
vem crescendo. Por isso, 
muitos programas e políticas 
públicas para o combate ao 
uso de drogas não conseguem 
alcançar seus objetivos.  
Para discutir as ações que 
estão sendo adotadas pelo 
país na tentativa de sanar o 
problema convidamos três 
profissionais atuantes com 
o tema: a psiquiatra ligada à 
Pró-Reitoria de Assuntos da 
Comunidade Universitária e 
ao Programa Saudavelmente 
da UFG, Patrícia Amorim, 
a Promotora de Justiça 
do Ministério Público de 
Goiás, Karina D´Abruzzo e o 
psicólogo do grupo Ajudantes 
Anônimos no Combate à 
Dependência Química (AJA 
Goiânia), Ênio Francisco da 
Silva.

cessariamente estar articulando tudo isso 
a uma política mais ampla de cuidado.

Ênio Francisco – Tenho minha 
opinião como psicólogo, mas quero lem-
brar que fui dependente de cocaína e co-
nheci o mundo do tráfico e das drogas. 
O que percebo é que hoje estamos per-
didos. Existem muitas pessoas com boa 
vontade, mas pouca coisa acontecendo. 
Temos um trabalho de repressão que só 
consegue pegar formiguinhas. Pensar em 
combate às drogas hoje é fantasia. Não 
vamos conseguir tirar as drogas da nos-
sa sociedade. Uma outra possibilidade 
seria preparar as famílias para lidar com 
essa problemática, porque as pesquisas 
demonstram que não vamos conseguir 
impedir que os jovens tenham acesso às 
drogas. Eu ajudei a elaborar no gover-
no do ex-prefeito Pedro Wilson, políticas 
públicas sobre as drogas. Quando come-
çou o governo do novo prefeito, a política 
que passamos quatro anos construindo 
já não tinha mais validade. Temos ape-
nas um hospital que trata a dependência 
química com especialidade em Goiânia, 
que é a Casa de Eurípedes, e alguns Cen-
tros de Atendimento Psico-Social (CAPS). 
Contamos também com comunidades te-
rapêuticas pobres que são coordenadas 
por ex-dependentes químicos e muitas 
vezes com pouco tempo de abstinência e 
sem nenhuma estruturação para dirigir 
tecnicamente uma instituição. Então, o 
que eu percebo é que nós precisamos for-
talecer esse debate porque desde a Secre-
taria Nacional de Políticas Sobre Drogas 
até o Conselho Municipal, nós estamos 
todos perdidos.

Pelo que vocês colocaram, a questão 
do tratamento está sendo pensada 
de forma equivocada. E quanto à pre-
venção?

Patrícia Amorim – Eu acho im-
portante pontuar que quando falamos de 
prevenção, falamos em uma lógica de pa-
tologia. O uso de drogas em si não é uma 
patologia, então, prevenir o uso de drogas 
em si já é um erro. O uso de drogas sem-
pre esteve presente na humanidade sob a 
perspectiva do uso da consciência, e não 
necessariamente como uma patologia. A 
nossa sociedade não é como imaginamos. 
Todas as políticas repressoras utilizadas 
nunca levaram a uma eliminação do uso 
de drogas por nenhuma sociedade, então, 
prevenir o uso de drogas não seria o ob-
jetivo, prevenir o uso nocivo, o uso preju-
dicial sim.

O que seria então o uso nocivo?
Patrícia Amorim – É importante 

ampliarmos a noção de droga. Deixar a 
noção estreita e limitada sobre a relação 
indivíduo-química para pensarmos em 
uma relação entre o indivíduo e o con-
texto de uma certa droga. Assim vamos 
perceber que os problemas que podem 
advir do uso estarão, em menor escala, 
relacionados à aspectos biológicos do 
próprio indivíduo. Mas, considerando que 
temos populações que estão alijadas de 
praticamente todos os direitos, como o de 
ter um trabalho, educação e moradia dig-
nos, nessas condições o uso de drogas é 
um meio de sobrevivência. E, ao traficar, 
a pessoa se envolve em uma lógica total-
mente favorável para que o uso nocivo se 
estabeleça. Sabemos que o maior proble-
ma surge em decorrência da repressão 
das drogas. Um terço dos usuários se 
curam por auto-resolução ou com ajuda 
de tratamento para a cura. Um terço mor-
re por causa da violência ligada à repres-

são. Outra parte morrerá por doenças 
contraídas durante a utilização da droga, 
como as doenças sexualmente transmis-
síveis, em particular a AIDS e hepatite. 
Apenas uma pequena parte vai morrer 
por questões diretamente ligadas à dro-
ga, como a overdose. Essa é a realidade 
brasileira. Nos Estados Unidos a maior 
causa de morte entre os usuários de dro-
gas pesadas é a overdose. Essas questões 
sobre como os problemas se estabelecem 
devem ser entendidas nessa complexida-
de e o tratamento deve responder a esses 
diferentes determinantes para que tenha-
mos resultados adequados. Não adianta 
apenas eliminar o uso sem dar condições 
de reinserção social ao dependente. 

Karina D´Abruzzo –  No caso de 
adolescentes em conflito com a lei, mais 
de 80% dos casos estão associados ao 
uso abusivo de substância entorpecente. 
Esse indivíduo, seja o adolescente ou o 
adulto, acaba sendo punido e segregado 

duplamente, não só por ser usuário de 
droga mas por estar no sistema socioedu-
cativo ou, sendo adulto, no processo de 
execução penal e no sistema carcerário. 
Tudo no nosso país é muito casuístico: 
as coisas vão acontecendo e há uma difi-
culdade imensa de identificar onde estão 
os problemas e como resolvê-los. Nossa 
sociedade ainda é a sociedade do prag-
matismo, do vamos varrer a poeira para 
debaixo do tapete. É o caso da discussão 
da redução da maioridade penal. Utopica-
mente é mais “eficaz” você segregar o ser 
humano. O que não podemos esquecer é 
que esse jovem vai retornar. Até porque 
não temos prisão perpétua no nosso país, 
nem pena de morte. Da mesma forma é 
a questão das internações compulsórias: 
até que ponto é eficaz? Não adianta resol-
ver provisoriamente o problema.

Ênio Francisco – A prevenção é 
dividida em primária, secundária e terci-
ária. A primária é feita com esclarecimen-
tos das pessoas que ainda não tiveram 
um primeiro contato ou um contato mais 
profundo com a substância. A prevenção 
secundária é o tratamento em si. E a ter-
ciária é o processo de reinserção, com a 
manutenção da abstinência do indivíduo 
que passou pelo tratamento. Tivemos em 
Goiânia um grande projeto de prevenção: 
o Segunda Milha. A medida que o tempo 
foi passando, ele foi perdendo a qualida-
de e não teve estrutura.  Depois disso, 
não tivemos mais um esforço coletivo de 
prevenção. Há pouco tempo eu fui fazer 
palestra num local que trabalha com pro-

Patrícia Amorim
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fissionais do sexo e havia um grupo da 
Secretaria de Saúde fazendo uma pales-
tra sobre redução de danos. Assim que 
a palestra terminou me ofereceram um 
kit, com garrote e seringa. Mas o índice 
de usuários de drogas injetáveis aqui em 
Goiás é baixo porque a cocaína aqui é 
cheirada. As pessoas querem fazer proje-
tos, mas essa proposta não é fundamen-
tada em pesquisas. Na prevenção secun-
dária estão as clínicas psiquiátricas. As 
clínicas psiquiátricas aqui de Goiânia não 
estão preparadas para receber o depen-
dente químico e, na grande maioria, não 
querem recebê-lo. O dependente químico 
é um paciente psiquiátrico, mas está to-
talmente consciente. Por fim, acabamos 
nos servindo das comunidades terapêuti-
cas que também não são bem vistas.

Quais são as ferramentas do Ministério 
Público? Onde ele atua no combate às 
drogas?

Karina D´Abruzzo – É até melhor 
usar a expressão enfrentamento porque 
não perpassa só pela repressão que seria 
especificamente a área do combate, onde 
atuamos: a área criminal. É importante 
também que haja investimento em ações 
nas áreas da saúde, da educação, da  in-
fância e juventude e de direitos humanos. 
O Ministério Público, além das atuações 
pontuais de cada promotor, lançou um 
programa institucional chamado Inter-
-Ação que foi trabalhado em seis ciclos. 
Primeiro foi feito o levantamento das 
questões governamentais e não gover-
namentais e, em um segundo momento, 
foram feitas articulações como o Estado 
e o governo Federal para estabelecermos 
parcerias e a corresponsabilidade na 
atuação de cada segmento. Em breve, o 
que foi construído em âmbito estadual, 
deve ser repassado aos municípios. A 
ideia é o Ministério Público ser mais um 
ator nessa construção. A construção tem 
que ser coletiva e com ênfase na ação 
justamente para não ficar só na criação 
de comissões e de termos de cooperação 
e não sair do papel. 

O que falta ser contemplado pelas po-
líticas públicas propostas? Qual a opi-
nião de vocês sobre a internação com-
pulsória?

Patrícia Amorim – Está havendo 
um deslocamento do problema de saúde, 
para uma judicialização do problema. A 
proposta do governo, que é o plano de 
combate ao crack, mostra isso claramen-

te. A Secretaria Nacional de Política Sobre 
Drogas era um órgão ligado ao Gabinete 
Civil e a partir de janeiro de 2013 passou 
para o Ministério da Justiça. A solução 
diante da falta de consensos é a judicia-
lização daquilo que enquanto sociedade 
não temos condições de debater e con-
cluir. Temos três tipos de internações: a 
voluntária, quando o usuário quer e bus-
ca o tratamento. A internação involun-
tária que pode ser efetuada por terceiros 
ou familiares. A internação compulsória, 
determinada judicialmente, e geralmen-
te ligada a algum tipo de violação legal. 
As duas últimas são contra a vontade do 
indivíduo. Quando pensamos em ações, 
temos que entender que o elemento mais 
alijado (afastado) do processo é o usuá-
rio. Todos temos opiniões e soluções que 
excluem o ato de escutar o que o usuário 
tem a dizer sobre o problema e que so-
luções ele pode trazer. Percebemos então 
que os pensamentos sobre a proteção da 
sociedade em detrimento da proteção dos 
sujeitos ganham bastante força. O que 
nos faz pensar que a solução é investir 
maciçamente na internação, em detri-
mento de atendimento de uma rede am-
pliada. A maioria dos usuários não preci-
saria passar por essa restrição de liber-
dade e segregação social para depois ser 
reinserido. Na minha opinião, o problema 
da droga precisa ser refletido como uma 
questão econômica em todos os níveis. 
A criminalização mantém todo um po-
der paralelo de uma das indústrias mais 
poderosas que temos. Por outro lado, na 
saúde, a quem interessa desviar o dinhei-
ro do tratamento para uma única moda-
lidade de tratamento que é a internação? 
É o paciente ou são os proprietários des-
sas instituições que vão ter que dar conta 
dessa internação?

Ênio Francisco – O trabalho nos 
grupos de apoio voluntário mostra que o 
tratamento, em um primeiro momento, 
não necessariamente tem de estar foca-
do no dependente químico. Estudos re-
velam que pelo menos 40% dos casos de 
dependência química, sobretudo em ado-
lescentes, são sintomas de famílias dis-
funcionais e que o dependente se torna 
o paciente identificado naquela família. 
Mas na verdade ele é um sintoma, a do-
ença mesmo é a relação familiar proble-
mática. Isso não tem a ver com miséria. 
Percebemos que existem famílias que têm 
um poder aquisitivo extraordinário, mas 
são miseráveis do ponto de vista moral e 
afetivo, e o indivíduo manifesta essa ca-
rência de alguma forma. A dependência 
química é uma doença pluridimensional, 
não é possível fazer o diagnóstico apenas 
olhando o aspecto biológico. Temos de 
considerar o psicológico, o social, o fa-
miliar  e o espiritual. Sobre a internação 
compulsória, a família quer se ver livre 
por algum tempo daquele indivíduo.  Co-
nheço pais que venderam casa e carro 
para pagar o tratamento do filho e isso 
não teve resultado algum. Em Goiânia 
isso virou um filão, coloca-se o depen-
dente químico nessas clínicas sem ne-
nhum programa de tratamento e cobra-
-se até três mil reais por mês.

Qual a opinião de vocês sobre a descri-
minalização das drogas?

Patrícia Amorim – Descriminali-
zar a droga não é legalizar as drogas, é 
regulamentar o uso. Partimos da ideia 
de que usar não é mais crime e, em um 
segundo momento, são estabelecidas re-
gras para o uso. Em todos os países onde 
ocorreu a descriminalização, foi verifica-

do um controle sobre como essa droga é 
produzida. Em alguns países, o próprio 
governo pode produzir as drogas e dis-
ponibilizar em lugares de tratamento de 
dependentes, por exemplo. Em outros 
países a produção não é permitida, mas 
com a regulamentação há a possibilidade 
de estabelecer critérios para o controle de 
qualidade da produção. Em uma segun-
da instância, a descriminalização propor-
ciona o desaparecimento de grande parte 
das causas de mortalidade, pois elimina a 
necessidade de um  usuário estar ligado 
ao tráfico para garantir o seu consumo. 
Outra questão é a da garantia da infor-
mação plena. No momento em que não 
há mais crime, é preciso instrumenta-
lizar as pessoas para uma escolha sau-
dável, para terem capacidade de refletir e 
agir pensando no bem próprio e no bem 
comum. O que vemos hoje em panfletos 
informativos é que a droga mata. Mas na 
verdade o contexto da droga é que mata. 

Dificilmente alguém morre por overdose, 
que é o uso nocivo e não habitual da dro-
ga. A informação surge de acordo com a 
crença de cada seguimento. Muitas dis-
torções acontecem. Uma informação que 
dê às pessoas a opção de escolher, sa-
bendo dos riscos, é uma tarefa que vem 
com a descriminalização. E, finalmente, 
a reorganização do acesso ao tratamento. 
Nos países onde houve a regulamenta-
ção, há garantia de que as pessoas que 
tem problemas possam ser tratadas. Não 
sabemos ainda qual o caminho, mas em 
todos os países que adotaram a descrimi-
nalização tem mudado drasticamente as 
características do uso de drogas e dos da-
nos que estão ligados a isso.

Karina D´Abruzzo – Fazendo 
uma leitura da evolução da legislação, 
em 1973 o porte do entorpecente era um 
crime. A lei atual já não prevê sanção pu-
nitiva de liberdade por portar substância 
de entorpecente para uso próprio. Em 
contrapartida, tem se tentado aumentar 
a pena para o crime de tráfico. Mas nosso 
problema não são com as leis, o que falta 
é fiscalização e cumprimento. Em outros 
países, acaba-se não sentindo essa impu-
nidade, porque a legislação é cumprida. 
Mais do que alterar a lei, e isso vale para 
diversas áreas, a exemplo da maioridade 
penal, o que precisamos é cumpri-la efe-
tivamente. 

Ênio Francisco – Existem drogas 
estimuladoras, perturbadoras, depres-
soras e drogas com ações diferentes no 
sistema nervoso central. No nosso país, 

na verdade, é comum o uso em praça 
pública, normalmente. Estive na Holan-
da e tive a oportunidade de ver como é 
o consumo de drogas naqueles coffee 
shops, onde a pessoa consome, bebe e 
come alguma coisa e vai embora tran-
quilo. As drogas aqui no Brasil estão 
muito relacionadas a um perfil de vio-
lência do brasileiro. Aqui, por pouca 
coisa, o indivíduo desce do carro e dá 
um tiro no outro. Você não vê isso na 
Europa. Acredito que tudo o que facilita 
o acesso do indivíduo e o uso da subs-
tância precisa ser muito bem pensado, 
devido ao perfil violento do brasileiro. 

Qual deve ser o caminho de uma pes-
soa que esteja envolvida com as drogas 
e queira se livrar do vício?

Karina D´Abruzzo – A porta de 
entrada é o sistema de saúde, seja pelo 
usuário ou seu familiar. Acredito que 
a entrada não é pelo sistema judiciário. 
Mas não acredito que a responsabilidade 
é única da saúde. Diante dessa dificulda-
de, primeiro é preciso procurar os CAPS 
ou os programas de saúde da família e, 
se necessário, ir atrás de seus direitos, 
inclusive juridicamente. Mas é impor-
tante não perder de vista a necessidade 
dessa interação de todos os segmentos 
no enfrentamento ao problema. Antes de 
tudo, precisamos saber qual é o nosso 
problema e onde queremos chegar, senão 
vamos continuar perdidos e sem resolu-
tividade. Precisamos verificar o que está 
acontecendo e o que deve ser feito e cada 
qual assumir seu papel na sociedade.

Ênio Francisco – O primeiro pas-
so para resolver o problema é aceitar que 
ele existe. Quando se aceita que é um de-
pendente químico e que precisa de ajuda, 
já estamos encontrando uma solução. 
Acredito na capacidade do ser humano de 
transformar sua própria realidade. Falo 
por mim, eu consegui vencer. Acredito 
que qualquer ser humano pode vencer, 
basta querer. Se no primeiro momento o 
indivíduo não quer, a família pode fazer 
com que esse indivíduo queira. A par-
tir do momento em que a família busca 
ajuda, ela consegue tirar o usuário da 
zona de conforto, fazendo com que o in-
divíduo enxergue melhor a dimensão do 
problema que vive. Você muda, quando 
a dor de permanecer é maior do que a 
dor de mudar.

Patrícia Amorim – O caminho é 
multiplicar os espaços de troca de infor-
mações e de discussões. Seja com o pró-
prio usuário e família, pois é impossível 
pensar que alguma mudança pode ser 
feita na vida de uma pessoa em detrimen-
to dela, separando-a das decisões e da 
construção dessa mudança. Eu concordo 
com que o Ênio disse quanto ao aspecto 
individual, que a qualquer momento em 
que se tenha vontade de se buscar ajuda, 
é preciso ter essa ajuda próxima. É preci-
so saber que lugares são esses. Temos os 
CAPS que acolhem as pessoas de segun-
da a sexta-feira. É pouco, sim, mas estão 
lá disponíveis. A família é geralmente com 
quem a gente consegue trabalhar primei-
ro e vamos incluindo o usuário de outra 
forma. Que a gente consiga, do ponto de 
vista de um tecido social, ter outras al-
ternativas que não seja cortar na carne 
aquelas partes que nos envergonham e 
atrapalham. Uma sociedade amputada é 
uma sociedade violenta e certamente as 
consequências dessa violência social, se 
reverberam e voltam contra ela mesma na 
medida em que os problemas não são de 
fato trabalhados para a harmonia social.

Karina D´Abruzzo Ênio Francisco
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Ataque da lagarta Helicoverpa armigera é 
identificado em Goiás pela Escola de Agronomia
A praga com alto poder reprodutivo preocupa produtores de todo o País

Erneilton Lacerda

A produção agrícola do Brasil está ameaçada pelo ataque de uma 
praga que já prejudicou a safra nos estados de Minas Gerais, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Bahia, Piauí, 

Maranhão, Rio Grande do Sul e São Paulo: a lagarta Helicoverpa armi-
gera. Até o momento, o valor estimado de perdas e custos do controle 
em todo o País é de R$2 bilhões. O trabalho de coleta da espécie foi 
realizado pela professora Cecília Czepak, da Escola de Agronomia da 
Universidade Federal de Goiás (EA-UFG), com a colaboração da pes-
quisadora Karina Cordeiro Albernaz e por estudantes da graduação e 
da pós-graduação da EA. Os insetos coletados em cultivos de soja da 
Fazenda Mutum, a 20 km do município de Palmeiras de Goiás, foram 
identificados pelo taxonomista Vitor Backer, como Helicoverpa armige-
ra. Esta foi a primeira vez que a espécie foi encontrada em território 
goiano, desde que começou a se alastrar, na safra 2011/2012. 

Altamente agressiva e destrutiva, com grande mobilidade, alta 
capacidade de sobrevivência e de reprodução em condições adversas, 
a Helicoverpa armigera era, até então, praga quarentenária no País. 
Isso significa que, mesmo não estando presente, a lagarta ainda cons-
tituía uma preocupação à economia agrícola brasileira. Ela pode cau-
sar danos em diferentes culturas de relevante importância econômica, 
como a de algodão, de leguminosas, de sorgo, de milho, de tomate e 
de plantas ornamentais e frutíferas. Polífaga, a Helicoverpa armigera 
se alimenta de folhas e caules, porém tem preferência por brotos, in-
florescências, frutos e vagens. Essa variedade de alimentos consumida 
pela lagarta dificulta ainda mais o controle por parte dos agricultores e 
facilita a proliferação da praga. O que, a princípio, era somente amea-
ça, tornou-se realidade. 

O alastramento da praga tornou-se tão preocupante que motivou o 
governo federal a  publicar no dia 22 de abril, no Diário Oficial da União 
(DOU), medidas emergenciais de controle da lagarta. A Instrução Norma-
tiva (IN), produzida pela Secretaria de Defesa do Ministério da Agricultu-
ra, estabelece que os órgãos estaduais e distritais de Defesa Agropecuária 
adotem ações como: uso de cultivares (variedades da mesma espécie) que 
limitem ou eliminem as populações da lagarta para impedir o avanço 
da praga na próxima safra; sejam respeitadas as épocas da semeadura, 
restrição de cultivos subsequentes e o vazio sanitário, com o intuito de 
deixar o solo sem cultivo com períodos livres de hospedeiros.

Ciclo reprodutivo da Helicoverpa armigera

O período larval é constituído por 5 
a 6 instares e pode durar de 2 a 3 

semanas, dependendo das 
condições climáticas. A fase de pupa 

ocorre no solo.

As gerações não são uniformes, 
podendo ser encontradas fêmeas 
adultas ao longo de quase todo o ano. 

Cada fêmea tem a capacidade 
de ovipositar de 1.000 a 1.500 
ovos, sempre de forma isolada, 

sobre talos, flores, frutos e folhas, 
preferencialmente no período noturno. 

A praga da vez
. Altamente agressiva e 
destrutiva

. Alta capacidade de 
reprodução

. Ampla gama de 
hospedeiros

. Polífaga (alimenta-se de 
diferentes espécies de 
plantas)

.Chega à fase adulta em até 
seis semanas

.Tem preferência por 
partes reprodutivas da 
planta, como os frutos

Como controlar a praga

. Vazio sanitário - intervalo do cultivo 
nos períodos de seca

. Rotação de culturas - alternância das 
espécies cultivadas

. Cultivares resistentes - utilização de 
variedades de plantas

. Estratégias de manejo integrado 
de pragas - inseticidas biológicos, 
parasitoides e predadores

Plantação de soja completamente prejudicada pelo alastramento da lagarta. Cultivos de tomate e soja também estão entre os mais atingidos
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Ataque da lagarta Helicoverpa armigera é 
identificado em Goiás pela Escola de Agronomia
A praga com alto poder reprodutivo preocupa produtores de todo o País

Infestação
A praga já se espalhou por vá-

rias regiões goianas e, de acordo com 
a professora Cecília Czepak, proprie-
dades rurais de 26 municípios ainda 
serão analisadas. Ela se mostra preo-
cupada quanto às consequências da 
infestação, especialmente no cultivo de 
tomate, já que Goiás é o maior produtor 
nacional e também por esta ser consi-
derada a “praga do tomate”, ainda que 
não afete essa cultura exclusivamente. 

“O alastramento da praga teve 
início há mais tempo do que foi cogita-
do inicialmente, tendo em vista que foi 
relatada a incidência de surtos desta 
lagarta na safra passada de tomate.” O 
diagnóstico oficial, porém, ocorreu so-
mente no início de 2013, o que preju-
dica o combate. “É um problema sério, 
pois se observa a perpetuação da pra-
ga, em um ciclo que não se quebra.”

Plano emergencial 
Segundo a gerente de sanidade 

vegetal da Agência Goiana de Defesa 
Agropecuária (Agrodefesa), Rossana 
Serrato, Goiás tem uma característica 
peculiar em comparação a outros esta-
dos afetados, como a Bahia, por exem-
plo: a cultura de entressafra. “Essa 
peculiaridade acaba exigindo outras 
medidas além das tomadas em outros 
locais. Em Goiás, estaremos mais foca-
dos no controle cultural.” 

A Escola de Agronomia da UFG, 
juntamente com o Ministério da Agri-
cultura, Secretaria Estadual de Agricul-
tura, Embrapa e Agrodefesa, elaborou 
uma proposta para o enfrentamento 
da praga. De acordo com o documento, 
a universidade será responsável pelo 
trabalho de campo de coletar os focos, 
identificar as propriedades rurais afe-
tadas e treinar os técnicos da Agência 
para a coleta de espécies. 

Já a Agrodefesa fará o levanta-
mento oficial do alastramento da pra-
ga no Estado de Goiás e divulgará as 
medidas a serem adotadas. Os focos da 
lagarta recolhidos serão monitorados 
até à fase adulta por pesquisadores da 
Escola de Agronomia, e depois levados 
para a identificação, em dois laborató-
rios, um no Rio Grande do Sul e outro 
na Bahia. “Queremos identificar a la-
garta para descobrir em quais regiões 
de Goiás ela está”, explica a professora 
Cecília Czepak.

Prejuízos 
A primeira forma de prejuízo 

é no bolso dos produtores, já que 
estão tendo que fazer aplicações 
dobradas de defensivos agrícolas 
e, consequentemente, dobrando os 
custos. Cecília Czepak esclarece: 
“produtores de tomate para mesa, 
por exemplo, estão aplicando todos 
os dias, pois percebem que a lagar-
ta está presente. Os produtores de 
tomate para processamento, por 
sua vez, aplicam a cada seis dias, 
diminuindo assim o intervalo da 
dose de aplicação”. 

Ainda conforme a professora, 
o próprio meio ambiente tem sofrido 
as consequências de contaminação. 
Entretanto, a pior forma de prejuí-
zo é em relação à saúde dos consu-
midores. “Como vai ser esse tomate 
que vai chegar à mesa? Temos um 
problema hoje, de contaminação do 
produto.” Nesse sentido, os danos 
causados pela infestação da Helico-
verpa armigera atingem produtores, 
meio ambiente e consumidores, o 
que explica a preocupação de pes-
quisadores da área.

Mea-culpa 
A professora Cecília Czepak 

não aponta culpados para que a He-
licoverpa armigera tenha se alastra-
do tão rapidamente por Goiás. Ela 
defende, porém, que a comunidade 
acadêmica faça um mea-culpa pe-
los danos causados pela praga. “Nós 
pesquisadores demoramos demais 
para identificar o tipo da lagarta. Até 
o começo de 2013, achávamos que 
era a Helicoverpa Zea.”

Uma explicação para a infes-
tação de pragas nas lavouras, diz a 
professora, é a ausência de vazio sa-
nitário generalizado, em que se para-
ria de cultivar em um período do ano. 
“Em Goiás, temos ambiente propício 
para o desenvolvimento dessa lagarta 
pelas condições climáticas extrema-
mente favoráveis. A irrigação, feita 
em época de seca, acaba mantendo 
o ciclo das pragas. Isso surge do fato 
que, no Brasil, temos essa história 
que não podemos parar de produzir. 
Se não houver um vazio sanitário ge-
neralizado, vai chegar um ponto em 
que não teremos como plantar nem 
colher”, critica.

As gerações não são uniformes, 
podendo ser encontradas fêmeas 
adultas ao longo de quase todo o ano. 

Plantação de soja completamente prejudicada pelo alastramento da lagarta. Cultivos de tomate e soja também estão entre os mais atingidos

A infestação pode afetar o título de maior produtor 
nacional de tomate, pertencente a Goiás
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Fábio Gaio

Oferecer uma forma-
ção específica, direciona-
da a gestores da área pú-
blica, com o propósito de 
colaborar com as esferas 
governamentais e com a 
sociedade para a eficiência 
e transparência nos atos 
de governo. Neste sentido, 
o Câmpus Catalão (CAC) 
da Universidade Federal 
de Goiás (UFG) passou a 
oferecer desde o último 
Processo Seletivo o curso 
de bacharelado em Admi-

Catalão capacita 
gestores em 

Administração 
Pública

Curso de 
Administração 
Pública oferece 
anualmente 240 vagas 
na modalidade a 
distância distribuídas 
em seis pólos de 
ensino em todo o 
estado

nistração Pública, dispo-
nibilizado na modalidade 
a distância. A proposta 
surge no âmbito da Uni-
versidade Aberta do Brasil 
(UAB) e do Programa Na-
cional de Administração 
Pública (PNAP) e as aulas 
foram iniciadas em abril.

De acordo com o co-
ordenador do curso, profes-
sor Serigne Ababacar Cisse 
Ba, as aulas são oferecidas 
totalmente a distância, por 
meio do Ambiente Virtual 
de Aprendizagem (AVA) em 
seis cidades de Goiás, sen-
do a sede em Catalão, além 
de outros pólos de apoio 
nas cidades de Aparecida 
de Goiânia, Goianésia, Alto 
Paraíso de Goiás, Mineiros 
e São Simão, totalizando 
240 vagas. As prefeituras  
através de um termo de 
compromisso firmado com 
a Universidade  são respon-
sáveis por ceder o espaço e 
mobiliário  em suas unida-

des de ensino  para que as 
aulas sejam melhor viabili-
zadas.

O curso é reconhe-
cido  por ser um programa  
nacional e tem duração de 
quatro anos e de acordo 
com Serigne, a partir das 
novas dinâmicas adotadas 
pela gestão pública    no âm-
bito federativo  de um modo 
geral, com a conseqüente 
modernização do Estado, a 
expectativa é que passe a 
ocorrer uma profissionali-
zação do serviço oferecido, 
com exigência de formação 
específica para gestores pú-
blicos. Além disso, segun-
do o coordenador, o curso 
surge também a partir do 
empenho do próprio Conse-
lho Regional Administração 
(CRA/GO) que tem buscado 
a inserção do administrador 
nas prefeituras municipais. 
“Existe uma lacuna a ser 
preenchida a partir da ofer-
ta dessa graduação e assim 

contribuímos para que os 
órgãos públicos passem a 
contar com um profissional 
com  a devida  formação es-
pecífica para a esfera públi-
ca”, comenta.

Serigne explica que 
os conteúdos são produzi-
dos por professores  con-
teudistas que cedem os di-
reitos autorais a Coordena-
ção de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior 
(Capes) que disponibiliza 
o material no sistema da 
UAB. Além do material di-
dático, os estudantes con-
tam ainda com o auxílio  de 
professores formadores,  de 
tutores presenciais e a dis-
tância em todas as cidades 
pólo e equipe de apoio e 
logística  e tecnológico se-
diada no Câmpus Catalão. 
A grade curricular do curso 
contempla, além do estágio, 
disciplinas como Adminis-
tração Estratégica, Ciência 
Política, Elaboração e Ges-
tão de Projetos, Introdução 
a Economia, Negociação 
e Arbitragem e Teorias da 
Administração.

O professor Tiago Al-
ves de Queiroz, responsável 
pela disciplina Matemática 
Básica, que será ministra-
da a partir de agosto, afir-
ma que por se tratar de 
uma modalidade a distân-
cia, é fundamental que o 
aluno tenha disciplina nos 
estudos. Da mesma forma, 
segundo Tiago, o professor 
precisa buscar meios e al-
ternativas para que o con-
teúdo seja repassado da 
forma mais adequada.

Outra figura impor-
tante é a do tutor presencial. 
Wender Rodrigues de Si-
queira, que atua nessa fun-
ção no pólo de Catalão, ex-
plica que seu papel é dar su-
porte presencial aos alunos 
que necessitem de auxílio, 
seja com o conteúdo, seja 
com o manuseio e manu-
tenção da plataforma virtual 
de aprendizagem. De acordo 
com Wender, a carga horá-
ria do tutor é de 20 horas se-
manais, que inclui também 
a presença em seminários, 
provas e reuniões. 

Para o aluno do cur-
so de Administração Públi-
ca e major do Batalhão da 
Polícia Militar em Catalão, 
Carlos José da Silveira, o 
fato do curso ser a distân-
cia não implica necessaria-
mente em queda da quali-
dade da graduação. Silveira 
conta que o material dispo-
nibilizado é excelente e o 
nível de formação e conhe-
cimento dos professores é 
alto, o que exige disciplina 
e dedicação aos estudos 
por parte do aluno. “Estou 
aprendendo muito e es-
tou bastante ansioso para 
a primeira prova escrita”, 
afirma. O major conta que 
tem dedicado pelo menos 
uma a duas horas por dia 
para realizar as atividades 
propostas. Para ele, pelo 
fato de ser gestor público, 
o conteúdo aprendido será 
aplicado em sua atividade 
de comando da Polícia Mi-
litar e será aliado ao conhe-
cimento adquirido na aca-
demia militar.

Reunião entre o coordenador do curso de Administração EaD, Serigne Ababacar Cisse Ba, e os professores 
e tutores dos pólos a distância na qual discutiram detalhes da condução do curso
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Patrícia da Veiga

“Tenho dito que 
não se pode con-
siderar soberana 

uma nação que cuida da 
saúde de sua população 
com fármacos que ‘falam’ 
todos os idiomas, menos o 
seu!”, afirmou Eliezer Bar-
reiro, professor titular da 
Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ) e um 
dos pioneiros da Farmá-
cia no Brasil, por ocasião 
do XII Encontro Nacional 
dos Professores de Quími-
ca Farmacêutica (ENPQF), 
evento realizado em Goiâ-
nia, sob a coordenação da 
Faculdade de Farmácia da 
UFG, entre os meses de fe-
vereiro e março. Com esse 
pronunciamento, Eliezer 
Barreiro reverberou os an-
seios de toda uma categoria 
profissional, que é o de im-
pulsionar no país trabalhos 
voltados à Química Farma-
cêutica Medicinal, ou seja, 
à descoberta, ao planeja-
mento e à produção de no-
vos fármacos.

A Química Farma-
cêutica Medicinal é uma 
disciplina da Farmácia es-
tritamente vinculada à pro-
dução industrial. Possui ca-
racterística interdisciplinar 
e, para sobreviver, depende 
de sua própria aplicação 
prática, de longos anos de-
dicados à investigação cien-
tífica e de altos investimen-
tos. A realidade brasileira, 

A luta por fármacos “que falem português”
Boa parte da inovação 
do país na área 
da Farmácia está 
nas universidades 
públicas. No entanto, 
não há incentivo 
para que o resultado 
das pesquisas 
chegue à indústria 
de medicamentos. 
Para professores de 
Química Farmacêutica 
Medicinal de todo o 
país, a criação de uma 
subárea específica 
junto ao CNPq 
seria uma solução 
viável e imediata 
para esse problema, 
pois facilitaria o 
financiamento de 
projetos e o diálogo 
com a iniciativa 
privada

no entanto, não condiz 
com esses quesitos. 
Há anos que se vem 
tentando impulsionar 
estudos, incrementar 
os currículos dos cur-
sos da graduação e 
da pós-graduação em 
Farmácia, bem como 
ampliar a formação 
de profissionais dedi-
cados especialmente 
à descoberta de novos 
fármacos, mas muito 
se esbarra em ques-
tões estruturais, tais 
como dificuldade de fi-
nanciamento e falta de 
mercado de trabalho.

Quando o pro-
fessor Barreiro, ainda 
em fevereiro, reivindi-
cou o desenvolvimen-
to de fármacos “que 
falem português”, ele 
vislumbrou, na verda-
de, a autonomia do setor. 
“A maioria das indústrias 
brasileiras atua apenas na 
inovação incremental, ou 
seja, na busca de novos 
caminhos sintéticos para 
fármacos genéricos, ativi-
dade considerada de menor 
risco. O quadro de profis-
sionais doutores emprega-
dos na indústria é ínfimo, 
o que indica que não exis-
tem desafios inovadores a 
exigir pessoal plenamente 
capacitado”, explicou. En-
tre os atuantes na área, 
debate-se a necessidade de 
fazer com que as pesquisas 
saiam das universidades.

Eles defendem que é 
preciso fortalecer a Quími-
ca Farmacêutica Medicinal 
como uma subárea do co-
nhecimento farmacêutico e 
não somente como uma dis-

ciplina dos cursos de Far-
mácia. Sendo assim, pes-
quisadores de todo o país 
optaram por redigir um do-
cumento endereçado ao Mi-
nistério da Ciência, Tecno-
logia e Inovação (MCTI), so-
licitando a inclusão da Quí-
mica Farmacêutica Medici-
nal em sua Tabela de Áreas 
do Conhecimento (TAC). 
Essa oficialização permiti-
ria ao Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq) um 
investimento específico em 
projetos destinados à des-
coberta de novos fármacos. 
De acordo com o documen-
to, a falta desta subárea 
tem acarretado “dificulda-
des para a inserção adequa-
da de projetos de pesquisa 
solicitados às agências de 
fomento”.

Essa reivindi-
cação está na pauta 
de debate dos pesqui-
sadores da Farmácia 
desde 2003 e já havia 
sido transformada em 
documento em 2005. O 
que fez os docentes de 
Química Farmacêutica 
Medicinal reunidos em 
Goiânia retomarem o 
debate foi a considera-
ção de que deve partir 
do Estado a tentativa 
de impulsionar o setor. 
No que concerne às in-
dústrias, no entanto, 
é preciso sugerir uma 
nova mentalidade. “Di-
versas escolas de eco-
nomistas definem que 
para setores estratégi-
cos para o desenvolvi-
mento, não há avanços 
sem a construção de 
alianças articuladas, 

organizadas e afinadas en-
tre empresa, governo e uni-
versidade. Assim não pode 
haver avanços na indústria 
farmacêutica sem a parti-
cipação ativa do governo, 
incentivando articulações e 
arranjos produtivos capazes 
de agregarem conhecimento 
à inovação”, opina o profes-
sor Barreiro.

Mercado – A professora da 
Universidade de São Paulo 
(USP) e também, Elizabeth 
Igne, destacou que esten-
der as pesquisas das Insti-
tuições Federais de Ensino 
Superior (IFES), onde es-
tão mais de 90% dos gru-
pos dedicados à Química 
Farmacêutica Medicinal, 
para a sociedade implica, 
necessariamente, no esta-
belecimento de parcerias 

com as indústrias. “Essas 
alianças necessitam de 
maior impulso para que 
os candidatos a fármacos 
identificados se tornem 
fármacos, depois medica-
mentos e sejam melhores 
alternativas para a terapia 
de muitas doenças”, co-
mentou. 

A Química Farma-
cêutica Medicinal depende 
de tecnologia para se de-
senvolver. Desde a década 
de 1970 as pesquisas são 
feitas, em grande maioria, 
com base em ferramentas 
computacionais. Portan-
to, para Elizabeth, não se 
trata de um atrelamen-
to dos cientistas da área 
da Farmácia ao mercado, 
mas sim de uma tentativa 
real de suas investigações 
sobreviverem em todas as 
etapas. “Os grandes gar-
galos são os ensaios pré-
-clínicos e os ensaios clí-
nicos”, afirmou. De acor-
do com seus dados, um 
medicamento leva até 15 
anos para chegar à pra-
teleira das drogarias, sob 
um custo que oscila entre 
US$ 500 milhões a US$ 2 
bilhões. 

Doenças negligenciadas – 
Além da partilha entre in-
teligência e custo, o diálogo 
direto entre universidades, 
indústrias e Estado vem 
sendo reivindicado para 
que problemas sociais se-
jam solucionados com mais 
eficácia. O Brasil é o quin-
to maior mercado de medi-
camentos do mundo, mas 
ainda sofre com alta inci-
dência de chagas, malária, 
tuberculose, leishmaniose, 
entre outras enfermidades, 
antigamente chamadas 
de “doenças tropicais” e 
hoje consideradas “negli-
genciadas” pelo mercado 
transnacional. “No meu 
entender, esse deveria ser, 
especialmente, o alvo das 
nossas pesquisas”, opinou 
a professora Elizabeth. 
Conforme dados do CNPq, 
existem no Brasil 180 gru-
pos de pesquisa cujo foco 
é a Química Farmacêutica 
Medicinal. Desses, 10% es-
tão com a atenção voltada 
ao planejamento de fárma-
cos para doenças negligen-
ciadas. Com uma política 
específica para o setor de 
fármacos do país, esse por-
centual poderá ser mais 
significativo.Fo
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Para a professora 
Elizabeth Igne, 
as pesquisas 
para novos 
medicamentos 
devem contemplar 
as doênças tropicais 
como malária e 
tuberculose

Eliezer Barreiro alerta para a 
necessidade de haver desafios 

inovadores para a área de Química 
Farmacéutica Medicinal no Brasil
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A realidade social de trabalhado-
res rurais do município de Goia-
nésia foi tema para a primeira 

tese de doutorado defendida no Pro-
grama de Pós-Graduação de Sociologia 
(PPGS) da Faculdade de Ciências So-
ciais. Quem defendeu foi o doutorando 
Glauber Xavier, professor do curso de 
Ciências Econômicas da Universidade 
Estadual de Goiás (UEG), e que defen-
deu sua tese em maio de 2013. 

Os assalariados rurais urbaniza-
dos são os trabalhadores rurais da ci-
dade de Goianésia que trabalham com 
o corte de cana-de-açúcar, nos cana-
viais da região. O professor explica o 
porque desse conceito: “é para dar ên-
fase na questão cultural, ou seja, são 
trabalhadores rurais, mas integrantes 
de uma dinâmica de vida urbana, a 
qual acarreta novas representações, 
formas de agir e pensar destes sujei-
tos sociais”. A pesquisa buscou saber 
como a cultura desses trabalhadores 
se modificou quando entrou em conta-
to com o modo de vida urbano.

O professor foi, literalmente, à 
campo para entender a realidade dos 
trabalhadores. Ele conta que a recep-
ção por parte dos trabalhadores foi in-
teressante “eles são bastante hospita-
leiros,  possuem uma relação diferente 
com a casa portanto é preciso atenção 
à cultura deles”, explica. O professor 
Glauber ainda acrescenta que um dos 
objetivos da tese foi constituir um re-
gistro a cerca da história desses traba-
lhadores, já que, segundo ele, os regis-
tros sobre a cidade priorizam a visão do 
patronato local.

Tese analisa o modo de vida de 
trabalhadores rurais no meio urbano

As mudanças nas relações 
sociais de trabalhadores 
da cidade de Goianésia 
motivou a primeira tese do 
programa de pós-graduação 
em sociologia. A segregação 
continua sendo forte 
elemento de discriminação

Luiza Mylena

Para pesquisar a memória da 
cidade, o professor baseou-se em dois 
livros sobre Goianésia, que tratam do 
povoamento do município. Na pesquisa 
sobre o modo de vida dos trabalhado-
res, ele coletou dados do IBGE, com as 
quais pôde obter informações como o 
perfil de consumo e o rendimento dos 
trabalhadores, e ainda fez visitas às 
suas casas e acompanhou suas rotinas 
de trabalho e de vida. O professor conta 
que ao investigar as relações de traba-
lho encontrou certa dificuldade devido 
ao impedimento de acesso aos cana-
viais por parte das usinas em que eles 
trabalhavam “isto aponta para a rea-
lidade social e histórica daquele local. 
Estes trabalhadores foram privados do 
acesso à terra e também da manifes-
tação do seu modo de vida e de suas 
subjetividades” analisa.  

Nas visitas, o professor regis-
trou imagens de objetos que refletem a 
presença de uma cultura de consumo 
“o trabalho tem algumas imagens de 
aparelhos como TV, refrigerador, lap-
top, esteira ergométrica, micro-ondas, 
várias casas possuem também antena 
parabólica, e isto contrasta com a si-
tuação de suas moradias. É, de fato, 
uma modernidade anômala, isto é, há 
o acesso à toda sorte de mercadorias 
sem, contudo, condições efetivas que 
garantam a cidadania destes trabalha-
dores”.

Não foi por acaso que o professor 
escolheu a cidade de Goianésia para fa-
zer sua pesquisa. Nascido e criado lá, 
ele observava a relação dos trabalha-
dores e da cidade desde jovem, “eu tive 
esta preocupação por seu o meu lugar”. 
Ele acredita que é preciso primeiro ter 
uma compreensão próxima para poder 
entender uma ordem distante. “A mi-
nha história se liga de alguma forma 
com a dessas pessoas, porque eu morei 
em um bairro habitado por vários tra-
balhadores do corte de cana, e recebi 
as mesmas informações acerca da his-
tória oficial local”. 

Ele conta que seu principal 
questionamento, quando jovem, vinha 
principalmente da ordem concreta. Por 
exemplo, questionava-se sobre as dife-
renças entre as moradias dos usineiros 
e dos cortadores de cana-de-açúcar, 
que eram visivelmente desiguais, além 
de outros fatores, como o estigma social 
vivenciado pelos trabalhadores no mu-
nicípio. O professor conta que após as 
leituras feitas na universidade ele pôde 
abstrair das questões concretas e pode 
compreender que aquelas diferenças 
resultavam de um conflito de classes 
que, por seu turno, se estabelece tanto 
materialmente quanto simbolicamente, 
sendo esta última um aspecto crucial 
na reprodução das relações sociais.

Cultura urbana – Segundo o Censo de 
2010, Goianésia possui 54.549 habi-
tantes e sua economia é baseada prin-
cipalmente na produção sucroalcoolei-
ra, devido aos grandes canaviais lá ins-
talados. Goianésia é também a cidade 
mais importante da região do Vale do 
São Patrício, forte polo econômico que 
reúne 23 municípios, que fica na região 
central do estado de Goiás.

O estudo utilizou saberes te-
óricos de diversas áreas além da so-
ciologia. Foram necessárias aborda-
gens econômicas, antropológicas para 
apreender questões étnico-raciais, e 
históricas entender para a memória 
do local. Para compreender a cultura, 
ele conta que utilizou a sociologia ne-
omarxista “ela passa a conferir rele-
vância aos aspectos culturais, porque 
não basta compreender essa realidade 
a partir dos elementos materiais. No 
estágio atual de avanço do capitalismo 
é fundamental compreender também 
a reprodução das relações, portanto, o 
modo de vida”, explica.

Para ele, o modo de vida passa 
a ocupar o centro de preocupações 
da sociedade “não que o trabalho não 
seja relevante, ele é importantíssimo 
no fenômeno humano, mas é o modo 

de vida que vai engendrar uma ação 
por parte do trabalhador, é o consu-
mo: aquilo que o salário garante ma-
terialmente”. Mas não quer dizer que 
as mudanças acontecem somente em 
relação ao consumo, disse o profes-
sor ao observar, por exemplo, a orga-
nização da família, a mudança no co-
tidiano dos bairros, que modificaram 
de alguma forma em curto espaço de 
tempo.

As diferenças sociais são visí-
veis, segundo o professor, até mesmo 
pelo local onde os trabalhadores vi-
vem, que os segrega do restante da ci-
dade. “Goianésia foi planejada de uma 
maneira e, à medida que os canaviais 
foram expandindo, novos bairros sur-
giram e eles passaram a ocupar um es-
paço fora dessa concepção primeira da 
cidade. Esse espaço fica fora da planta 
original fisicamente e também social-
mente”, explica. Segundo o professor, 
os moradores ficam à margem da socie-
dade local, chegando a ser acusados de 
práticas criminosas por causa da loca-
lização de suas moradias.

Em 2012 o professor publicou 
o livro “O boia-fria e o cotidiano na 
cidade” na coleção Expressão Acadê-
mica, da Editora da UFG, resultado 
da sua dissertação de mestrado. No 
doutorado ele continuou pesquisando 
sobre os mesmos sujeitos sociais, tra-
balhadores que lidam com o corte de 
cana-de-açúcar. 

O programa – A Pós-graduação em 
Sociologia da FCS foi criada em 1999 
com o mestrado em Sociologia. Em 
2010, a primeira turma de doutoran-
dos começou as atividades e agora, em 
2013, as primeiras teses estão sendo 
defendidas.

O professor Revalino Freitas, 
que orientou a dissertação e a tese do 
professor Glauber Xavier, informa que 
está prevista a abertura de novas ins-
crições para o doutorado ainda para 
este ano.
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Felipe Homsi

Promovida de 12 a 15 de junho 
no Câmpus Samambaia da UFG, 
a  Feira Agro Centro-Oeste Fami-

liar 2013 teve como foco os movimen-
tos sociais e a necessidade de políticas 
públicas para o campo. Os agricultores 
tiveram um espaço para expor sua pro-
dução e a sociedade pode conhecer de 
onde vem o alimento que abastece a 
mesa dos brasileiros, já que 70% do que 
consumimos é proveniente da Agricul-
tura Familiar (AF). “O público que mora 
na grande cidade, principalmente os 
mais jovens, já nem sabem mais de onde 
vem o alimento que eles consomem. En-
tão a gente conseguiu trazer pra feira e 
dar visibilidade a isso, a quem produz 
o nosso alimento”, afirmou o professor 
da Escola de Agronomia da UFG Gabriel 
Medina, coordenador geral do evento.

Segundo Gabriel Medina, a Agro 
Centro-Oeste Familiar deste ano teve 
um caráter regional. “Porque tinha as 
feiras municipais, mas não tinha uma 
feira regional”, explicou. A organização 
do evento disponibilizou 32 estandes 
para expositores de Goiás, São Pau-
lo, Minas Gerais, Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul.

Semente da Tradição – A Feira Agro 
Centro-Oeste Familiar também resga-
tou tradições e conhecimentos tradi-
cionais. Atividades como a Troca de 
Sementes chamaram a atenção de 
quem passava pela Feira. “Essa troca 
de sementes vem resgatar essas espé-
cies e o conhecimento tradicional de 
cultivo”, afirmou a supervisora local 
da Empresa de Assistência Técnica e 

Feira aproxima o campo e a cidade
Feira Agro Centro-Oeste 
Familiar deu visibilidade aos 
agricultores e permitiu que 
a sociedade conhecesse os 
produtos e serviços direto do 
campo

A Agro Centro-Oeste Fami-
liar 2013 foi um importante espaço 
de comercialização de produtos ar-
tesanais. A Caravana de Araguari, 
do estado de Minas Gerais, desta-
cou-se no evento, comercializando 
cachaça, produtos feitos com chifre 
de boi, mel, calçados produzidos 
com couro de peixe e artesanatos 
feitos com material reciclado.

Entre os expositores que mar-
caram o evento está o assentado da 
Reforma Agrária e presidente do 
Conselho Municipal do Desenvol-
vimento Rural Sustentável de Ara-
guari, Paulo da Costa Melchiades. 
Bem humorado, ele ficou conhecido 
por ter vendido cachaça ao ministro 
do Desenvolvimento Agrário, Pepe 
Vargas, no primeiro dia do evento. 

Paulo da Costa afirmou que 
a Agro Centro-Oeste Familiar 2013 
“está representando uma luz no 
fundo do túnel para os agriculto-

Semente plantada na sociedade

Layane Palhares

O Projeto Girau de Saberes, Uma 
Ação Artística em Comunidade, que une 
conhecimentos eruditos aos populares 
congregando pessoas de comunidades 
quilombolas do território Kalunga do 
norte de Goiás, estudantes e professo-
res da UFG, participou da Agro Centro-
-Oeste Familiar 2013. Foram expostos 
artesanatos como cerâmicas, tecelagem 
com fibras e sementes e bordados con-
feccionadas com matéria prima local e 
desenvolvidos com a utilização de uma 
tipologia realizada a partir de estudos 
de plantas medicinais da região. As pe-
ças expostas foram produzidas durante 
as oficinas do projeto. 

Durante o evento, foi realizado 
o Girau Roda de Prosa, um encontro 
com Mestres Raizeiros Kalungas, pro-
fessores do projeto e convidados. Um 
momento especial no qual o público 

Comunidade Kalunga expõe sua produção
presente interagiu com 
todos da roda, compar-
tilhando experiências, 
conhecimentos ances-
trais e a riqueza da 
cultura popular, além 
de tirar dúvidas sobre 
plantas medicinais. De 
acordo com a coordena-
dora do Girau dos Sa-
beres, Maria Tereza Go-
mes, a participação do 
projeto na Agro Centro-
-Oeste fecha um círculo 
que vai desde a retirada 
da matéria prima incen-
tivando a conservação, 
o processamento dessa 
matéria-prima com um 
padrão de qualidade,  reforçando os 
valores tradicionais, à inserção desses 
produtos no mercado para comerciali-
zação.  

Diversas unidades da UFG es-
tão envolvidas no projeto Girau de 
Saberes, entre elas o Instituto de Ci-
ências Biológicas (ICB) e os cursos de 

Agronomia e Farmácia, o que torna a 
iniciativa multidisciplinar. Participam 
do projeto os professores Sérgio Soa-
res (coordenador geral), Heleno Dias 
do ICB, José Realino da Farmácia, 
Wagner Bandeira da Faculdade Ar-
tes Visuais e João Monh da Escola de 
Agronomia. 

O projeto criado em 2009, tem 
parceria com a Secretaria  do  Estado  
de  Políticas   para Mulheres  e  Pro-
moção  da  Igualdade  Racial  (Semira),  
Prefeitura  Municipal de  Cavalcanti, 
com a Associação Quilombo Kalunga 
e com a ONG Girau Espaço de Cria-
ção e tem ainda o apoio da Pró-reitoria 
de Extensão e Cultura (Proec) da UFG. 
Recebe ainda recursos do Ministério 
da Educação por meio do edital de 
2013, do Programa de Extensão Uni-
versitária (Proext) e da Caixa Econô-
mica Federal por meio do programa de 
Apoio ao Artesanato Brasileiro.

Extensão Rural (Emater) em Minei-
ros, Márcia Maria de Paula.

No dia 13 de junho, agricultores 
e visitantes que colecionam sementes 
puderam trocar suas espécies com as 
de outros participantes do evento. Este 
intercâmbio representou a essência da 
Feira, que é a de promover a manuten-
ção do saber proveniente do campo e 
a troca de experiências, valorizando a 
Agricultura Familiar. “Isso é grandio-
so e a semente foi plantada, está sen-
do plantada e com certeza eu falo que 
quem colhe planta”, declarou Márcia 
Maria de Paula, que também é coorde-
nadora do Núcleo de Agroecologia de 
Mineiros.

res familiares de Araguari. Acredi-
to que aquela semente plantada, 
que morre, renasce, brota e dá 
fruto no seu tempo certo, a colhei-
ta vem farta”.

O aposentado João Anísio 
Pereira de Oliveira compareceu à 
feira para assistir a uma apresen-
tação de sua neta durante a pro-
gramação cultural do evento. Ele 
aproveitou a oportunidade para 
conhecer mais sobre a Agricultura 
Familiar. “Eu achei tudo interes-
sante. São muito bons os produ-
tos”, declarou.

“Não tenho muito conheci-
mento da Agricultura Familiar”, 
afirmou João Anísio. Segundo ele, 
o evento é uma forma da socieda-
de saber mais sobre o tema. “Aí a 
gente vai procurar saber, se inte-
grar mais, se informar mais, en-
tão, é um incentivo muito grande”, 
enfatizou. 
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Conhecimentos ancestrais sobre plantas 
medicinais foram um dos mais procurados
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Em junho de 2013 a UFG ini-
cia a implantação dos Sis-
temas Integrados de Gestão 

Universitária (SIG). O processo terá 
a duração de quatro anos, com a 
implantação primeiramente dos 
módulos onde não existiam sis-
temas na UFG e, posteriormente, 
substituindo os sistemas já existen-
tes como o de Gestão Acadêmica. 

O SIG é um conglomerado de 
sistemas com a função de gerenciar 
informações e procedimentos de di-
versos setores da UFG, tais como 
gestão de recursos humanos, aca-
dêmica, de patrimônio, entre ou-
tros. O objetivo da implantação do 
SIG é facilitar, agilizar e otimizar os 
sistemas da Universidade.

Segundo o coordenador de 
implantação do SIG, professor Re-

NOTASJornal UFG Goiânia, junho de 2013

UFG implanta novo sistema integrado de gestão
Primeiro módulo a ser 
implementado refere-se 
a marcação de férias dos 
servidores

nato Bulcão, a UFG escolheu imple-
mentar o sistema desenvolvido pela 
Universidade Federal do Rio Gran-
de do Norte (UFRN), com as devi-
das adaptações, devido à agilidade 
maior do processo, pois desenvol-
ver um sistema próprio para a UFG 
demoraria anos e dispenderia enor-
me esforço e recursos humanos 
extras. Mais de 30 instituições já 
adotaram o sistema desenvolvido 
pela UFRN, como Universidades, 
Institutos Federais e até mesmo a 
Polícia Federal, a Agência Brasilei-
ra de Inteligência e a Capes. 

A língua portuguesa agora é de interesse mundial
3 DE JULHO

14h - 18h50 - MESAS-REDONDA  
Local: Centro de Cultura e Eventos da UFG 
Gramáticos do português: “Defino minha/nossa obra 
gramatical como...” 
14h - 16h - Sessão (I) 
Maria Helena Mira Mateus (UL/ILTEC) 
Evanildo Cavalcante Bechara (ABL/UERJ) 
Mário Perini (UFMG/CNPq) 
Maria Helena de Moura Neves (UPM/Unesp/CNPq) 
 
4 DE JULHO
 
8h - 12h - MESAS REDONDAS  
Local: Centro de Cultura e Eventos da UFG  
Políticas públicas para o ensino de português: a 
voz de quem propõe, de quem pesquisa e de quem 
implementa  
8h - 10h - No Brasil e em Portugal 
Irandé Antunes (UFPE) 
Bruna Maria da Cunha Oliveira (Seduc/GO) 
Carlos Reis (U. de Coimbra) 
Madalena Dias Teixeira (UL/IPS – Santarém)  
Coordenadora: Silvia L. Bigonjal Braggio (UFG/
CNPq) 
 
5 DE JULHO
 
10h20 - 12h20 - Língua portuguesa: transpondo 
fronteiras, unindo culturas 
Gian Luigi de Rosa (UNISALENTO): “A presença 
(expansão) do português brasileiro na Europa: a 
situação acadêmica e editorial italiana”  
Elias Torres Feijó (USC): “Estudos da literatura 
no âmbito da Língua Portuguesa e diplomacia da 
cultura: carências e possibilidades” 
José Marcelo Freitas de Luna (UNIVALI): “A presença 
(expansão atual) do português brasileiro nos EUA” 
Coordenadora: Marilúcia Mendes Ramos (UFG)

O primeiro módulo a ser im-
plementado é o de férias, um dos di-
versos módulos da área de Recursos 
Humanos (SIGRH). Até o momen-
to a maior parte das tarefas deste 
setor ainda não era informatizada. 
Segundo Renato Bulcão, a escolha 
deste setor para o início do processo 
se deve à facilidade de implementa-
ção, pois em setores onde já exis-
tem os sistemas, como o de gestão 
acadêmica, a questão se torna mais 
complexa, pois será necessário uma 
migração dos dados e também inte-
gração com outros sistemas.

Mas há outros ganhos com o 
sistema. O processo de distribui-
ção de salas e também de cadastro 
de disciplinas, por exemplo, deve 
ser integrado, facilitando assim 
a logística de distribuição de es-
paços para as aulas na UFG. Até 
mesmo o aproveitamento de disci-
plinas por estudantes portadores 
de diploma ou que transferiram 
seus cursos será feito de forma 
informatizada. 

O SIG será um portal que 
reunirá todos os sistemas da 
UFG. Conforme o perfil do usuá-
rio como docente, técnico-admi-
nistrativo, professor ou gestor, o 
usuário terá acesso a diferentes 
funções do portal, mas com um 
único login e senha. O principal 
ganho é a integração entre os sis-
temas, facilitando assim o preen-
chimento de informações e atuali-
zação dos dados. 

Para mais informações, aces-
se: http://portalsig.ufg.br

A UFG sedia de 2 a 5 de ju-
lho o quarto Simpósio Mundial de 
Estudos em Língua Portuguesa. 
O evento criado por um grupo de 
universidades paulistas e realizado 
bienalmente, está pela segunda vez 
no Brasil, desta vez em Goiânia. A 
intenção é a troca de experiências 
entre pesquisadores, estudantes, 
mas também elaboradores de polí-
ticas públicas para a promoção do 
idioma no mundo. Segundo a co-
ordenadora do evento em Goiânia, 
Vânia Galvão, o Simpósio é acadê-
mico, mas também tem um forte 
apelo político já que o português, 
em especial o brasileiro, tem ocu-
pado espaço representativo no pa-
norama mundial. 

Pesquisadores de países 
como China, Estados Unidos, 
França e Itália, além dos países 
falantes do português como Portu-
gal, Macao na China se reunirão 
por quatro dias na UFG - de 2 a 
5 de julho - para discutir temas 
como a gramática dos falantes, 
políticas públicas para o ensino de 
português, o movimento de valori-
zação do português, entre outros 
temas.

O congresso teve cerca de 
dois mil inscritos e, apesar de 
continuarem a procura pelas ins-
crições, elas já estão encerradas. 
Toda a programação está disponível 
no site www.simelp.letras.ufg.br 

Confira ao lado, algumas das 
palestras e mesas de destaque na 
programação.

Brasil

Timor-Leste

Moçambique

Macau

Guiné Bissau

Angola

Guiné

Portugal

São Tomé e Princípe

Cabo Verde
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ARTIGO

Camila Cardoso**Sandra Rocha*

Pesquisas demonstram que a entrada na universidade é um período 
crítico de vulnerabilidade para o início e a manutenção do uso de álcool e 
outras drogas. Segundo o Levantamento Nacional sobre uso de álcool, tabaco 
e outras drogas entre universitários, realizado em 2010 pelo Grupo Interdis-
ciplinar de Estudos de Álcool e Drogas da Faculdade de Medicina da Univer-
sidade de São Paulo (USP) em parceria com a Secretaria Nacional de Políticas 
Sobre Drogas (Senad) e o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE),  49% 
dos universitários pesquisados já experimentaram alguma droga ilícita pelo 
menos uma vez e 80% dos entrevistados com menos de 18 anos já afirmaram 
ter consumido bebida alcoólica.

Os autores do estudo apontam que a população universitária é uma 
amostra da população geral interessante de ser estudada epidemiologica-
mente, pois a saúde mental dos estudantes pode ser um fator diferencial nas 
Instituições de Ensino Superior (IES), cada vez mais competitivas. Infelizmen-
te, esse mesmo ambiente universitário pode também facilitar algumas con-
dutas que venham a lhes proporcionar problemas futuros, como o consumo 
abusivo de álcool e outras drogas e adoção de comportamentos de risco. 

Outros estudos também apontam o maior uso de “medicamentos com 
potencial de abuso” nos últimos anos da faculdade. Estudos coordenados 
por Henriette Mesquita, Florence Kerr-Corrêa e Arthur Guerra de Andrade 
observaram maior uso de tranqüilizantes entre os alunos do sexto ano de 
uma faculdade de medicina do que entre os alunos dos primeiros anos de 
curso. Eles levantaram a hipótese de que o maior uso de “medicamentos com 
potencial de abuso”, em especial os tranqüilizantes nos últimos anos de gra-
duação, pode ser devido ao estresse no final do curso, sobrecarga de plantões 
e proximidade do exame de residência.

Entre os estudos de comportamento sobre o consumo de álcool por es-
tudantes universitários, o estudo coordenado por Ana Carolina Peuker  mos-
trou que a população universitária apresenta padrões típicos de uso de álcool 
e fatores de risco que diferem da população geral, sendo o consumo dessa 
substância sempre favorecido de forma indireta. Isso porque ela se influencia 
mutuamente em termos de beber, pela modelagem, pela imitação ou pelo re-
forçamento do comportamento de beber. A seleção dos colegas, a escolha do 
tipo de substância, o padrão de uso e a forma como o consumo de seus pares 
são percebidos influenciam diretamente no perfil do universitário bebedor e 
representam fatores de risco importantes. Faz necessário destacar que neste 
trabalho se constatou que 44,2% dos participantes poderiam ser caracteriza-
dos como bebedores problema.

Por meio de breves comparações entre os resultados do Levantamento 
Nacional em 2010 com outros levantamentos, pode-se sugerir que: o uso de 
substâncias psicotrópicas (especialmente ilícitas) é mais frequente entre os 
universitários que pela população geral; apesar do maior uso abusivo do álco-
ol, a dependência ainda é maior na população geral, do que na universitária.
Estudos indicam que existe uma relação entre o consumo de drogas pelo 
universitário e seu desempenho escolar. Esse fato ressalta a importância da 
existência dos núcleos de apoio psicológico e pedagógico que atendam, orien-
tem e encaminhem os alunos com problemas (no desempenho acadêmico ou 
com conflitos intra e inter-relacionais) para uma rede de cuidados.

Embora existam evidências que experiências com drogas ocorram den-
tro dos câmpus universitários, a presença de projetos de prevenção e assis-
tência em relação ao uso abusivo de substâncias psicoativas, não se confi-
gura como uma exigência legal. Entre as estratégias sugeridas pelo Office of 
Safe and Dug-free do U.S. Department of Education pode-se destacar a reali-
zação de: atividades extracurriculares que não incluam álcool e outras dro-
gas; aumento do padrão acadêmico com mais tempo de estudo extraclasse e 
maior contato com os professores; manter bibliotecas e instalações de lazer 
abertas por mais tempo; limitar a disponibilidade de álcool e outras drogas 
dentro do câmpus e proximidades; lançar campanhas de mídia para informar 
a comunidade acadêmica; informar os pais quando os alunos envolverem-se 
com o uso e abuso de álcool e outras drogas.

Para que um programa de prevenção tenha bons resultados há neces-
sidade de atuação em múltiplas frentes e de toda a comunidade. A adesão 
de todos esses setores dá legitimidade e efetividade ao processo. As estraté-
gias não devem ser aplicadas como um padrão, mas devem ser elaboradas 
e adaptadas à realidade de cada instituição educativa, em uma construção 
coletiva com outros setores, como a rede de saúde pública, assistência social, 
segurança e desporto.

*Sandra Rocha do Nascimento-professora EMAC
**Camila Cardoso Caixeta-professora FEN

O uso e o abuso 
de drogas entre 
universitários

A UFG recebeu 
em junho a embaixa-
dora da União Euro-
peia (UE) no Brasil, 
Ana Paula Zacarias. 
Ela é portuguesa e re-
presenta a União Eu-
ropeia (UE) no Brasil 
desde 2010, quando 
foi nomeada chefe da 
delegação. Ana Zaca-
rias esteve no Câm-
pus Samambaia onde 
proferiu uma conferência sobre 
o valor que a aproximação com 
o Brasil tem para a União Euro-
peia, da importância do enfren-
tamento de crises e criação de 
parcerias estratégicas. 

Em sua fala, a embaixadora 
fez um panorama sobre a criação 
e o desenvolvimento da União Eu-
ropeia e seu significado em todo 
continente europeu. Para ela, o 
feito mais importante desta inicia-
tiva foi a abdicação dos países de 
uma parte de sua soberania em 
prol dos cidadãos da União, o que 
pode ser visto, principalmente, 
pela livre circulação de pessoas.

No contexto do ensino, a 
embaixadora ressaltou a impor-
tância que a educação tem para o 
fortalecimento das relações entre 
a Europa e o Brasil, com desta-
que para os intercâmbios inter-
nacionais. Segundo a coordena-
dora de Assuntos Internacionais 
Ofir Bergemann, a Europa é o 

Embaixadora da União Europeia 
faz conferência na UFG

destino favorito dos estudantes 
que procuram intercâmbio. E fo-
ram eles, os alunos, que lotaram 
a sala para saberem mais sobre 
a União Europeia e a parceria 
com o Brasil. Ao final da confe-
rência os estudantes puderem 
fazer perguntas sobre economia, 
relações internacionais e inter-
câmbios entre as universidades.

Na conferência estavam 
presentes o reitor Edward Madu-
reira Brasil, o pró-reitor de cultu-
ra e extensão e responsável pelas 
atividades do Instituto Brasil Eu-
ropa (IBE) na UFG, Anselmo Pes-
soa Neto e a Coordenadora de As-
suntos Internacionais(CAI/UFG) 
e membro do comitê diretivo do 
IBE, professora Ofir Bergemann. 

IBE - O IBE é uma insti-
tuição patrocinada pela UE que 
reúne universidades brasileiras 
e europeias visando o desenvol-
vimento de ensino e pesquisa em 
nível superior no Brasil.

Lena Irwe, professora na 
Universidade de Malmo, na Sué-
cia, esteve no início de junho na 
UFG para troca de conhecimen-
tos sobre a odontopediatria. 

A visita se deu por meio do 
Programa Linnaeus-Palme, esta-
belecido pelo governo sueco que 
visa o crescimento da cooperação 
entre instituições de ensino supe-
rior da Suécia e de países em de-
senvolvimento. A parceira entre a 
UFG e a Universidade de Malmo 
realiza desde 2010 o intercâmbio 

Professora compartilha conhecimentos 
sobre odontopediatria

de estudantes de graduação e 
pós-graduação e professores das 
duas universidades. 

A professora esteve na Fa-
culdade de Odontologia para co-
nhecer o ensino de tratamento 
ortodôntico em crianças e jovens.

No dia 5 de junho, Lena 
Irwe ministrou palestra para 
estudantes e professores no au-
ditório da Faculdade de Odonto-
logia. Ela apresentou a Univer-
sidade de Malmo, contou para 
os ouvintes a experiência que 
os estudantes suecos tem com 
o Aprendizado Baseado em Pro-
blemas, o PBL (do inglês Problem 
Base Learning) no ensino da 
odontopediatria, um conjunto 
de métodos específicos para o 
tratamento e o ensino de higie-
ne bucal para crianças e jovens 
com até 19 anos.
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Trocas de 
experiências 

no Cerrado
Júlia Mariano

Valorizar o cerrado e os saberes 
da comunidade Kalunga eram os 
principais objetivos do projeto de 

extensão “Trocas de Saberes no Cerra-
do: valorização dos quintais, seguran-
ça alimentar e cidadania nas comuni-
dades Kalunga em Teresina de Goiás”. 
Aprovado no Programa de Extensão 
Universitária do Ministério da Educa-
ção (Proext/MEC), o projeto ocorreu 
durante o ano de 2011, sob a coorde-
nação da professora Maria Geralda de 
Almeida, do Laboratório de Estudos e 
Pesquisas das Dinâmicas Territoriais 
(Laboter), do Instituto de Estudos So-
cioambientais (Iesa). Também era in-
tuito do projeto entender a atual situa-
ção do Cerrado e compreender como as 
pessoas que vivem naquela comunida-
de se relacionam com o bioma.

O projeto propiciou trocas de ex-
periências por meio do contato entre a 
comunidade universitária e os rema-
nescentes de quilombos da comuni-
dade Kalunga, em Teresina de Goiás, 
município da região norte do estado, 
distante 483 km de Goiânia. Estudan-
tes e professores dos cursos de Geogra-

Oficinas ministradas no Projeto de Extensão “Trocas de Saberes no 
Cerrado: valorização dos quintais, segurança alimentar e cidadania nas 
comunidades Kalunga em Teresina de Goiás” 
– Memória e Identidade;
– Os caminhos do Cerrado e suas Representações no Mundo das Crianças;
– Produção de Mudas de Espécies Florestais Nativas;
– Biodiversidade, Biopirataria e Economia Solidária;
– Segurança Alimentar e Aproveitamento de Frutos do Cerrado;
– Informação e Receptividade Turística;
– Promoção e Valorização da Paisagem Natural e da Cultura Local por meio 
de Cartões-Postais

Projeto multidisciPlinar busca 
valorização de comunidade Kalunga e 
do cerrado

fia, Engenharia Florestal e Nutrição da 
UFG, além de um estudante do curso 
de Biologia e de um estudante do curso 
de Ciências Sociais da Pontifícia Uni-
versidade Católica de Goiás 
(PUC-GO), formaram o gru-
po multidisciplinar que rea-
lizou as oficinas.

Segundo a profes-
sora Maria Geralda de Al-
meida, os Kalunga foram 
muito receptivos e mantêm 
um histórico de boa relação 
com a UFG, já tendo par-
ticipado de outras ativida-
des realizadas pela univer-
sidade na área de música, 
saúde, veterinária, sociolo-
gia e também de geografia. 
Graças a boa aceitação do 
projeto pela comunidade, 
foi elaborada uma cartilha educativa, 
que documenta as ações desenvolvidas 
nas oficinas e configura-se como uma 
proposta de sustentabilidade do traba-
lho, possibilitando que professores das 
escolas municipais  deem continuação 
às atividades, sem a necessidade da 
presença da comunidade universitária 
para orientar as ações. 

LANçAMENTO DA CARTILHA  O 
lançamento oficial da cartilha ocor-
reu em abril no auditório do Iesa, 
em uma cerimônia que contou com 
a presença de Esther Vereadora 
Quilombola Kalunga, como gos-
ta de ser chamada, representante 
da comunidade que agradeceu o 
envolvimento da UFG por meio do 
projeto e, principalmente, pelo re-
torno que o projeto proporcionará 
à comunidade por meio da carti-
lha. A superintendente do ensino 
fundamental do Departamento de 
Educação do Campo do governo 
estadual, Terezinha Gislene Dan-
tas de Oliveira, também esteve no 
lançamento da cartilha. Para ela, “o 
importante da iniciativa desse projeto foi 
pensar nas necessidades dos Kalungas e 
atender a demanda da comunidade por 
meio de ações educativas que valorizam a 
cultura e o cerrado”. 

Em junho, a equipe do projeto 
retornou para o município de Teresina 
de Goiás para entregar 200 cartilhas 
em cinco escolas das comunidades 
de Diadema e Ribeirão dos Bois. Lara 
Cristine, geógrafa e servidora do Labo-
ter, explicou que a proposta é que as 

cartilhas fiquem nas bibliotecas das es-
colas, para que uma maior quantidade 
de pessoas possam acessá-las. “Con-
versamos com os professores e explica-
mos para eles a importância de utili-
zar o material em sala de aula. Nossa 
intenção é que o conhecimento seja 
compartilhado”, explica a geógrafa. Se-
gundo ela, alguns alunos das escolas 
participaram das oficinas e ficaram sa-
tisfeitos em ver as apostilas. 

Muryel Arantes, aluna do Iesa 
que trabalhou na equipe da 
oficina Memória e Identida-
de, enfatizou a importância 
do projeto na valorização e 
transmissão dos saberes dos 
idosos. Sara Augusta Fer-
reira, graduanda do curso 
de geografia que trabalhou 
na oficina de Biodiversida-
de, Biopirataria e Economia 
Solidária, disse que o que 
permanecerá do projeto em 
sua vida é o diálogo e a expe-
riência. “Para mim, isso não 
acaba com a finalização das 
etapas do projeto”, conclui.
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Professora Maria Geralda de Almeida e equipe do projeto 
durante a entrega da cartilha na comunidade Diadema

Estudantes da escola da comuidade Diadema 
recebem a cartilha durante aula


