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Educação: os desafios da 
inclusão social e tecnológica

 
No processo 
educacional, os desafios estão 
constantemente sendo repensados tanto pela 
sociedade civil quanto pelos governantes. Esses 
desafios são, sobretudo, impostos pela dinâmica 
cultural, que é alterada pelo surgimento de novas 
tecnologias e pelos posicionamentos políticos e 
ideológicos. Alternativas para enfrentar os desafios 
têm surgido a partir da participação popular e da 
atuação das instituições de 
ensino e de pesquisa, que 
buscam formas de atender 
às demandas provocadas 
pelas constantes mudanças 
nas atividades das escolas, 
no dia a dia dos professores e 

no aprendizado dos estudantes. 
Veja nessa edição diferentes 
matérias sobre esse assunto.

Cultura de valorização dos 
Direitos Humanos é discutida em 
mesa-redonda p. 6 e 7

Hospital das Clínicas da 
UFG realiza cirurgia de 
alta complexidade p. 8 e 9

Diminuição da desigualdade 
brasileira envolve 
mudanças culturais p. 13
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Logo no início de 2014, a UFG ultrapassará a marca de 5 mil 
alunos formados na modalidade a distância (EaD), contabiliza-
dos desde 2009, concluintes nos níveis de graduação, mestra-

do, especialização, aperfeiçoamento e extensão. Se analisarmos esse 
número e os dados das turmas em atividade, é possível perceber de 
forma clara a importância da EaD e da nossa instituição para a edu-
cação, tanto em nosso Estado quanto além de suas fronteiras.

Os polos de apoio presencial, que dão suporte aos cursos, 
têm possibilitado a atuação da UFG em 33 municípios até o mo-
mento, sendo 29 no Estado de Goiás, um em Votuporanga (SP) e 
três em Moçambique (na África), com o curso de licenciatura em 
Ensino de Biologia do Instituto de Ciências Biológicas (ICB).

Em 2014, serão oito cursos de graduação em atividade, 
sendo um bacharelado em Administração Pública e sete licencia-
turas, foco atual da Universidade Aberta do Brasil (UAB), maior 
programa de educação a distância do governo federal. 

Teremos ainda a maior expansão de cursos de especialização 
que já presenciamos, passando de seis para 14 formações de diver-
sas áreas, fomentadas pela Capes e pelas secretarias de Educação 
Básica (SEB) e de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade 
e Inclusão (Secadi) do Ministério da Educação, oferecidos sem ne-
nhum custo para os alunos, nem mesmo de matrícula. Essa expan-
são, diga-se de passagem, deve-se à entrada forte do Câmpus Cata-
lão na EaD, em conjunto com novos cursos do Câmpus de Goiânia.

Seguem, nesse mesmo ritmo de crescimento, os cursos de 
aperfeiçoamento e extensão, negociados com as referidas secre-
tarias do MEC e que têm como objetivo a formação continuada 
de professores. Apesar de ter os professores das redes públicas 
de ensino do país como público-alvo, há, para cada curso, uma 
porcentagem de vagas (algo em torno de 20%) que pode ser pre-
enchida por demanda social, isto é, pela comunidade. A oferta 
desses cursos de curta duração, combinada com a capilaridade 
característica da educação a distância, tem trazido grandes be-
nefícios para a educação em Goiás. Por exemplo: será ofertado, 
em 2014, um curso de aperfeiçoamento em prevenção ao uso de 
drogas para 10.000 educadores de escolas públicas de todo o 
Estado, o que será possível apenas por meio da EaD. 

Com essa expansão, crescem também os desafios. A pro-
posta e o início de cada nova turma de um curso EaD são tare-
fas complexas, envolvendo participação em editais, articulação 
acadêmica, aprovação dos projetos pedagógicos, negociações fi-
nanceiras, parcerias com prefeituras e Secretaria de Estado da 
Educação, levantamento de demanda, divulgação dos cursos nos 
municípios e regiões, seleção e formação de tutores e, por fim, o 
Processo Seletivo. Tudo isso em um curto espaço de tempo. Há 
também a necessidade de garantir, frente à expansão da modali-
dade no próximo ano, o quadro necessário de técnicos e professo-
res, a qualidade das aulas e atividades pedagógicas, a realização 
de web e videoconferências e a produção de materiais impressos, 
audiovisuais e multimídia reconhecida nacionalmente. 

Esse processo precisa ser cuidadosamente redimensiona-
do, bem definido, coordenado e, principalmente, “institucionali-
zado” com base na experiência acumulada pela UFG nesses anos 
de EaD, para que a marca dos 10.000 alunos formados possa ser 
atingida, com qualidade, na nova gestão que se inicia.

* Diretor do Centro Integrado de Aprendizado em Rede 
da UFG
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Perspectivas 
da EaD na UFG

Nova direção da SBPC Regional toma posse

UFG recebe Prêmio Finep 
de Inovação 2013 

Professor da Faculdade de Informação e Comunicação 
assume direção da Cinemateca

O novo secretário regional da Socie-
dade Brasileira para o Progresso da Ciência 
em Goiás (SBPC/GO), professor do Instituto 
de Ciências Biológicas da UFG, Reginaldo 
Nassar Ferreira, tomou posse dia 14 de ou-
tubro em cerimônia realizada paralelamente 

O Grupo de Métodos Eletroforéticos 
(GME), coordenado pelo professor Wendell 
Coltro (esquerda), do Instituto de Química 
(IQ), recebeu no dia 13 de outubro, acom-
panhado pelo pró-reitor de Administração 
e Finanças, Orlando Afonso Vale do Amaral 
(direita) o prêmio Finep de Inovação, etapa 
regional, em cerimônia realizada no Theatro 
Municipal do Rio de Janeiro.

A conquista do primeiro lugar na 
categoria Instituições de Ciência e Tecno-
logia  foi um reconhecimento às atividades 
do GME. O grupo atua no desenvolvimen-
to de sistemas analíticos miniaturizados 
para análises químicas e diagnósticos clí-
nicos. Testes rápidos para glicose, proteí-
nas, triglicérides, entre outros, podem ser 
conduzidos simultaneamente usando pla-
taformas confeccionadas com materiais 
simples, como toner e papel.

O professor da Facul-
dade de Informação e Co-
municação da UFG (FIC), Li-
sandro Nogueira, assume em 
novembro a direção da insti-
tuição responsável pela pre-
servação do patrimônio audio-
visual brasileiro. 

Lisandro Nogueira é 
professor de Cinema da Uni-
versidade Federal de Goiás, 

à programação do 10º Congresso de Pesquisa, 
Ensino e Extensão (Conpeex), no Centro de 
Cultura e Eventos Professor Ricardo Freua Bu-
fáiçal da UFG. Na oportunidade, a SBPC/GO 
fez homenagem à professora Raquel Figueiredo 
Alessandri Teixeira por sua relevante contribui-
ção em prol do desenvolvimento do ensino, da 
pesquisa científica e da inovação tecnológica no 
Estado de Goiás. Foi na gestão da professora 
Raquel Teixeira, como Secretária Estadual de 
Ciência e Tecnologia (entre 2005 e 2006), que 
foi criada a Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de Goiás (Fapeg), um anseio de mais 
de 30 anos da comunidade científica goiana. A 
SBPC/GO também fez o lançamento da cam-
panha pela criação das Fundações de Amparo 
à Pesquisa Municipais.

As inovações alcançadas permitem que 
o paciente tenha acesso ao diagnóstico de ma-
neira simples, rápida e barata. Devido à rapidez 
na análise, estes dispositivos podem ser adota-
dos por unidades médicas móveis, permitindo, 
assim, um acesso rápido ao estado clínico dos 
pacientes. O custo “quase zero” permite que essa 
tecnologia tenha um impacto social significativo 
na área da saúde pública.
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Dermeval Saviani

com mestrado em Cinema 
e Televisão pela ECA/USP e 
doutorado em Cinema e Jor-
nalismo pela PUC/SP. Além 
disso, ele possui uma página 
na internet sobre cinema, é 
autor do livro O autor na tele-
visão (Edusp e Editora UFG) 
e consultor do Festival Inter-
nacional de Cinema e Vídeo 
Ambiental (Fica).

Participação 
popular como 
elemento central 
na educação
Luiza Mylena 

A reunião anual da Associação Nacional de Pós-Gra-
duação e Pesquisa em Educação (Anped) trouxe pes-
quisadores de todo o Brasil para o maior evento de 

educação do país, realizado na Universidade Federal de 
Goiás. O tema escolhido para a Anped 2013 foi Sistema Na-
cional de Educação e Participação Popular, em que se dis-
cutiu como a população pode se envolver na promoção de 
políticas públicas para a educação. Em entrevista para o 
Jornal UFG, o professor da Universidade Estadual de Cam-
pinas (Unicamp), Dermeval Saviani, explicou o que é o Sis-
tema Nacional de Educação e comentou sobre a participa-
ção popular na educação e a importância da pesquisa para 
mudanças nas salas de aula.

O que significa o Sistema Nacional de Educação 
para a educação brasileira? 

O Sistema Nacional de Educação foi a forma que os 
principais países encontraram, em meados do século XIX, 
para universalizar a escola elementar e, com isso, asse-
gurar a alfabetização de toda a população. Os principais 
países da Europa e também da América do Sul adotaram 
esse recurso e iniciaram o século XX com o processo que 
possibilitou a erradicação do analfabetismo. 

Com o Sistema Nacional seria possível organizar o 
sistema da educação com o mesmo padrão de qualidade 
para toda a população, por isso, é importante que seja 
nacional, que seja coordenado pelo Ministério da Edu-
cação, com um regime de colaboração entre Estados e 
municípios. Então, a importância do Sistema Nacional é 
assegurar um mesmo padrão de qualidade à população, 
por isso é que ele deve ser coordenado pelo Ministério 
da Educação. Agora, na medida em que os sistemas es-
taduais e municipais transferem o ensino fundamental 
para a responsabilidade dos municípios, as adversida-
des acabam propiciando a desigualdade. Os municípios 
pobres vão tender à uma educação pobre, os municípios 
remediados terão uma educação remediada e os muni-
cípios com melhores condições terão uma educação me-
lhor, então cristalizam-se as desigualdades. O que rea-
firma a importância do Sistema Nacional. As dificulda-
des para implantá-lo no Brasil vêm desde a resistência 
histórica de se investir na educação e também devido às 
ideias que secundarizavam o papel do Estado na educa-
ção, por outro lado, vêm de uma resistência dos políticos 
de proceder de forma prontificada, já que a maioria deles 
age segundo apelos imediatos, midiáticos e populistas 
ao invés de planejar a atuação na educação de forma a 
estabelecer metas de médio e longo prazo.

Dentro da teoria da pedagogia histórico-crítica, 
como é concebida a participação popular?

A pedagogia histórico-crítica é uma teoria educacio-
nal que busca reorganizar o ensino e a forma de atuação 
das escolas, considerando os interesses dos trabalhado-
res. Essa pedagogia encara a educação como mediadora 
no interior da prática social, sendo esta seu ponto de par-
tida e ponto de chegada. No ponto de partida, a prática 
social busca algo que deva ser elaborado e, no ponto de 
chegada, como algo que deve ser qualificado criticamente. 
O que a pedagogia histórico-crítica está tentando fazer é 
desenvolver os educandos de modo que eles passem do ní-

vel de senso comum para o 
nível elaborado e sintético 
de compreensão da reali-
dade, para potencializarem 
sua intervenção crítica e 
sua participação ativa na 
sociedade. Pois, a prática 
social, isto é, a participa-
ção popular, é o elemento 
central para a pedagogia 
histórico-crítica. 

Qual a importância 
da participação popular na 
determinação das políticas 
públicas sobre o ensino?

A participação popu-
lar é importante em vários 
sentidos, mas destaco o 
fato de a população expli-
citar suas demandas, suas 
necessidades e, nesse sen-
tido, reivindicar do Estado 
o atendimento dessas ne-
cessidades. Elas são defi-
nidas como um direito na 
nossa própria legislação e 
cabe ao Estado atender a 
esse direito. Então, é im-
portante que a sociedade 
manifeste essas necessi-
dades e também que se 
organize e pressione o Es-
tado. Pelo fato do Estado 
ser controlado pelo poder 
econômico e por interesses 
de grupos dominantes, ele 
tende a agir mais segun-
do as pressões dos grupos 
dominantes, reforçando, 
assim, os mecanismos de 
exploração da população. 
Reitero que é preciso que a 
população pressione o Es-
tado para atender às suas 
necessidades e aos seus 
interesses em matéria de 

educação, e ao seu direito à 
educação de qualidade.

Qual sua opinião so-
bre as formas de avaliar 
a educação utilizadas no 
Brasil, como o Índice de 
Desenvolvimento da Edu-
cação Básica (Ideb)?

O Ideb em vários as-
pectos foi um avanço, por-
que encontrou indicadores 
que permitem avaliar não 
apenas dados, mas tam-
bém a qualidade de ensi-
no. Por outro lado, o Ideb 
também integra mecanis-
mos de avaliação, que são 
marcados por várias dis-
torções, a principal delas 
parece ser o fato das ava-
liações se concentrarem 
em resultados. Essa é uma 
questão que pedagogica-
mente foi sendo modifica-
da, já que tradicionalmen-
te se avaliava pelos exames 
finais. As provas também 
têm outro viés que é de se 
concentrar em parâmetros 
gerais que não consideram 
as condições específicas 
das escolas. Nesse sentido, 
as provas não contribuem 
para a referida avaliação 
do ensino. Seria necessá-
rio mudar esse sistema e 
focar na reorganização do 
processo de ensino, porque 
não vamos melhorar a qua-
lidade da educação com 
professores mal formados, 
mal pagos e condições de 
trabalho precárias, é preci-
so tomar medidas que qua-
lifiquem as próprias condi-
ções de trabalho.

Como a pesquisa 
em Educação pode tra-
zer mudanças em sala de 
aula?

A pesquisa em Edu-
cação pode permitir mu-
danças de diferentes ma-
neiras, como no âmbito 
das pesquisas sobre as 
políticas educativas, que 
detectam o modo como as 
crianças estão vivendo, po-
dendo oferecer subsídios 
para os agentes políticos 
e para os gestores da edu-
cação no sentido de mo-
dificar determinadas rei-
vindicações que vão surtir 
efeitos na sala de aula. 
Além disso, há pesquisas 
propriamente pedagógicas 
que examinam as condi-
ções que os alunos estão 
sendo ensinados e o pro-
cesso de aprendizagem, 
seja pelo ângulo psicoló-
gico, seja pelo ângulo das 
condições sociais que es-
ses alunos vivem, ou ain-
da pelo âmbito das carac-
terísticas biológicas, que 
conta com as condições 
de alimentação, de higie-
ne, por exemplo. Ou seja, 
aspectos propriamente pe-
dagógicos em desrespeito 
ao método de ensino que 
os professores adotam. 
Esses processos de pes-
quisa podem auxiliar a 
melhorar a qualidade do 
ensino nas salas de aula 
e, com isso, produzir mu-
danças nos modos como 
as escolas funcionam, os 
professores trabalham e 
os alunos aprendem.
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ERRATA: Na matéria Pesquisas comemoram 15 anos e apresentam dados preocupantes, publicada 
na edição nº 62 de setembro de 2013, os créditos das fotos são do professor Maximiliano Bayer
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Kharen Stecca

Quando falamos de 
educação infan-
til, em especial de 

crianças entre zero e três 
anos, estamos tratando de 
um grupo com condições 
muito específicas e diferen-
ciadas das demais crianças 
do ensino básico. Algu-
mas características, como 
a ausência de linguagem, 
aumentam o desafio de se 
pesquisar a área, exigin-
do uma observação mais 
atenta para entender como 
o conhecimento se constrói 
nessa idade, a fim de incen-
tivar os estímulos corretos. 
Para compreender essas 
peculiaridades do ensino 
infantil e propor os questio-
namentos  necessários para 
essa etapa da vida, um dos 
grupos de trabalho da 36ª 
reunião da Associação Na-
cional de Pós-Graduação e 
Pesquisa em Educação (An-
ped), realizada de 29 de se-
tembro a 2 de outubro, re-
uniu professores de todo o 
país para discutir a educa-
ção de crianças entre zero e 
seis anos. 

Na tarde do primeiro 
dia do evento, duas pesqui-
sadoras expuseram suas 
pesquisas feitas com crian-
ças entre seis meses e três 
anos incompletos. A primei-
ra foi a pesquisadora Luci-
laine Maria da Silva Reis, 
Mestra pela Universidade 
Federal Fluminense, obser-
vando a inserção e vivência 
de crianças pequenas, es-
pecificamente de dois anos 
de idade, que acabaram de 
entrar na educação infantil. 

A pesquisadora res-
salta que o nome anterior 
dessa fase era Adaptação. 
"O nome foi alterado, por-
que adaptação dá a ideia 
de ´adaptação às regras´, ao 
mundo que já está posto, 
o que traz um certo peso, 
como se aqueles que não se 
adaptam à escola, não se 
adaptariam à vida", expli-
cou. Nas teorias levantadas 
por Lucilaine Reis, ela ex-
plica que, até pouco tempo, 
acreditava-se que as crian-
ças precisavam ser contro-
ladas e, hoje, não é essa a 

Bebês também interagem socialmente
Considerada uma fase egocêntrica do desenvolvimento, pesquisas apresentadas na 36ª reunião da 

Anped investigam como se dão as interações sociais de crianças entre zero e três anos 

visão de educação infantil. 
Segundo ela, a criança não 
apenas muda quando che-
ga a um grupo, ela muda o 
grupo, ela recria sua reali-
dade: "Sua capacidade cria-
dora precisa ser considera-
da, sua vivência vai definir 
seu conhecimento futuro". 

Lucilaine Reis acom-
panhou o período de inser-
ção de algumas crianças 
em uma creche, em Niterói/
RJ. Entre os casos levanta-
dos, ela trouxe o de duas 
meninas que entraram na 
educação infantil juntas 
e que já se conheciam. No 
início, com medo do novo, 
elas andavam de mãos da-
das e se protegiam. Com o 
tempo, uma delas come-
çou a fazer novas amizades 
e a buscar novos grupos, 
enquanto a outra não per-
correu o mesmo caminho. 

"Inseridas juntas na mes-
ma situação, com o tempo, 
cada uma reagiu de uma 
forma, o que mostra que a 
experiência, de cada ser é 
única, mesmo estando no 
mesmo contexto", ressalta. 

Já em outra apresen-
tação, a pesquisadora An-
gela Maria Scalabrin Cou-
tinho, da Universidade Fe-
deral do Paraná, trouxe os 
resultados de sua tese de 
doutorado, que foi realiza-
da dentro do contexto por-
tuguês de uma creche, na 
cidade de Braga, Portugal. 
Angela Coutinho se baseou 
nas teorias sociológicas de 
Max Weber e Anthony Gid-
dens. Ela analisou, por 14 
meses, bebês entre cinco 
meses e dois anos e oito 
meses, em uma creche com 
crianças de realidades so-
cioeconômicas bastante 

distintas e que podiam ficar 
até 11 horas e 30 minutos. 
A pesquisadora realizou di-
versos registros, como fotos 
e, principalmente, vídeos. 
Sua intenção era perceber 
as relações sociais entre 
crianças tão pequenas e o 
quanto elas reagem ou são 
movidas pelos outros, em 
especial, por outras crian-
ças. Ela queria entender 
como os bebês são capa-
zes de alterar a estrutura 
em que estão presentes e 
o quanto conseguem parti-
lhar sentidos. 

Angela Coutinho ex-
plica que a aproximação 
corporal e a posse de ob-
jetos são as principais for-
mas de interação, mas que 
isso também depende mui-
to da forma como a pro-
fessora permite que isso 
aconteça. Ela conta que a 

primeira turma analisada 
não tinha interação social, 
pois as crianças ficavam a 
maior parte do tempo nos 
bebês confortos. "Para in-
teragir, os bebês precisam 
da aproximação corporal, 
mas isso depende da orien-
tação dada pela cuidado-
ra", explica. 

Entre as constata-
ções da pesquisadora, ela 
observou que as crianças 
costumam brincar em du-
plas e, às vezes, tríades e, 
por mais que se diga que 
crianças dessa idade são 
egocêntricas, há uma preo-
cupação em satisfazer o 
outro nas brincadeiras e 
não permitir a entrada de 
outras crianças no jogo da 
dupla já definida. "É claro 
que as minhas observações 
podem não se repetir em 
outros contextos, mas elas 
trazem elementos para se 
pensar essa fase da educa-
ção infantil", ressalta. 

Nesta idade, entre 
zero e dois anos, é comum 
considerar que as crianças 
têm mais interesse por ob-
jetos do que por pessoas. A 
pesquisadora mostra que 
há sim o interesse por pe-
ças materiais, mas que 
existe também a interação 
social, muitas vezes media-
da por objetos. "Não é pos-
sível dizer se essa interação 
é realmente uma amizade, 
se há um sentido nela, mas 
é fato que ela existe", afir-
ma Angela Coutinho.  

Mas a constatação 
mais interessante se dá no 
contexto dos cuidadores 
dessas crianças. A pesqui-
sadora ressalta que, mes-
mo em bebês, os adultos 
podem potencializar ou 
limitar a socialização. Ela 
conta que repassava sem-
pre os vídeos às professo-
ras e elas, ao verem o ma-
terial, percebiam coisas 
que não conseguiam ob-
servar quando estavam em 
ação com as crianças. Para 
Angela Coutinho, o espaço 
e o tempo da creche preci-
sam ser entendidos pelos 
educadores, para que as 
crianças realmente parti-
cipem de um processo de 
socialização.

Conpeex completa 10 anos

A 10ª edição do Congresso de Pesqui-
sa, Ensino e Extensão da UFG (Con-
peex) foi realizada nos dias 13 a 16 

de outubro. Na abertura, os organizadores 
fizeram um breve histórico do evento, que 
completa uma década e promove ativida-
des, que incentivam a ciência e a cultura 
para as comunidades interna e externa da 
UFG. Cerca de sete mil estudantes se ins-
creveram para esta edição.

A presidente da Fundação de Am-
paro à Pesquisa de Goiás (Fapeg), pro-
fessora Maria Zaira Turchi, comentou 
sobre a primeira edição do Conpeex, em 
2003, quando era pró-reitora de Pesqui-
sa e Pós-Graduação. Para ela, congres-
sos como o este colocam a UFG em um 
ótimo patamar, referindo-se ao grande 
número de prêmios que a universidade 
tem recebido por sua inovação.

O Conpeex reúne esforços das Pró-rei-
torias de Graduação (Prograd), de Pesquisa 
e Pós-Graduação (PRPPG) e de Extensão e 
Cultura (Proec). A professora Divina Cardo-
so, pró-reitora de Pesquisa e Pós-Gradua-
ção, destacou o trabalho integrado das pró-
-reitorias para realização do congresso que, 
segundo ela, tem o discente como foco.

Para o reitor Edward Madureira 
Brasil, entre os resultados conquistados 
durante os 10 anos de Conpeex está a 
consolidação do evento, com grande res-
peito no meio acadêmico. “Tivemos um 
ganho na participação dos estudantes de 
graduação e da extensão”, conta. Entre 
os desafios que ainda devem ser enfren-
tados, o reitor destaca a necessidade de 
estabelecer um maior diálogo com a co-
munidade externa e envolver ainda mais 
os outros câmpus da universidade.

Projeto recupera o 
Centro de Estudos 
Brasileiros da UFG

Erneilton Lacerda

A 10ª edição do Congresso de Pesquisa, Ensino e 
Extensão (Conpeex) ficará marcada pela reinau-
guração do Centro de Estudos Brasileiros (CEB) 

da UFG, que teve suas atividades suspensas em 1964, 
em plena ditadura militar, pelo então presidente da Re-
pública, Humberto Castelo Branco. Agora, o CEB é um 
dos projetos de extensão da universidade. A solenida-
de, que oficializou a reabertura, foi realizada no dia 16 
de outubro e teve a participação do presidente honorá-
rio do Centro, Gilberto Mendonça Teles, presidente à 
época do fechamento do CEB. 

Uma palestra foi proferida por Gilberto Mendon-
ça Teles, que contou a história do Centro de Estudos 
Brasileiros, criado em 1962. “A ditadura militar nos 
acusou de comunistas por estudar o Brasil. Naquela 
época, não se podia estudar o país. Por isso é que fe-
charam o CEB.” O professor destacou o fato de o Con-
peex evidenciar a I Jornada do novo Centro de Estudos 
Brasileiros da UFG, “revelando, assim, novas perspec-
tivas e a presentificação de seu futuro”, considerando 
ainda o contexto de 1962.

O reitor da UFG, Edward Madureira Brasil, para-
benizou à equipe responsável pelo restabelecimento do 
CEB por ter “abraçado o importante desafio de refletir 
sobre as questões do Brasil”. Edward Madureira disse 
também estar feliz em poder ver na plateia pessoas de 
diversas origens, em relação às unidades acadêmicas 
da universidade, e de diversas gerações.

O coordenador do CEB, Wolney Alfredo Arru-
da Unes, argumentou que há uma busca pelo espíri-
to moderno, pioneiro e atual visto no Centro presidi-
do por Gilberto Mendonça Teles. Ele ainda enumerou 
os objetivos do projeto, enfatizando a necessidade do 
brasileiro de conhecer seu espaço geográfico e seus 
conterrâneos, e também da possibilidade de se propor 
alternativas ao desenvolvimento humano europeu – ex-
cludente e terminal.

No encerramento da I Jornada, foi apresentada 
a segunda edição do Cadernos de Estudos Brasilei-
ros (ano I, julho/dezembro de 1963), com textos que 
não puderam ser publicados devido ao fechamento do 
CEB. Esse material pode ser encontrado no site do 
Centro: www.ceb.ufg.br

Aproximação corporal e orientação dos cuidadores são essenciais para 
permitir a interação entre as crianças menores de três anos

Abertura fez retrospecto das edições do Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão

CEB é reinaugurado como projeto de extensão da 
universidade, 49 anos depois de ser fechado pela 

ditadura militar
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Mesa-redonda aborda a transformação do 
conhecimento em riquezas

A primeira mesa-redonda do 10º 
Congresso de Pesquisa, Ensino e Exten-
são (Conpeex), realizada no dia 14 de 
outubro, abordou o tema Transforman-
do conhecimento em riquezas. A mesa foi 
mediada pelo coordenador do congresso, 
professor João Teodoro Pádua. Também 
fizeram parte Naldo Dantas, diretor exe-
cutivo da Associação Nacional de Pesqui-
sa e Desenvolvimento de Pesquisas Inova-
doras (Anpei), e Melchiades Cunha, enge-
nheiro e empresário do setor tecnológico 
da Scitech.

Na palestra, os convidados destaca-
ram a 13ª colocação do Brasil no ranking 
mundial de publicações científicas e os fa-
tores que contribuíram para essa posição, 

como a ampliação do sistema de educação 
superior, que gera um impacto positivo na 
ciência e na tecnologia do país, o Sistema 
Nacional de Pós-Graduação, e o Reuni, 
que dobrou o número de vagas para estu-
dantes universitários no Brasil.

Apesar disso, os palestrantes comen-
taram o déficit brasileiro em relação aos 
outros países no quesito leitura, número 
de formação de profissionais como enge-
nheiros, formação de doutores e número 
pequeno de reconhecimento de patentes se 
comparado com países como Estados Uni-
dos e China. Outro ponto bastante discuti-
do foi a ação de casas de apoio a pesquisa 
e desafios, como a recuperação do ensino 
básico e do ensino técnico.
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Helena Esser – Isso é im-
portante e na nossa prática 
cotidiana não agimos assim. 
A universidade  apresenta 
o conhecimento. Os proje-
tos de extensão devem ser 
fomentados, sobretudo, na 
perspectiva de conhecer a 
comunidade e ver o que é 
importante para ela.

Luisa Ripa Alsina – Tecni-
camente poderíamos per-
guntar: Quem sabe e quem 
tem direito de decidir? Isso é 
muito importante, porque na 
educação pode acontecer de 
falarmos de direitos huma-
nos, de ensinarmos direitos 
humanos, mas falam os que 
sabem, ensinam magistral-
mente, e os outros devem 
calar a boca e repetir. Nes-
se sentido, lembro-me que 
no terceiro colóquio, que foi 
realizado em Quilmes, uma 
das coisas que trabalhamos 
foi a ideia que se reproduz 
na educação de quem são os 
que sabem, quem vem com 
saberes prévios. Estou con-
vencida que todos vêm com 
saberes prévios, os educado-
res por definição, mas tam-
bém os que vão aprender e 

merecem ser escutados. A 
comunidade e a família vêm 
com uma série de saberes, 
que habitualmente em nos-
sa escola formal são silen-
ciados, mas que merecem 
ser escutados. Eu sonho 
com uma educação, em que 
no primeiro encontro com os 
pais, o diretor da escola per-
gunte: O que vocês querem 
que seus filhos aprendam 
e por quê? E na ordem dos 
direitos humanos, o que de-
vemos fazer e por quê? Que 
a primeira coisa a se fazer 
seja perguntar e escutar. 
Isso seria uma nova revolu-
ção não só dos direitos hu-
manos, mas de uma postu-
ra ética frente a eles. Creio 
que, nessa primeira reunião, 
os pais ficariam mudos, pois 
toda vida apenas escutaram. 

cional, o que significa uma 
mudança, que vai se con-
vertendo na vida concreta. 

Mónica Fernández – Por 
isso falávamos da impor-
tância do reconhecimento 
dos direitos humanos em 
normas regionais, nacio-
nais e internacionais. Mas 
também é certo que, uma 
vez que tenhamos dado esse 
passo, precisaremos traba-
lhar a sensibilização, para 
que ninguém confunda o 
que falamos quando trata-
mos de direitos humanos. 

Helena Esser – Nesse senti-
do, a educação é fundamen-
tal, porque é o modo que se 
tem de espalhar uma cultu-
ra de direitos humanos.

Vocês acreditam que 
uma interação maior en-
tre os países latino-ameri-
canos pode ser um passo 
importante na efetivação 
desses direitos? E como 
seria isso, por meio da 
educação ou da cultura, 
por exemplo?

Mónica Fernández – Esta 
possibilidade de estarmos 
reunidos conversando so-
bre os problemas que te-
mos em comum e sobre 
os tópicos que deveríamos 
abordar, é um primeiro 
avanço para trabalhar de 
maneira conjunta. Acredito 
que a política latino-ame-
ricana nos permite pensar 
nessa reunião de professo-
res, políticos, para abordar 
problemas comuns. Estou 
pensando, por exemplo, no 
Instituto de Políticas Pú-
blicas do Mercosul em Di-
reitos Humanos que reúne 
alguns países justamente 
para trabalhar temas da 
comunidade latino-ameri-
cana. Participam o Brasil, 
o Uruguai, a Argentina e a 
Venezuela, que organizam 
reuniões com autoridades 
políticas do Mercosul. Suas 
reuniões são políticas, em 
sentido governamental. En-
tretanto, parece que nossos 
encontros acadêmicos es-
tão mais vinculados a pen-
sar a cultura e a educação, 
do que pensar os grandes 
problemas da política go-
vernamental. 

Helena Esser –  No que diz 
respeito às redes de direitos 
humanos, a UFG participa 
de mais de uma rede: a Rede 
de Educação e Direitos Hu-
manos e o Consórcio Latino-
-americano de Pós-Gradua-
ção em Direitos Humanos. 
Com isso, temos contato 
com estudantes, professo-

bado em fracassos; fracassos 
econômicos, porque acaba-
mos com mais pobreza, fra-
cassos sociais, porque aca-
bamos com mais problemas, 
fracassos de todos os tipos. 
Mas apesar disso, no imagi-
nário e nas representações 
sociais, havia essa recorrên-
cia ao golpe e isso hoje em 
dia desapareceu. Não é mais 
uma variável possível. Então, 
com todos os problemas que 
apontamos, creio que hoje te-
mos a possibilidade de uma 
insistência na democracia. 
A instância diferente do que 
é a resistência ou a constân-
cia. A resistência, por exem-
plo, que tiveram os franceses 
frente aos nazistas tem uma 
força enorme, uma capacida-
de de reunião que não temos 
totalmente. A constância de 
que algo se mantenha ao lon-
go do tempo também não é 
nossa história. A insistência 
é essa possibilidade de reco-
meçar e isso, sim, temos. Na 
Argentina, havia terminado 
a possibilidade de fazer jul-
gamentos e hoje voltamos a 
fazê-los novamente. Em ou-
tros países, também não ha-
viam mais julgamentos e eles 

foram retomados. E isso é 
porque recomeçamos. Maria 
Elena Walsh tem uma can-
ção muito bonita que fala da 
cigarra e diz: “Tantas vezes 
morri, tantas vezes me ma-
taram, tantas vezes voltou o 
verão e voltei a cantar”. Essa 
espécie de voltar à vida me 
parece que é nosso estilo e 
o ensinamento que nos falta 
não deve evitar o reconheci-
mento de nossa força e nossa 
capacidade de insistir.

Mónica Fernández – Mas 
me ocorre pensar em princí-
pios que também são funda-
mentais para pensar direi-
tos humanos, mas que são 
paradoxos. O mesmo ator 
social que deve garantir a 
presença desses direitos é 
quem os viola. É impossível 
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É preciso criar uma 
cultura que valorize os 
Direitos Humanos
A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, prevê que todos os homens 

nascem livres e iguais em dignidade e direitos. No entanto, o que se vê na 
prática é o descumprimento destes preceitos básicos, principalmente em países 

subdesenvolvidos, como é o caso dos países latino-americanos. Por isso, o Jornal UFG, 
em parceria com a TV UFG, realizou um debate ampliado sobre o tema, com a professora 
da Faculdade de Filosofia e coordenadora do Mestrado em Direitos Humanos da UFG, 
Helena Esser, e as professoras da Universidade Nacional de Quilmes da Argentina, Luisa 
Ripa Alsina e Mónica Fernández.

Ascom e TV UFG

Como está a efetiva-
ção dos direitos humanos 
na América Latina? Ainda 
há muitas violações?

Luisa Ripa Alsina – Eu sou 
professora de Filosofia, inte-
ressei-me pelo tema Direitos 
Humanos um pouco por ca-
sualidade e porque ninguém 
se preocupava com ele. Em 
termos gerais, nas últimas  
décadas, deu-se a instalação 
dos direitos humanos, em 
triplo sentido. Em primeiro 
lugar, em um sentido jurí-
dico. O sistema regional de 
garantias funciona cada vez 
melhor e é um recurso que 
temos à mão, algo que é pos-
sível. Em segundo lugar, há 
uma instalação institucional  
impressionante, com a cria-
ção de secretarias, comitês, 
comissões, defensorias, etc. 
Tudo isso está se tornando 
normal, conhecido, e está no 
desenho de nossos países. 
Não apenas na justiça, mas 
nas instituições, os direitos 
humanos agora têm seu lu-
gar. E, por último, no âmbito 
em que eu mais trabalho, há 
uma integração de tipo cul-
tural. Há alguns dias uma 
professora que trabalha com 
pessoas com diferentes ne-
cessidades especiais, e com 
os direitos delas, disse-me: 
“Os direitos humanos estão 
na boca de todos”. Esta fra-
se expressa a dimensão cul-
tural, a partir da qual esses 
direitos fazem parte da vida 
cotidiana e da linguagem do 
que se diz. 

Mónica Fernández – A cita-
ção de um sacerdote jesuíta 
uruguaio, Luiz Perez Aguir-
re, ajuda-nos a pensar em 
uma série de problemas co-
muns que temos e que pare-
cem ter como denominador 
comum o atropelamento da 
dignidade. Perez Aguirre, 

que busca em seu trabalho  
sensibilizar as pessoas que 
estão ao seu redor, diz que 
a originalidade dos direi-
tos humanos está no méto-
do que podemos usar para 
aprender e ensinar direi-
tos humanos. Isso porque 
quando uma criança sofre 
por falta de alimentos, que 
termina primeiro com seu 
corpo e depois com sua fa-
mília, isto  também é uma 
violação dos direitos huma-
nos. E não sabemos quem 
são os culpados. Então, Luiz  
Perez Aguirre provoca uma 
problematização cujo pon-
to central é a pobreza, para 
depois pensar em normas, 
que são importantes, mas 
não suficientes. Trata-se 
de estabelecer um vínculo 
para falar quais são nossos 
verdadeiros problemas, que 
também estão no âmbito 
dos direitos humanos.

Helena Esser – Eu concor-
do que os direitos humanos 
na América Latina cresce-
ram muito, sobretudo nas 
proteções jurídicas, políti-
cas e institucionais. Hoje, 
com o estabelecimento da 
Corte Interamericana, te-
mos isso de uma maneira 
muito mais tranquila nas 
instituições. No entanto, 
culturalmente, a situação é 
muito mais paradoxal. Por 
um lado, encontramos pes-
soas que afirmam a neces-
sidade da proteção e res-
guardo dos direitos huma-
nos, mas também pessoas 
que não demonstram ne-
nhuma sensibilidade em re-
lação aos direitos humanos 
do outro, reivindicam para 
si, mas sem compromisso 
com a comunidade. Aqui no 
Brasil isso é muito claro, 
principalmente em certos 
segmentos da sociedade, 
não só em instituições ou 
grupos organizados, mas 
com pessoas. Existe uma 

mentalidade, uma cultura 
de desprezo pelo reconheci-
mento do outro como uma 
pessoa digna e que merece 
cuidado e proteção da so-
ciedade e do Estado. 

Luisa Ripa Alsina – Acre-
dito que isso tenha a ver 
com o problema mais duro, 
o fato dos direitos humanos 
estarem na boca de todos 
e saber o que isso significa 
na vida concreta, sobretu-
do, se levarmos em conta o 
que disse Perez Aguirre, ao 
colocar o cenário da pobre-
za como determinante. O 
filósofo Enrique Dussel, que 
propôs uma Ética da Libera-
ção, diz que o maior proble-
ma da bioética não é a eu-
tanásia, mas sim a pobreza, 
pois enquanto discutimos 
se deixamos morrer um pa-
ciente, cinco mil pessoas 
estão morrendo de fome. 
Esse é o problema da vida. 
No entanto, algumas coisas 
mudaram. Não faz muito 
tempo, que, por exemplo, 
perguntavam para mim se 
eu era garantista (teoria que 
se refere às técnicas de ga-
rantia dos direitos funda-
mentais). E dizer que eu não 
era garantista era uma coi-
sa ruim. Quando foram ini-
ciadas as discussões sobre 
o tema  Educação e Direitos 
Humanos, estes gozavam de 
grande simpatia e respeito 
nas  universidades, mas em 
igual medida de ignorância 
sobre o assunto. Ou seja, 
todos defendiam, mas não 
sabiam quem se ocupava 
disso ou a que se referiam 
concretamente. Isso mu-
dou substancialmente. Hoje 
se pode identificar lugares 
institucionais, na Argenti-
na, onde são ensinados os  
direitos humanos com um 
exemplar da Constituição 
da Argentina. Isso é uma re-
volução, porque esses direi-
tos estão no texto constitu-

res, universidades em toda 
a América Latina, no sentido 
de participar da formação de 
uma cultura voltada para os 
direitos humanos. 

Mónica Fernández – Sem 
perder a independência que 
podemos ter como acadêmi-
cos, porque a perspectiva 
das políticas governamen-
tais, com certeza, terá ou-
tros interesses para aten-
der. Acredito que temos de 
ser a voz que critica essa 
política governamental. 

Luisa Ripa Alsina – Eu 
acrescentaria algo a essas 
especializações que podem 
ter os direitos humanos. 
O lugar da educação não é 
apenas mais uma especia-
lização dos direitos huma-
nos, pois as políticas pú-
blicas são levadas adiante 
por pessoas formadas nas 
universidades. A questão é 
absolutamente crucial tam-
bém no âmbito das políticas 
públicas. Quando começa-
mos a falar de direitos hu-
manos, havia uma grande 
simpatia e acolhida, mas 
isso não se concretizava em 

cursos, planos concretos. 
Na Argentina, professores 
do ensino médio precisam 
ensinar Direitos Humanos. 
Descobrimos que os direi-
tos humanos não estão in-
clusos nos currículos. Os 
docentes estão ensinando 
sobre coisas que ignoram. 
Esta defasagem é um pon-
to crucial. Nesse sentido, 
com esse trabalho que fa-
zemos, desde 2003, com as 
investigações e, desde 2006, 
reunindo-nos em colóquios 
interamericanos, Direitos 
Humanos não são apenas 
um tema a mais. É um 
tema que pode permitir um 
suporte efetivo, real, para 
que ocorra na vida concre-
ta o respeito pela dignidade, 
para que os políticos não co-
nheçam somente os direitos 

humanos a partir dos trata-
dos, mas que tenham uma 
formação adequada. Isso 
está começando agora. Da-
qui uma década, esse painel 
terá outros dados, outras 
realidades, mas isso está 
apenas começando.
 
Mónica Fernández – Pelo 
nosso trabalho com comu-
nidades educativas, agrega-
ríamos a voz daqueles que 
sempre estiveram calados, a 
voz da comunidade, a qual, 
supostamente, a universi-
dade "estende o braço" para 
levar conhecimento. Na ver-
dade, trabalhar com a co-
munidade extramuros uni-
versitários é revelar quais 
são os problemas que efeti-
vamente têm e aí sim, come-
çar a falar das soluções que 
os grupos comunitários pre-
tendem levar adiante. Uma 
vez escutei o teólogo Frei 
Betto comentar uma histó-
ria na qual ele mencionou 
que em uma reunião, para 
definir o uso da verba pú-
blica, participava a comu-
nidade e havia uma disputa 
entre os representantes go-
vernamentais e da comuni-
dade. O que fazemos com o 
dinheiro que temos que dis-
tribuir? Os representantes 
governamentais considera-
vam que era preciso cons-
truir um hospital, uma sala 
de primeiros socorros, para 
atender o acesso à saúde. 
Uma ideia muito nobre, mas 
a comunidade dizia que não 
lhes interessava ter um ser-
viço de saúde, que preferia 
ter um lugar para jogar fu-
tebol. Então começou a dis-
cussão: O que é melhor, ter 
acesso à saúde ou ter aces-
so ao esporte, sobretudo um 
esporte bastante popular, 
como o futebol? E decidiram 
construir a quadra de fute-
bol para que os jovens do 
local praticassem esportes. 
Era necessário avaliar quem 
tinha razão. Com o passar 
do tempo, essas avaliações 
mostraram que os habitan-
tes não precisavam de um 
serviço de saúde, pois ao es-
tar em contato com outras 
pessoas, praticando futebol, 
não necessitavam de medi-
camentos, nem de atenção à 
saúde, porque se alimenta-
vam bem, afastavam-se das 
drogas,  dos conflitos urba-
nos, etc. A conclusão é que 
não estamos escutando as 
vozes daqueles que conhe-
cem seus conflitos. Acredi-
to que essa ideia de fazer a 
universidade participar da 
comunidade não é para le-
var conhecimento, mas sim 
para obter conhecimento 
dessa comunidade. 

Acredito que temos de come-
çar por eles, continuar nas 
crianças e, por fim, terminar 
com os docentes. 

Grande parte dos 
países latino-americanos 
é uma democracia recen-
te, iniciada depois de anos 
sob regimes ditatoriais. 
Vocês acreditam que esses 
regimes tenham deixado 
marcas negativas no cam-
po dos direitos humanos? 

Helena Esser – Hoje temos 
em toda a América Latina 
uma série de instituições 
que dão estabilidade de-
mocrática aos países, uns 
mais, outros menos, mas 
todos já alcançam um pa-
tamar de democracia. Mas 
isso infelizmente não garan-
te a presença dos direitos 
humanos; pelo contrário, 
eles continuam sendo viola-
dos e essa violação é bastan-
te propiciada por resquícios 
não resolvidos dos períodos 
ditatoriais. Tanto a socieda-
de civil, como algumas ins-
tituições são habituadas a 
usar de tortura, violência, 
violações.  Isso permanece e 
não chega a causar incômo-
do na sociedade civil, dan-
do margem à uma atuação 
pouco democrática e pouco 
respeitosa para os direitos 
humanos. E isso acontece 
em toda a América Latina.

Luiza Ripa Alsina – Porém, 
acredito que houve uma mu-
dança substancial. Em 1983, 
a Argentina volta a ser uma 
democracia. Eu tinha vivido 
mais tempo sob regimes mi-
litares do que sob um regime 
democrático. Esta é a primei-
ra vez que vivemos 30 anos 
de democracia na Argentina. 
Estamos celebrando isso por 
todos os lados. Os argentinos 
estavam acostumados – e me 
arrisco a dizer que o resto 
da América Latina também, 
sempre que tínhamos pro-
blemas sociais, econômicos 
e políticos, a acreditar que os 
militares seriam os salvado-
res oficiais. Poderíamos estar 
a favor ou contra, mas essa 
recorrência de golpes milita-
res, de ruptura da democra-
cia e das instituições estava 
instalada no imaginário so-
cial. Era algo que sabíamos 
que poderia ocorrer. Alguns 
estavam radicalmente con-
tra, outros mais ou menos, 
e circulavam comentários 
como esses: “Com tanto di-
nheiro que gastamos com 
deputados e senadores, que 
esse dinheiro seja usado 
para fazer casas, hospitais, 
etc”, apesar de todos os go-
vernos militares terem aca-

pensar a democracia sem 
um vínculo com os direitos 
humanos e, da mesma ma-
neira, é impossível pensar 
direitos humanos se não es-
tamos em uma democracia. 
Agora temos dois princípios 
fundamentais para reivindi-
car. Existe uma democracia, 
no caso da Argentina desde 
1983, como disse Luisa Ripa 
Alsina, que foi reconhecendo 
aos poucos diversos direitos 
humanos. Parece-me que 
um exemplo do que quero 
comentar é o que disse nos-
sa companheira: quatro mu-
lheres falando sobre temas 
que tradicionalmente eram 
dos homens. Isso era impen-
sável há 20, 30 anos. Este 
é um ganho, um reconheci-
mento às lutas que se dão na 
democracia, que não podem 
ocorrer em meio às ditadu-
ras. Então, esse avanço nos 
direitos e essa ideia nefasta 
de falar de direitos huma-
nos, como se fossem teorias 
de gerações, não são teorias 
de geração, são um avan-
ço no empoderamento, no 
agenciamento da cidadania, 
porque as democracias per-
mitem. Isso seria impensável 
em governos ditatoriais. 

As pessoas têm rei-
vindicado esses direitos?

Luiza Ripa Alsina – Na Ar-
gentina, atualmente, qual-
quer um que abra um jor-
nal ou ligue a televisão vai 
escutar como a liberdade de 
expressão está sendo impe-
dida. Mas a guerra contra a 
liberdade de expressão está 
expressada com toda a li-
berdade, é algo que funcio-
na na democracia. Mas há 
diversos setores onde não 
existe democracia, como 
exemplo, nas instituições 
educativas e religiosas. De 
toda maneira, a busca do 
que falta, a manifestação 
e o protesto podem ocorrer 
porque existe democracia. 
Isso é parte do paradoxal. 
Vocês mesmos acabaram 
de ter manifestações im-
pressionantes devido ao au-
mento da passagem. E isso 
é impensável em uma dita-
dura, pois o medo de perder 
a vida cala a voz. Hoje sabe-
mos que não vão nos matar 
e isso não é pouca coisa. 

Helena Esser – O paradoxo 
da democracia é justamente 
o que dá vida à ela. O que 
faz com que democracia e 
direitos humanos sejam coi-
sas inacabadas, algo a ser 
construído pela ação dos 
próprios participantes. É 
um paradoxo, mas é a pos-
sibilidade do novo.

Helena Esser Luiza Ripa Alsina
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Hospital das Clínicas da UFG realiza cirurgia 
de alta complexidade

Cirurgia de reconstrução facial, considerada de 
alta complexidade, durou mais de 15 horas e 
reuniu extensa equipe multidisciplinar

Thalízia Souza

Um procedimento iné-
dito e de alta com-
plexidade foi realiza-

do no Hospital das Clínicas 
(HC) da UFG no mês de se-
tembro. Uma equipe mul-
tidisciplinar formada por 
profissionais de Cirurgia 
Plástica, Cirurgia Bucoma-
xilofacial e Microcirurgia 
do HC se mobilizou para 
realizar uma cirurgia de re-
construção facial. Cerca de 
20 cirurgiões, residentes, 
médicos de serviços e vo-
luntários participaram da 
cirurgia, que foi a primeira 
desse tipo realizada no Es-
tado de Goiás.

O paciente, Samuel 
Rosa Rodrigues, de 20 
anos, sofreu um acidente 
por explosão em face, pro-
vocado por um fogo de arti-
fício, quando trabalhava na 
preparação da iluminação 
de um show na cidade de 
Caldas Novas/GO, em no-
vembro do ano passado. Por 
pouco o paciente não veio a 
óbito, mas, com o acidente, 
Samuel Rosa teve grande 

parte de sua face destruí-
da: perdeu todo o nariz, os 
palatos duro e mole (céu 
da boca), osso maxilar, boa 
parte da arcada dentária 
superior, parte do lábio su-
perior e ossos da maçã do 
rosto. Samuel Rosa também 
perdeu a visão do olho direi-
to e está fazendo tratamento 
no Centro de Referência em 
Oftalmologia do HC (Cerof).

A cirurgia foi realizada 
por meio de um transplante 
autólogo, um procedimen-
to complexo que consiste 
na transferência de tecidos 
de uma parte do corpo do 
paciente (o que se chama 
de retalho) para a área que 
será reconstruída. “Nessa 
primeira cirurgia, nosso ob-
jetivo foi reconstruir as ‘par-
tes moles’ da face. Por isso, 
retiramos pele e gordura da 
coxa esquerda do paciente 
e transferimos para a face”, 
explica o coordenador da ci-
rurgia, Carlos Gustavo Le-
mos Neves. 

Uma outra preocupa-
ção da equipe cirúrgica foi 
recuperar a capacidade do 
paciente para respirar, de-

Cirurgia de Mão e Microci-
rurgia, Mário Kuwae (mem-
bro do Departamento de 
Ortopedia, Traumatologia 
e Cirurgia Plástica do HC). 
Ele foi um dos participan-
tes do tempo microcirúrgico 
realizado em Samuel Rosa, 
juntamente com outros dois 
conhecedores da técnica – 
o coordenador da cirurgia, 
Carlos Gustavo Neves, e o 
cirurgião plástico Sinval da 
Silveira. “A microcirurgia é 
a essência dos transplantes 
de tecidos. Sem a utiliza-
ção dessa técnica não seria 
possível realizar esse tipo 
de cirurgia”, destaca Carlos 
Gustavo Neves. A cirurgia 
de Samuel Rosa teve envol-
vimento direto e indireto de 
todos os membros do Servi-

glutir (engolir) e falar. Dessa forma, 
os cirurgiões fizeram também a se-
paração entre as cavidades nasal e 
oral, que foram totalmente destruí-
das com o acidente, formando um 
“buraco” no rosto de Samuel Rosa.

A cirurgia durou mais de 15 
horas e foi a primeira etapa do tra-
tamento, que será constituído de 
mais algumas fases. A segunda eta-
pa deverá ser realizada daqui a seis 
meses e será uma outra cirurgia 
de transplante autólogo para a re-
construção da parte óssea da face. 
Nessa etapa, que terá o mesmo 
porte e complexidade da primeira 
cirurgia, uma parte da fíbula – osso 
localizado na canela – será utiliza-
da para a reconstrução da estrutu-
ra óssea facial para uma futura re-
construção da arcada dentária pela 
equipe de Cirurgia Bucomaxilofa-
cial. A terceira etapa do tratamento 
consistirá no implante dentário e a 
quarta etapa, caso seja necessária, 
no implante de uma prótese de na-

riz, já que nesta primeira cirurgia 
vislumbrou-se também a possibi-
lidade de reconstrução nasal com 
o tecido transplantado para a face. 

Cirurgias reconstrutoras 
complexas são realizadas por meio 
da Microcirurgia, uma técnica ela-
borada e realizada com a utiliza-
ção de métodos de magnificação 
das imagens, como o uso de mi-
croscópios e lupas, que ampliam 
em até quarenta vezes o tamanho 
das imagens. Essa técnica é mui-
to utilizada atualmente pela Ci-
rurgia Plástica em procedimentos 
de reconstrução que envolvam, no 
mínimo, a ligação de dois vasos 
sanguíneos de calibres muito fi-
nos (artéria com artéria e veia com 
veia) – dois ou até um milímetro de 
espessura – para suprir de circula-
ção as regiões do paciente a serem 
reconstruídas.

Um dos pioneiros na técnica 
de Microcirurgia em Goiás é o mé-
dico ortopedista, especialista em 

Estudo de caso
Para realizar a cirurgia de reconstrução facial em Sa-

muel Rosa, toda a equipe cirúrgica se empenhou e estudou 
durante seis meses o caso, que foi discutido com profissio-
nais de outros países, como Inglaterra e Estados Unidos, e de 
outras universidades brasileiras, como Universidade de São 
Paulo (USP) e Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). 

O planejamento, as estratégias e as sequências a se-
rem adotadas no tratamento de Samuel Rosa foram discuti-
dos e avaliados por toda a equipe de Cirurgia Plástica. O caso 
foi levado por um dos cirurgiões plásticos da equipe, Marcelo 
Prado, a um Curso de Traumatismo de Face, realizado em 
abril deste ano, na cidade de Ribeirão Preto/SP, onde os par-
ticipantes (brasileiros e estrangeiros) do curso avaliaram o 
caso e o consideraram de extrema complexidade.

Sob a supervisão do cirurgião-dentista Giovanni Gas-
perini, a equipe de Cirurgia Bucomaxilofacial montou um 
protótipo da face de Samuel Rosa que mostra o que foi des-
truído no rosto do rapaz após o acidente (veja foto abaixo).

O Serviço de Cirurgia Plástica do 
Hospital das Clínicas da UFG, chefiada 
pelo professor Paulo Renato de Paula, 
busca a cada dia aumentar e diversi-
ficar o número de cirurgias reconstru-
toras complexas a serem realizadas. 
Outros casos semelhantes têm sido tra-
tados no HC pela equipe, que exigem 
conhecimento e alta especialização dos 
profissionais. Alguns desses casos são: 
reconstrução de mandíbula por meio 
de transplante da fíbula, reconstrução 
mamária por meio da técnica de Micro-
cirurgia e reconstrução complexa da pa-
rede abdominal após grande ressecção 
de tumor por cirurgia oncológica.

Paulo Renato de Paula destaca que 
a realização desse tipo de cirurgia mos-
tra que a Cirurgia Plástica não se dedica 
somente ao tratamento estético, como 
muitas vezes a especialidade é lembrada 
pela sociedade e por alguns colegas. A ci-
rurgia plástica também pode ser descrita 
como uma especialidade orientada para 
a solução de problemas de difícil cica-
trização ou de lesões traumáticas com-
plexas (como sequelas de queimaduras), 
reconstruções pós-cirurgias oncológicas, 
tendo como objetivo principal recuperar 
ou obter uma melhor função da área a 
ser reconstruída e, simultaneamente, 
melhorar a aparência estética. “Desta 
forma, tentamos incluir estas pessoas 
novamente em seu meio e em sua vida 
profissional, familiar e psicossocial”, re-
força Paulo Renato de Paula.

No caso do tratamento de Samuel 
Rosa, a maior preocupação da equipe 
cirúrgica é proporcionar uma melhor 
qualidade de vida ao mesmo, que ainda 
precisa do auxílio de uma sonda para se 
alimentar e de uma cânula de traqueos-
tomia para respirar. 

“É importante destacar o papel 
fundamental do HC e o apoio de sua di-
retoria para a realização dessa cirurgia, 
que necessitou de uma estrutura física, 
material e humana muito especializada. 
Somente em centros de saúde como o HC 
seria possível realizar esse tipo de cirur-
gia, que necessita de um centro cirúrgico 
bem equipado, de materiais específicos e 
uma equipe multidisciplinar formada por 
profissionais especialistas em diversas 
áreas da Saúde, como Cirurgia Plástica, 
Cirurgia Bucomaxilofacial, Microcirurgia, 
Anestesiologia, Intensivismo, Enferma-
gem, Fonoaudiologia, Nutrição e Psicolo-
gia. Além disso, o custo para a realização 
desse tipo de cirurgia em um hospital 
privado seria muito alto, inviabilizando, 
muitas vezes, a realização do procedi-
mento”, avalia Paulo Renato de Paula.

Condições físicas do paciente
Samuel Rosa Rodrigues recebeu alta 

hospitalar depois de passar duas semanas 
internado no HC. Devido à complexidade da 
cirurgia, após o término do procedimento, 
o paciente foi encaminhado para a Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI), onde passou três 
dias. Atualmente, ele está em acompanha-
mento ambulatorial pela equipe médica, por 
fonoaudiólogos, nutricionistas e psicólogos 
do HC.

Após a realização da primeira cirurgia, 
Samuel Rosa já consegue respirar sem usar 
a cânula de traqueostomia. Ele também po-
derá ingerir líquidos por via oral, porém con-
tinuará se alimentando por sonda até a reali-
zação do segundo procedimento cirúrgico. A 
traqueostomia também será mantida devido 
à necessidade de mantê-lo respirando por 
este meio durante a próxima cirurgia.

A mãe de Samuel Rosa, Jeni Rodrigues, 
que o acompanhou durante todo o trata-
mento, diz estar bastante confiante. “Tenho 
a certeza de que os médicos estão fazendo o 
melhor para o meu filho. Quando me lembro 
que ele quase morreu na ocasião do acidente 
e hoje está aqui se recuperando, isso já me 
deixa muito feliz”, afirma.

Por sua alegria e simpatia, Samuel 
Rosa conquistou vários amigos nas redes so-
ciais, que se sensibilizaram com o seu caso. 
Ele agradeceu a todos que torceram e torcem 
pela sua recuperação e deixou uma mensa-
gem de otimismo: “Por trás de uma nuvem 
escura, existe um céu azul”.

ço de Cirurgia Plástica, em 
especial Carlos Gustavo Ne-
ves, Marcelo Prado e Sinval 
da Silveira que participa-
ram praticamente de todo o 
ato cirúrgico.

Carlos Gustavo Le-
mos Neves faz parte da 
equipe de cirurgiões plásti-
cos do HC. Ele cursou me-
dicina na Fundação Souza 
Marques (RJ), é especialis-
ta em Cirurgia Geral pelo 
Hospital Adventista Silves-
tre (RJ) e em Cirurgia Plás-
tica pela Policlínica (RJ), 
cursou pós-graduação em 
Microcirurgia Oncológica 
pelo Instituto Nacional do 
Câncer (Inca) e fellow em 
Cirurgia Plástica de ex-obe-
sos mórbidos, nos Estados 
Unidos, no ano de 2007.

A Microcirurgia é uma 
técnica elaborada 
e realizada com a 
utilização de métodos 
de magnificação das 
imagens, como o uso 
de microscópios e 
lupas, que ampliam 
em até quarenta 
vezes o tamanho das 
imagens     

Cerca de 20 cirurgiões, residentes, médicos de serviços e voluntários participaram da 
cirurgia, sob a coordenação do médico Carlos Gustavo Lemos Neves

Uma parte da fíbula – osso localizado na canela – será 
utilizada para a reconstrução da estrutura óssea facial 

para uma futura reconstrução da arcada dentária

A primeira cirurgia no paciente foi um transplante autólogo, um procedimento complexo que consiste na 
transferência de tecidos de uma parte do corpo do paciente para a área que será reconstruída
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Tecnologia a serviço da educação ExpEriências Em um jardim 
dE artE contEmporânEaO ensino intermediado pelo uso de equipamentos multimídia é a marca de uma geração habituada 

às novas tecnologias e à internet 

Luiza Mylena

Engana-se quem pen-
sa que a tecnologia 
na sala de aula está 

ligada apenas aos projeto-
res popularizados após o 
ano 2000. 

Nas salas de aula, 
alunos e professores por-
tam aparelhos modernos 
como smartphones e tablets 
,e qualquer dúvida está a 
um toque de distância de 
ser sanada. Com o mundo 
em rede, haveria opção me-
lhor para aprimorar a edu-
cação? Como a tecnologia 

Convencional e virtual
A troca de informações entre alunos por e-mail e redes 

sociais já era comum, mas atualmente é quase obrigatória a 
comunicação entre alunos e professores por um meio que ul-
trapassa os limites da sala de aula. Além dos e-mails, os pro-
fessores podem utilizar os recursos que até então eram usa-
dos somente em cursos EaD. “Hoje, a legislação nos permite 
usar 20% da carga horária dos cursos presenciais para ser 
ministrada a distância. As ferramentas e tecnologias de infor-
mação e comunicação, desenvolvidas em trabalho conjunto 
das unidades acadêmicas com o Ciar, têm sido aprimoradas 
e usadas também nos cursos presenciais”, conta Leonardo 
Barra, diretor do Ciar. O Moodle é uma das ferramentas uti-
lizadas por diversas universidades no Brasil para facilitar  a 
educação por meio de recursos como forúns, chats e jogos.

Margareth Lobato, professora da Faculdade de Letras, 
dedica-se ao estudo de Ambientes Virtuais de Aprendizagem 
(AVA), utilizados em cursos de Educação a Distância (EaD), 
que cada vez mais têm ganhado espaço em aulas presenciais, 
aprimorando as atividades entre os alunos. A professora ex-
plica que para além dos aparatos tecnológicos é necessário 
que o educador saiba utilizar os recursos oferecidos pelos 
AVA. “Temos que ter em mente que as ferramentas por si só 
podem não fazer a diferença. Para um educador que tem uma 
postura mediadora, as ferramentas digitais permitem poten-
cializar a aprendizagem dos alunos, por viabilizarem a cola-
boração”, explica.

Formação
É preciso investir também na formação das pessoas que 

vão utilizar novos equipamentos.  Quando se fala em tecno-
logia, há a certeza que tudo se torna obsoleto com rapidez, 
novos aparelhos surgem a cada ano, programas sempre estão 
sendo atualizados e isto significa que é necessário estar em 
processo de reciclagem frequente. 

Na UFG, os cursos de aperfeiçoamento são oferecidos 
pelo Ciar e são abertos às comunidades interna e externa da 
universidade. Segundo Leonardo Barra, a procura é maior en-
tre professores e tutores da universidade e também por pro-
fessores do ensino básico. 

Além da formação dos profissionais, é necessário que 
não haja o deslumbramento com a rapidez oferecida pela tec-
nologia. Margareth Lobato explica que existe a diferença en-
tre  informação e conhecimento. Para a professora, “as infor-
mações são factuais, rasas, esparsas, descontextualizadas e 
desconexas.  O conhecimento é contextualizado, significativo, 
organizado e categorizado.”

Na UFG, o Ciar é 
o órgão responsável pela 
implementação das ati-
vidades acadêmicas in-
tegradas às tecnologias 
da informação dentro da 
universidade. O diretor 
do Ciar, Leonardo Barra 
,explica que o departa-
mento trabalha junto às 
unidades acadêmicas da 
universidade para desen-
volver cursos EaD e tam-
bém oferecer cursos de 
formação e aperfeiçoa-
mento para interessados 
na educação a distância.

A modalidade de 
ensino a distância (EaD) 

poderia ser utilizada por 
professores e alunos de ma-
neira mais produtiva?

Quem nunca assistiu 
à uma aula com retroproje-
tores que, em vez de slides e 
programas de apresentação, 
as transparências eram pro-
jetadas em um esquema de 
espelhos?  Além dos modelos 
de projeção, que alcançou 
seu ápice na lousa digital, a 
tecnologia está presente e as 
redes, que possibilitam web-
conferências e a interação 
entre pessoas, estão em dife-
rentes espaços.

Para Kellen Cristina, 

coordenadora pedagógica do 
Centro Integrado de Apren-
dizagem em Rede  (Ciar), as 
tecnologias de informação 
e comunicação são funda-
mentais para a qualidade 
no ensino a distância. Nas 
aulas não presenciais, a 
coordenadora conta que são 
usados diferentes recursos 
como webconferências, am-
bientes virtuais de aprendi-
zagem  e atividades multimí-
dia.  “Todo esse material di-
gital completa os encontros 
presenciais das turmas e o 
material impresso produzi-
do para os alunos”, explica.

na UFG ainda é recente, foi 
implementada plenamen-
te em 2010, mas já formou 
4.837 alunos, oriundos de 
Goiás, São Paulo e até Mo-
çambique, na África. 

“Essa modalidade de 
ensino veio para ficar, não 
há volta, e brevemente não 
haverá distinção entre as 
modalidades de ensino pre-
sencial e a distância, que já 
estão se misturando”, expli-
ca Leonardo Barra. 

Para o diretor do Ciar, 
um dos desafios que a mo-
dalidade ainda tem que 
enfrentar é a sua institu-
cionalização, “isto é, na ins-

talação definitiva dessa 
modalidade de ensino 
em toda a estrutura ad-
ministrativa da univer-
sidade, como vestibular 
ofertado regularmente, 
programas estudantis, 
iniciação científica e ou-
tras ações que são difí-
ceis de serem implanta-
das devidos aos próprios 
desafios que essa moda-
lidade de ensino ofere-
ce”. Mas Leonardo Bar-
ra é otimista, para ele, 
a EaD está no caminho 
certo e a cada ano vem 
vencendo os desafios 
próprios da modalidade.

EaD

Salas de aula equipadas com recursos multimídia 
são cada vez mais comuns na universidade

Apesar de novos recursos tecnológicos estarem mais acessíveis à educação, é 
preciso que os educadores estejam preparados para melhor utilizá-los

Projeto do curso de licenciatura em Artes Visuais modalidade a distância 
proporciona a grupo de estudantes vivências em Inhotim e em exposições de 

artes em Belo Horizonte

Júlia Mariano

Visitar Inhotim, o maior centro de arte con-
temporânea a céu aberto da América Latina, 
não parece um desejo alcançável para muitas 

pessoas interessadas em artes. Isso porque Inhotim 
está localizado no remoto município de Brumadi-
nho, a 60 Km da cidade de Belo Horizonte. Para os 
alunos do curso de licenciatura em Artes Visuais, 
modalidade a distância (EaD) da UFG, que residem 
em cidades do interior do Estado de Goiás, nas quais 
há polos da Universidade Aberta do Brasil (UAB) e 
do Plano Nacional de Formação de Professores para 
a Educação Básica (Parfor), conhecer Inhotim tam-
bém parecia um sonho inatingível. 

No entanto, como um dos desafios da EaD é 
romper barreiras, essa foi mais uma conquista dos 
alunos. Graças ao projeto desenvolvido pela servidora 
técnico-administrativa da Faculdade de Artes Visuais 
(FAV), Rejane Ribeiro da Silva, com apoio da direção 
da unidade, e ao empenho dos estudantes, professo-
res e tutores do curso, a proposta de visitar não so-
mente Inhotim, como também outras exposições em 
Belo Horizonte e obras de arte em Congonhas (MG), 
foi um sucesso.

Em Congonhas, os estudantes, acompanha-
dos por professores e tutores do curso, tiveram a 
oportunidade de conhecer 
algumas obras do escultor 
e entalhador Antônio Fran-
cisco Lisboa, mais conhecido 
como Aleijadinho. Tombadas 
pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN) e consideradas Patri-
mônio Mundial da Unesco, as 
esculturas dos Doze Profetas 
no Santuário do Bom Jesus de 
Matosinhos e as capelas com 
cenas da via-sacra prenderam 
a atenção dos estudantes, que 
esclareceram suas dúvidas 
com um guia local. 

O auge da programação 
foi a tão esperada visita técnica 
a Inhotim. Dois dias não foram 

suficientes para conhecer todo o acervo artístico ex-
posto nas 21 galerias e as 23 obras expostas a céu 
aberto, nem o acervo botânico com mais de 4.500 
espécies de plantas. No entanto, o período foi bas-
tante para despertar a curiosidade dos estudantes 
que se depararam com obras de Cildo Meireles, Tun-
ga, Adriana Varejão, Lygia Pape, Hélio Oiticica, Mi-
guel Rio Branco, Matthew Barney, Paul McCarthy, 
Dan Graham, entre outros. Alcione Bezerra Gomes 
Barbosa, estudante do polo de Inhumas, garante 
que percebeu seu amadurecimento por causa das 
experiências proporcionadas pela visita a Inhotim.

Para Luzia Aparecida Rosa, estudante do polo 
de Inhumas, a viagem foi surpreendente: “Foi mais 
do que eu esperava! Inhotim é grandioso, supera to-
das as expectativas”. Maria Divina, do polo de Aná-
polis, ficou impressionada: “Não adianta contar para 
as pessoas sobre Inhotim: elas mesmas precisam 
conferir!”. Maria Olinda Oliveira Barroso, aluna do 
polo de Inhumas, acredita que se não tivesse partici-
pado dessa viagem, não teria outra oportunidade de 
conhecer o acervo.

Outras experiências – Em Belo Horizonte, os via-
jantes conheceram e se relacionaram com a mostra 
A Magia de Escher, exposta no Palácio das Artes, com 
desenhos, gravuras e obras interativas do artista ho-
landês Maurits Cornelis Escher. De forma lúdica, 
instalações interativas instigaram os alunos a des-
vendar efeitos óticos utilizados pelo artista em suas 
construções geométricas. Os estudantes ficaram fas-
cinados por visitar essa exposição, apontada pelo jor-
nal especializado londrino The Art Newspaper, como 
a mais visitada do mundo em 2011, em decorrência 
das mostras realizadas em São Paulo, Rio de Janeiro 
e Brasília, que levaram 1 milhão e 200 mil pessoas a 
visualizar as obras do artista.

Inaugurando o Centro Cultural Banco do 
Brasil (CCBB) de Belo Horizonte, a exposição Elles: 
mulheres artistas na coleção do Centro Pompidou, 
com obras da coleção do Musée national d’Art Mo-
derne, de Paris, abrilhantou a viagem cultural. Os 
estudantes se depararam com 120 obras – entre fo-
tografias, instalações, pinturas, esculturas e vídeos 
– produzidas por 65 artistas pioneiras da coleção do 
Centro Georges Pompidou, de Paris. Criadas entre 
1907 e 2010, as obras representam a participação 
da mulher na história da arte moderna e contempo-
rânea. Trabalhos das brasileiras Rosângela Rennó, 

Anna Bella Geiger e Rivane Neuenschwander com-
partilharam a cena com obras de artistas interna-
cionais como Orlan, Sophie Calle, Sherrie Lavine, 
Nan Goldin e Frida Khalo. 

Angélica Rodrigues, licenciada em Artes Vi-
suais pela UFG, emocionou-se ao conhecer de per-
to tantas obras que ela só tinha visto em livros ou 
pela internet, especialmente as fotografias de Nan 
Goldin. A estudante lamentou a ausência de alguns 
colegas na viagem: “Quem não veio perdeu a melhor 
viagem de todos os tempos! Eu nunca imaginei que 
iria ver tanta coisa boa!”, assegura.

O professor da FAV, Rubens Pileggi Sá, acom-
panhou os estudantes na viagem e explicou que, para 
ele, o espírito do ensino a distância não é só ficar em 

frente ao computador e entender que isso é o concei-
to geral de ensino a distância. “Para mim, a ideia de 
ensino a distância é o contrário: é encurtar as distân-
cias. É dar aos estudantes a oportunidade de verem 
as obras de arte além dos pixels da tela do computa-
dor e conferi-las presencialmente em outros locais”. 
Ele assegurou que essas experiências são fundamen-
tais para a formação do aluno de Artes, pois elas não 
só mudam o entendimento sobre arte do estudante, 
como mudam a própria visão de mundo dele. 

Encerrado o passeio, Rejane Ribeiro anunciou 
que essa foi a primeira viagem de diversas outras que 

estão planejadas. “Ainda neste 
ano, vamos a Porto Alegre visitar 
a Bienal do Mercosul e, depois, 
a Brasília conferir a exposição 
Grandes mestres do Renasci-
mento: obras-primas italianas no 
CCBB. Tudo isso porque acre-
ditamos que essa é uma outra 
forma de levar o conhecimento 
aos estudantes”, garante. Cabe 
aos professores e tutores cria-
rem estratégias para que sejam 
compartilhadas as experiências 
vividas pelos estudantes nessas 
viagens e, assim, seja construí-
da uma rede de aprendizagem 
por meio de práticas pedagógicas 
que respondam aos novos desa-
fios da contemporaneidade.
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Estudantes e servidores do curso posam para 
foto em frente à Galeria Doug Aitken

Galeria Matthew Barney, um dos locais 
mais emblemáticos de Inhotim

Esculturas dos Doze Profetas, no 
Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, 
em Congonhas (MG)
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Diminuição da desigualdade brasileira 
envolve mudanças culturais

Mesa-redonda promoveu discussões sobre a queda da desigualdade no Brasil e levantou discussões sobre 
como o foco das políticas sociais nas mulheres pode reproduzir desigualdades de gênero

Kharen Stecca

Discussões acerca das 
desigualdades no Brasil 
perpassam diversas con-

dições que vão muito além das 
desigualdades de renda, envol-
vem também questões de gênero 
e raça e até mesmo jogos de fa-
vorecimento tão próprios da elite 
brasileira. Pensando sobre o as-
sunto, a Faculdade de Ciências 
Sociais (FCS) da UFG promoveu 
dentro do III Simpósio de Ciên-
cias Sociais, em outubro, uma 
mesa-redonda com o tema Po-
breza e desigualdades no Brasil. 

Participaram do evento 
o pesquisador e sociólogo do 
Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (Ipea), Rafael 
Guerreiro Osório, que apresen-
tou a análise feita pelo Ipea dos 
dados da Pesquisa Nacional de 
Amostra de Domicílios (Pnad 
2012). Para fornecer uma outra 
visão sobre a temática, tam-
bém participou da mesa-re-
donda a professora Bila Sorj, 
da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ), que trouxe 
para a discussão a questão de 
gênero e a desigualdade.

Em uma sociedade que 
favorece os ricos, os núme-
ros mostram a queda da desi-
gualdade de renda, devido, em 
grande parte, ao acesso maior 
ao mercado de trabalho, mas 
também à participação das 
políticas sociais do governo. 
Segundo as previsões dos eco-
nomistas e sociólogos, o Brasil 
ainda tem muito o que mudar 
e pode demorar para que isso 
aconteça. "Estamos diminuin-
do a desigualdade nas mesmas 
proporções que grandes paí-
ses fizeram anos atrás, o que é 
uma boa notícia", afirma Rafael 
Guerreiro. Por outro lado, as 
mudanças culturais, tão im-
portantes para que desigualda-
des de gênero ou de raça sejam 
evitadas, ainda estão longe de 
serem garantidas. "Os setores 
conservadores acabam compro-
metendo pautas progressistas 
no Congresso", afirma Bila Sorj. 
Rafael Guerreiro ainda desta-
ca que "muitas teorias sociais 
veem nos pobres, no proleta-
riado, a mudança. No entanto, 
pesquisas mostram que os mais 
pobres, os jovens e as mulheres 
são extremamente conservado-
res. Com as políticas sociais, 
essas pessoas estão ganhando 
cada vez mais espaço no cená-
rio social. Por isso, fica difícil 
imaginar que caminhamos para 
uma grande mudança". 

“Desigualdade de gênero não deve melhorar 
nos próximos anos”

Brasil está menos desigual, apesar do baixo 
crescimento econômico

As mulheres estão cada 
vez mais presentes no merca-
do de trabalho e menos depen-
dentes do ciclo reprodutivo, 
ou seja, não saem do mercado 
para criar os filhos. “Apesar 
disso, não caminhamos para 
uma maior igualdade de gênero 
no trabalho”, explica Bila Sorj. 
Para a pesquisadora, no Brasil, 
as representações e práticas 
sociais definem o que é femi-
nino e masculino e os dispõem 
de maneira hierárquica. Por 
isso, algumas profissões e car-
gos estão no imaginário social 
como sendo próprios para as 
mulheres ou para os homens: 
“Mulheres assumem o papel 
materno, de cuidadoras, na 
saúde, educação, assistência 
social e em empregos no co-
mércio; já os homens assu-
mem os papéis considerados 
mais racionais e calculistas”, 
afirma. Apesar da feminização 
de algumas profissões, como 
o Direito e a Medicina, nelas 
também há uma segregação 
vertical, dando pouca mobili-
dade às carreiras femininas. 

Segundo Bila Sorj, as 
mulheres de baixa renda estão 
mais presentes no mercado de 
trabalho, em especial no servi-
ço doméstico: “Essas mulhe-
res viabilizaram a ascensão de 
outras nas altas classes e no 
mercado de trabalho”, comenta 
a professora. Por outro lado, as 
responsabilidades familiares 
são concebidas como traba-
lho feminino: “É interessante 
perceber que as mulheres de 
classe alta trabalham menos 
em casa, provavelmente, por-
que têm menos filhos e mais 
acesso à servidora doméstica e 
à tecnologia; já os homens tra-
balham a mesma quantidade 
em casa, não importa a classe 
social”, afirma. 

Nos últimos anos, na ten-
tativa de buscar mudanças na 
desigualdade de renda brasilei-
ra, as políticas sociais optaram 
por considerar a mulher como a 
portadora das bolsas. O principal 
motivo dessa escolha foi o fato de 
as mulheres serem chefes de fa-
mília em boa parte dos lares bra-
sileiros. Porém, de acordo com 
Bila Sorj, isso levanta um outro 
questionamento: as bolsas dimi-
nuem as desigualdades ou re-
produzem o status quo, em que a 
mulher deve estar em casa, cui-
dando dos filhos e não inserida 
no mercado de trabalho? A pes-
quisadora conta uma fala curio-
sa de um estudo feito por ela do 
projeto Mulheres da Paz, em que 
mulheres são escolhidas nas 
favelas do Rio de Janeiro, rece-
bendo bolsas de R$ 190,00 para 
identificar jovens em situação de 
risco e levá-los para um outro ca-
minho, indicando-os para cursos 
de capacitação. “Uma das mu-
lheres entrevistadas disse que 
gostaria de ter a oportunidade de 
fazer um curso como esse”, res-
salta Bila Sorj. 

A professora acredi-
ta que é preciso perceber essa 
tensão entre a recolocação das 
mulheres nos dispositivos mais 
tradicionais de ocupação, o cui-
dado com o lar e sua recente 
colocação no mercado de traba-
lho: “Também é preciso desta-
car que as políticas sociais têm 
focado nas próximas gerações e 
não nos adultos”, disse. Rafael 
Guerreiro também concorda 
com a professora sobre esse re-
forço proporcionado pelas polí-
ticas sociais à desigualdade de 
gênero: “A emancipação é pelo 
mercado de trabalho e não pe-
las políticas sociais. A bolsa fa-
mília acaba criando autonomia 
para a mulher, mas dentro da 
antiga lógica”. 

A análise Duas décadas 
de desigualdade e pobreza no 
Brasil medidas pela Pesquisa 
Nacional por Amostra de Do-
micílios (Pnad) feita pelo Ipea 
traz uma comparação tempo-
ral: 1992/2002, 2002/2012 e 
também 2011/2012. Segundo 
Rafael Guerreiro, apesar dos 
destaques ruins da mídia, no 
geral, o que a pesquisa tem de 
surpreendente é que houve mu-
danças no país para melhor.

Contrariando o que se 
esperava, de 2011 para 2012, 
apesar do baixo crescimento 
do PIB, a renda per capita das 
famílias cresceu, em média, 
7,9%.  “O que provoca o des-
colamento desses dados é uma 
grande questão de pesquisa: 
há realmente um crescimento 
da renda ou os indicadores não 
estão captando a economia?”, 
ressalta Rafael Guerreiro.

A renda per capita no 
Brasil ainda varia muito. Ao di-
vidir a população em 10 grupos 
medianos, o primeiro percentil 
ganha em média R$ 91,71 per 
capita e o último tem renda de 
R$ 3.631,89. A diferença ainda 
é muito grande, já que a média 
de renda estaria em R$ 483,07 
per capita. Os dados mostram 
que o crescimento da renda foi 
mais forte nos grupos mais po-
bres, também houve um gran-
de crescimento da renda entre 
os mais ricos. “Esse é o cres-
cimento ideal, para evitar insa-
tisfações, mas retarda a queda 
da desigualdade”, explica o 
pesquisador.

Rafael Guerreiro acre-
dita que a tendência é que 
a renda dos mais ricos caia, 

Mestrado explora a visão 
contemporânea e a 
interdisciplinaridade no 
fazer musical
Seminário Nacional de Pesquisa em Música possibilitou discussão 
de temas relacionados às três linhas de pesquisa do Programa de 
Pós-Graduação em Música da UFG

Erneilton Lacerda

No ano em que a Uni-
versidade Federal de 
Goiás sediou a edição 

regional do Seminário Inter-
disciplinaridade, o Programa 
de Pós-graduação em Música 
da Escola de Música e Artes 
Cênicas (Emac) realizou a dé-
cima terceira edição do Semi-
nário Nacional de Pesquisa 
em Música (Sempem), dando 
maior destaque à interdisci-
plinaridade. Esse é um reflexo 
das próprias linhas de pesqui-
sa oferecidas pelo programa 
de pós-graduação Stricto Sen-
su da Emac. 

O objetivo da intera-
ção entre disciplinas e áreas 
do saber, em níveis de com-
plexidade diferentes, é ofe-
recer aos alunos uma visão 
geral do mundo, com um 
conhecimento compreendi-
do e apreendido como cons-

truções histórico-sociais. É 
nesse sentido que atuam 
os docentes orientadores do 
mestrado em Música. 

O coordenador do mes-
trado, Carlos Henrique Costa, 
considera que todas as linhas 
de pesquisa levam as dis-
cussões para o fazer musical 
contemporâneo, “tendo em 
vista que a música tem uma 
grande herança, advinda dos 
primórdios da produção ar-
tística, que vem desde a Gré-
cia antiga até a atualidade. A 
música, por meio da história, 
nos traz uma bagagem admi-
rável”. No entanto, ele admite, 
tais fundamentos devem ser 
contextualizados com a atua-
lidade, considerando a era da 
comunicação instalada, o de-
senvolvimento da tecnologia e 
o pensamento social atual. 

“A visão contemporâ-
nea desse fazer musical, de 
música barroca ou român-

tica, por exemplo, necessita 
de uma reflexão. É uma das 
abordagens que tomamos 
para direcionar as pesquisas 
em nosso programa de pós-
-graduação”, afirma o pro-
fessor. Nesse sentido Carlos 
Henrique Costa cita como 
exemplos as produções bi-
bliográficas dos laboratórios 
de produção sonora, que as-
sociam música e tecnologia, 
e piano em grupo da Emac. 

Outro destaque que 
os participantes do Sempem 
puderam acompanhar foram 
as discussões sobre bioética, 
área que investiga as condi-
ções necessárias para uma 
administração responsável da 
vida humana e sempre pre-
sente nos projetos dos profes-
sores e mestrandos. “É uma 
área muito ligada à pesquisa 
em Música, pois os processos 
envolvidos têm como cerne os 
seres humanos, suas ações e 

Linhas de Pesquisa
1) Música, criação e expressão - pesquisas sobre processos de criação musical, performance 
musical, composição e outras interfaces da música com processos de criação e expressão. 
 
2) Música, educação e saúde - pesquisas sobre musicoterapia, processos educacionais em 
música, psicologia da música e outras interfaces da música com educação e saúde.  

3) Música, cultura e sociedade - pesquisas sobre abordagens históricas, culturais, filosóficas, 
sociais e antropológicas em música, musicologia, processos de significação musical e a inter-
relação da música com áreas afins.

fazendo com que a renda de 
profissões como médico e en-
genheiro, que é muito alta no 
país, diminua. Movimentos 
do governo, como o Programa 
Mais Médicos, indicam isso. 
“A quantidade de médicos é 
pequena, quer os médicos re-
conheçam isso ou não. Fica 
muito difícil dar maior aten-
ção à saúde básica com salá-
rios que são maiores do que 
os dos prefeitos das cidades. 
É uma contraposição. Salá-
rios acima da média também 
produzem outros efeitos ruins 
para o país, pois acabam 
atraindo pessoas por dinhei-
ro e não por desejarem fazer 
aquele trabalho”, comenta. 

Pelos dados levantados 
o fator que mais contribui para 
o aumento da renda é o traba-
lho, seguido pelo Bolsa Família 
e pela previdência. O pesquisa-
dor explica que é interessante 
perceber que o gasto de 0,5% 
do PIB com o Bolsa Família 
tem um efeito enorme na que-
da da desigualdade.

Professores na abertura da décima terceira edição do Sempem

Mestrando em Música pela UFPR, João Alexandre 
Straub, compartilhou experiências no Sempem

interações, principalmente na 
musicoterapia, que tem como 
uma de suas áreas interdis-
ciplinares a Saúde. Normal-
mente, nas pesquisas em per-
formance é observada quando 
da aplicação de entrevistas 
com compositores e instru-
mentistas”, explica Carlos 
Henrique Costa. 

A coordenadora geral 
do Sempem, professora Clau-
dia Regina Zanini, corrobo-
ra com essa ideia ao afirmar 
que “a pesquisa em Música, 
por envolver seres humanos 
e ambientes sonoros, precisa 
pensar a questão da bioética”. 
E a interdisciplinaridade, de 
acordo com a coordenadora, 
manifesta-se nas próprias 
disciplinas do mestrado em 
Música, “pois incluem estu-
dos que interligam saberes, 
como nas disciplinas Psicolo-
gia da Música e Música, Cul-
tura e Sociedade”. “Os alunos 
estão sempre fazendo cone-
xões entre as diversas áreas 
do conhecimento. O performer 
tem que estar em sintonia 
com o que está acontecendo 
na sociedade”, conjectura.

Sempem - A décima tercei-
ra edição do Sempem ocor-
reu entre os dias 2 e 4 de 
outubro. Sob o tema Ações 
e interações do fazer musi-
cal na contemporaneidade, o 
Sempem realizou sete reci-
tais, cinco minicursos, três 
mesas-redondas, duas con-
ferências, uma masterclass, 
seis sessões de comunicação 
oral e uma sessão de pôster. 
O seminário recebeu cerca 
de 150 inscrições de partici-
pantes e 100 ouvintes.

O curitibano João Ale-
xandre Straub é mestrando 
em Música pela Universidade 
Federal do Paraná (UFPR) e 
veio a Goiânia especialmen-
te para o evento. Ele contou 
como ficou sabendo sobre o 
seminário: “Um colega de Pe-
lotas (Rio Grande do Sul), que 
faz mestrado na UFG, en-
viou-me o link com a chama-
da para apresentações de tra-
balho e eu me interessei. Vim 
pela troca de experiências e 

informações, já que muitas 
pessoas estão apresentando 
trabalhos que podem ter re-
lação com o meu projeto. Os 
minicursos também têm te-
máticas diversificadas, o que 
pode fazer com que aprenda-
mos sobre a pesquisa em Mú-
sica no Brasil e no exterior”.    

Claudia Regina Zanini 
assinala ainda o crescimento 
do evento a cada nova edi-
ção, com a participação de 
professores e estudantes de 
pós-graduação, mas também 
de graduação, inclusive de 
outros Estados. “É importan-
te ressaltar que, em 2013, o 
Sempem propôs discussões 
acerca das ações e interações 
do fazer musical na atuali-
dade, por entender que, por 
meio de ações e interações, 
estabelecem-se as funções do 
músico na contemporaneida-
de”, afirmou. Para exemplifi-
car, a professora cita uma das 
conferências, A Saúde do Mú-
sico: desafios para as práticas 
de formação, com o professor 
Sérgio Figueiredo Rocha, da 
Universidade Federal de São 
João Del Rei, que “trouxe uma 
temática importante para a 
área e relacionou aspectos da 
formação do músico, de sua 
saúde mental e física, da neu-
rociência da música, ou seja, 
saberes em prol de um conhe-
cimento mais aprofundado do 
tema, de uma forma interdis-
ciplinar”. 

Para a diretora da Esco-
la de Música e Artes Cênicas, 
professora Ana Guiomar Rêgo 
Souza, as temáticas do déci-
mo terceiro Sempem aponta-
ram para o mesmo percurso 
que pautou a criação tanto da 
Pósgraduação em Música da 
UFG, quanto do próprio se-
minário: a busca por diálogo 
e pela interdisciplinaridade. 
“Apesar de serem discutidos 
desde a década de 1980, os 
temas deste seminário ain-
da são um desafio. É sempre 
oportuno e conveniente que 
insistamos em nossos simpó-
sios e encontros sobre a im-
portância do diálogo entre as 
áreas, sobretudo na pesquisa 
em Música”, declarou.

Fo
to

s:
C

ar
lo

s 
S

iq
u

ei
ra

C
ar

lo
s 

S
iq

u
ei

ra

Fo
n

te
: I

PE
A

 

O aumento da renda nos últimos anos foi maior nas 
camadas mais pobres da população, mostrando que 

houve forte diminuição da desigualdade de renda 

Rafael Guerreiro (IPEA), Djaci David de Oliveira (mediador UFG) e Bila Sorj (UFRJ): 
Discussões ressaltaram fatores sociais que reafirmam desigualdades no Brasil
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Renan Vinicius  e 
Alexandre Braoios

O ingresso na universida-
de é, sem dúvida, um 
marco importante na 

vida de um estudante. Para 
grande parte dos novos uni-
versitários, com idade entre 
17 e 20 anos, essa etapa tam-
bém marca o início ou o au-
mento dos encontros sexuais 
e amorosos. Em muitos casos, 
a distância dos pais, as novas 
relações de amizade e a inten-
sificação da vida social, que 

Fábio Gaio

Entre os dias 23 e 28 
de setembro, o Câm-
pus Catalão (CAC) 

da Universidade Federal de 
Goiás (UFG) foi palco de di-
versas atrações culturais, 
com uma programação que 
contou com apresentações 
musicais e teatrais; expo-
sições; debates; palestras 
e lançamento de livros. O 
1º Festival Literário de Ca-
talão (Flicat), proposta que 
surgiu do Departamento 
Editorial do Câmpus Cata-
lão (Depecac), em parceria 
com a Fundação Maria das 
Dores Campos, Centro Cul-
tural Labibe Faiad e Aca-
demia Catalana de Letras, 
teve a participação de alu-
nos, servidores e comuni-
dade em geral e favoreceu o 
acesso à cultura e ao livro, 
por meio da aproximação 
entre leitores e escritores.

Durante a abertura 
do evento, foi possível per-
ceber a relevância do fes-
tival não apenas como ati-

Projeto do Câmpus Jataí realiza 
levantamento sobre comportamento 
sexual de risco de alunos da UFG
Conhecer o perfil dos universitários ajuda a embasar possíveis 
campanhas educativas, tornando os resultados mais satisfatórios

pode vir acompanhada pelo 
consumo de bebidas alcoóli-
cas ou drogas ilícitas, podem 
ocasionar encontros sexuais 
desprotegidos ou outras ati-
tudes que colocam em risco a 
saúde dos jovens.

Pensando nisso, os do-
centes Alexandre Braoios e 
Christiane Ricaldoni Giviziez, 
ambos do curso de Biomedi-
cina do Câmpus Jataí da Uni-
versidade Federal de Goiás, 
criaram o projeto de pesquisa 
Levantamento sobre o compor-
tamento sexual de risco entre 

universitários. O objetivo do 
projeto consiste em conhecer 
o perfil dos jovens universitá-
rios de Jataí, sua visão sobre 
o uso de preservativos e an-
ticoncepcionais, seu conhe-
cimento acerca das doenças 
sexualmente transmissíveis 
e dos tratamentos, entre ou-
tros. 

O levantamento está 
sendo realizado com 350 aca-
dêmicos dos 24 cursos de gra-
duação do Câmpus Jataí, mas 
há a pretensão de expandir a 
ação para outras instituições 
de ensino superior. O projeto 
conta também com a partici-
pação dos estudantes Aline de 
Lira Aquino e Juliano Alves de 
Lima, além do apoio dos cur-
sos de Ciências Biológicas e 
Psicologia do Câmpus Jataí.

De acordo com os pro-
fessores, projetos do gêne-
ro são necessários, porque, 
apesar do Brasil ser referên-
cia mundial no tratamento 

de Aids, as campanhas rea-
lizadas pelo governo com o 
intuito de incentivar o uso 
de preservativos nem sempre 
surtem o efeito necessário. 
Por outro lado, quando ba-
seadas em estudos que visam 
o conhecimento sobre o com-
portamento sexual de risco 
nos diferentes grupos popula-
cionais vulneráveis, as inicia-
tivas apresentam resultados 
mais satisfatórios. 

"A pandemia de Aids é 
um problema global que tem 
desafiado cientistas de todo o 
mundo, mas esse é apenas o 
problema mais visível, outras 
DSTs ainda possuem uma 
alta prevalência. Várias DSTs 
são curáveis e, por essa razão, 
parecem ser negligenciadas 
pela população. No entanto, 
algumas delas podem causar 
sequelas graves, como infer-
tilidade e infecções dissemi-
nadas. Sabe-se que o conhe-
cimento da população sobre 

DST/Aids é considerado satis-
fatório, especialmente entre a 
população com maior grau de 
instrução. Porém, ao mesmo 
tempo, estudos revelam que 
há uma significativa parcela 
dessa mesma população que 
ainda não faz uso de preser-
vativos em todas as relações 
sexuais, o que favorece a dis-
seminação desse grupo de 
doenças”, explica o professor 
Alexandre Braoios.

Após o término do le-
vantamento, serão compara-
dos os dados entre alunos de 
graduação de diferentes áreas 
do conhecimento. Posterior-
mente, os pesquisadores pre-
tendem elaborar um projeto 
de extensão para promover 
intervenções, com a finalida-
de de orientar e informar os 
universitários sobre os riscos 
de aquisição de DST, gravidez 
indesejada, uso abusivo de pí-
lula do dia seguinte e estimu-
lantes sexuais masculinos.

Catalão realiza 1º Festival Literário
Evento promoveu o encontro da comunidade com atrações culturais

vidade de valorização da cul-
tura, mas também pelo fato 
de promover a reflexão acerca 
de questões sobre literatura e 
leitores. O espetáculo teatral 
Agrestes, veredas e sertões: 
percursos de transvaloriza-
ção, encenado pelos grupos 
CorpoEncena, Senzala e Cia 
Expressarte, trouxe uma 
apresentação baseada no poe-
ma Morte e Vida Severina, de 
João Cabral de Melo Neto. Em 
seguida, a professora Maria 
Amélia Dalvi, da Universida-
de Federal do Espírito Santo 
(UFES), ministrou a conferên-
cia Leitores e leituras literá-
rias: conquistas e desafios.

A programação do 1º 
Flicat prosseguiu com a rea-
lização do 2º Seminário de 
Formação em Atividades Edi-
toriais, que discutiu, entre ou-
tros assuntos, a  escrita cien-
tífica. Outra atração foi o Varal 
Poético, um espaço para expo-
sição de poemas produzidos 
pela comunidade universitária 
e expostos no saguão de en-
trada do Restaurante Univer-
sitário (RU). A apresentação 

musical infanto-juvenil Can-
torinha e o musical Luizin da 
Zizinha do Tõe Lizeta, ambos 
apresentados pelo músico mi-
neiro Luiz Salgado, e o Prata 
da Casa, que promoveu o lan-
çamento de livros e bate-papo 
com escritores, foram outros 
destaques do Festival. 

Já nas mesas-redon-
das, alguns dos temas discu-
tidos foram a prática de leitu-
ra e a edição de revistas cien-
tíficas. O Sarau Poético, por 
sua vez, com leitura e recita-
ção de poemas, emocionou o 
público presente. 

O encerramento do 1º 
Flicat ocorreu no dia 28 de 
setembro, com performances 
cênicas e culturais e o espe-
táculo musical Francisco de 
Assis. Outras atrações integra-
ram o festival, como exemplo, 
a Exposição de Caricaturas de 
servidores e alunos do Câmpus 
Catalão e a Poesia na Feira, 
que promoveu a distribuição 
de poemas nas feiras livres 
de Catalão. Houve também a 
Feira de Troca de Livros, que 
proporcionou a troca de livros 

entre leitores, e a exposição 
sobre restauração e conserva-
ção do acervo da Biblioteca do 
câmpus.

Para a coordenadora do 
Depecac e responsável pela or-
ganização do 1º Flicat, Maria 
José dos Santos, as parcerias 
realizadas com o curso de Le-
tras e com as demais insti-
tuições culturais de Catalão, 
o apoio de diversas empresas 
e entidades, e o trabalho e o 
empenho de cada voluntá-
rio foram fundamentais para 

o sucesso do festival. O 
balanço feito pela profes-
sora é positivo e o evento 
deve compor o calendário 
de atividades do câmpus 
nos próximos anos. “Nos-
sa proposta foi extrapolar 
os muros da universidade, 
chamar a população para 
dentro do câmpus por meio 
de diferentes atrações cul-
turais e realizar um evento 
para o público interno, mas 
sem esquecer a comunida-
de externa”, acrescenta.

ARTIGO

A UFG recebeu de agosto a outubro 
de 2013 sete estudantes de Cabo Verde den-
tro do Programa de Incentivo à Formação 
Científica de Estudantes de Cabo Verde. Os 
discentes, em férias acadêmicas, vieram ao 
Brasil para um treinamento científico, sob 
orientação de pesquisadores da UFG. Os 
estudantes eram das mais diversas áreas, 
principalmente, Ciências Biológicas e En-
genharia Civil. No geral, eles se engajaram 
em projetos que envolviam conhecimentos 
diferentes dos estudados em Cabo Verde: 
“Estudei solos não saturados, um conteúdo 
que não é abordado em Cabo Verde”, conta 
Hernane Gomes Assunção, do curso de En-
genharia Civil, que teve o acompanhamento 

Foram abertas em novembro as ins-
crições para estudantes e pesquisadores 
interessados em concorrer a uma das bol-
sas de graduação, doutorado, pós-douto-
rado e pessoal administrativo oferecidas 
pelo Be Mundus, projeto que integra a rede 
de universidades membros do Instituto 
de Estudo Brasil Europa (IBE), no âmbito 
do Programa Erasmus Mundus. O objetivo 
é promover e fortalecer a cooperação en-
tre universidades brasileiras e europeias. 
O valor das bolsas varia de 1.000 a 2.500 
EUR mensais e está prevista a disponibili-
zação de 175 mobilidades. 

Entre os dias 14 e 16 de outubro, 27 
estudantes da UFG apresentaram trabalhos 
na XXI Jornadas de Jóvenes Investigadores 
del Grupo Montevideo organizada pela Aso-
ciación de Universidades del Grupo Monte-
video (AUGM), na Universidad Nacional del 
Nordeste (Corrientes/Argentina). A Jornada 
reuniu representantes da Argentina, Brasil, 
Chile, Paraguai e Uruguai. 
Mais de 700 trabalhos fo-
ram apresentados. A es-
tudante Danila Laiana da 
Silva, do curso de Letras da 
UFG, foi uma das estudan-
tes que participou do even-
to e destacou suas impres-
sões: "Para uma instituição 
de ensino superior, sempre 
é bom estabelecer contato 
com outras universidades 
para ampliar seus horizon-

Estudantes de Cabo Verde concluem atividades na UFG

Be Mundus abre inscrições em programa de mobilidade

Estudantes apresentam trabalhos na Argentina

do professor Gilson Gitirana da Escola de 
Engenharia Civil (EEC). 

Myrian Lima, do curso de Ciências 
Biológicas, também ressalta a importância 
da experiência para o conhecimento de uma 
outra cultura e para sua vida acadêmica. A 
estudante foi orientada pelo professor Rafa-
el Loyola do Instituto de Ciências Biológicas 
(ICB). Ela estudou modelagem na área de 
Ecologia e disse que o estudo será útil em 
seu projeto na Universidade de Cabo Verde.  
Já Lichiel Cruz realizou estudos em estrutu-
ras de aço, com orientação do professor Or-
lando Ferreira da EEC, fez estágio em três 
empresas e acompanhou várias pesquisas. 

Segundo o professor Rafael Loyola, “a 
oportunidade que os alunos tiveram de vi-
venciar o dia a dia de pesquisa em um labo-
ratório no Brasil foi muito importante. Aqui, 
eles tiveram contato com outra cultura, com 
maneiras diferentes de pensar e fazer ciên-
cia e com uma realidade social e institucio-
nal diferente da qual estão acostumados. A 
troca de experiências agrega muito valor a 
esse programa e torna a UFG um centro de 
atração de novos talentos oriundos de paí-
ses africanos, dos quais, alguns desses dis-
centes, certamente, terão interesse em voltar 
para cursar sua pós-graduação”, destacou.

Para a graduação, são oferecidas bolsas 
para as licenciaturas com foco na formação de 
professores. Interessados em cursar doutora-
do e pós-doutorado nas áreas de Engenharia e 
Tecnologia também podem se inscrever. Mais 
de 35 mil bolsas de estudos foram oferecidas 
desde 2007 pelo Programa Erasmus Mundus, 
proporcionando para milhares de pesquisa-
dores a complementação de sua formação em 
renomadas universidades europeias. Os inte-
ressados na UFG devem procurar mais infor-
mações no site www.cai.ufg.br ou diretamente 
na Coordenadoria de Assuntos Internacionais, 
prédio da Reitoria.

tes acadêmicos, científicos e educacionais. 
Eventos da magnitude das Jornadas de Jo-
vens Investigadores criam um espaço privi-
legiado para que esse contato aconteça com 
muita produtividade. Nós, alunos da UFG, 
voltamos para o Brasil visualizando novos 
caminhos de estudo e pesquisa em nossas e 
em outras áreas."

Na virada do milênio, sob responsabilidade do 
Ministério da Ciência e Tecnologia, o Brasil defi-
niu sua posição e seus rumos, como oficialmen-

te ingressado na impactante Sociedade da Informação. 
Em decorrência das decisões então tomadas, foi pu-
blicado, em 2013, o Edital SEIF/MEC 01, criando 
uma rede nacional para formação de professores da 
Educação Básica. Como método de ensino, a inicia-
tiva previa o desenvolvimento de materiais didáticos 
multimídia e cursos mediados pela internet. Surgiu 
assim, em escala nacional, o ensino de Música na 
modalidade a distância mediado por tecnologias da 
informação e comunicação. 

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFGS), pioneira, manteve-se nessa posição também por 
propor o primeiro curso de licenciatura em Música EaD 
(Resolução CD/FNDE 035/2005). Com a criação da Uni-
versidade Aberta do Brasil (UAB), (Decreto 5800/2006), 
a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e a Uni-
versidade de Brasília (UnB) também passaram a oferecer 
tal curso, que segundo o Portal do MEC, hoje totalizam 
seis no Brasil. Para 2014, com o apoio da Capes e inte-
grados ao Sistema Universidade Aberta do Brasil, estão 
sendo planejados novos polos de apoio presencial para o 
curso de licenciatura em Música, distribuídos por todo 
o país, com vagas oferecidas à demanda social. Afinal, 
ensinar e fazer Música EaD também inclui polos presen-
ciais, funcionando com o apoio de tutores músicos sob 
orientação de professores. 

Ao lado das atividades presenciais nos polos, como 
prática musical de conjunto, na modalidade a distância, 
são utilizadas as mesmas ferramentas empregadas em 
outras áreas do conhecimento. Basicamente, os conteú-
dos de interesse são oferecidos por intermédio de uma 
plataforma virtual de aprendizagem, explorando suas 
funcionalidades. O importante é evitar a mera transfe-
rência de práticas presenciais para contextos de tecno-
logias mais sofisticadas. Devido à performance, natu-
ralmente, alguns aspectos na música exigem particular 
atenção. Primeiramente, a veiculação de arquivos de 
áudio e de vídeo é relativamente maior; segundo, impõe-
-se a realização de webconferências mais frequentes; e, 
por fim, há necessidades do uso de softwares interativos 
para aprendizagem de solfejo, percepção musical e prá-
tica instrumental, muitos dos quais ainda em fase de 
desenvolvimento.

Tradicionalmente, o ensino de Música tem caráter 
presencial e individual. Conceber uma dinâmica de ensi-
no a distância significa quebrar paradigmas, desestabi-
lizando convicções e ganhando nova dimensão. Por trás 
da relativização de tempo e espaço, está a busca de tor-
nar o ensino musical mais amplo, versátil e, principal-
mente, democrático. Isso exige renovação não só de ma-
teriais e métodos, mas de fluxos de trabalho e avaliação. 
Entre as modificações necessárias mais profundas 
estão provavelmente a atitude de generosidade intelec-
tual em relação à capacidade de trabalho em grupo e o 
compartilhamento de ideias. Assim, autorias abertas e 
colaborativas, acesso à informação e soluções efetivas 
e compartilhadas para problemas reais são facilitados, 
possivelmente muito mais transparentes na educação a 
distância do que na presencial.

* Professora do Departamento de Música do Institu-
to de Artes da UFRGS

Formação em 
Música na 
modalidade 
a distância

D
iv

u
lg

aç
ão

C
ar

lo
s 

S
iq

u
ei

ra

Helena de Souza Nunes*

C
arlos S

qu
eira

Uma das atrações do festival foi o Varal Poético, para exposição 
de poemas produzidos pela comunidade universitária, no saguão 

de entrada do Restaurante Universitário (RU)
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O levantamento está sendo realizado com 350 acadêmicos dos 
24 cursos de graduação do Câmpus Jataí
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Moda e Poesia se encontram no 8º FAV Fashion
Formandos do curso de Design de Moda apresentam 

coleções em homenagem ao centenário de 
nascimento do poeta Vinicius de Moraes

Erneilton Lacerda 

“Quer? Então faça acontecer, porque a única coisa que cai 
do céu é a chuva”, disse o poeta Vinicius de Moraes, que 
completaria cem anos de vida em 2013. E a chuva, inter-

mitente, caiu na noite de oito de outubro. Entretanto, o clima 
continuou quente na oitava edição do FAV Fashion, cujo ho-
menageado foi justamente Vinicius de Moraes, o “poetinha”. 
O evento é organizado anualmente por alunos formandos do 
curso de Design de Moda da Faculdade de Artes Visuais (FAV) 
da UFG.  

Ao som de canções compostas por Vinicius de Moraes, 
como “Garota de Ipanema”, “Chega de Saudade” e “Pelas Luz 
dos Olhos Teus”, passaram pela passarela, montada no Cen-
tro de Cultura e Eventos Professor Ricardo Freua Bufáiçal, 
modelos vestindo as peças desenvolvidas por 17 estudantes. 
Cada um deles escolheu três de suas criações para represen-
tar o trabalho iniciado há um ano e meio.

A organização do evento confessa a dificuldade de esco-
lher um tema único, com tantos estilos diferentes entre as de-
signs de moda que apresentaram suas coleções. No entanto, 
aos poucos, isso foi mudando à medida que conheciam a vida 
e a obra de Vinicius de Moraes. “Quanto mais conhecíamos 
seus sonetos e canções, mais éramos tocadas por esse tema 
tão apaixonante”, relataram as estudantes no material de di-
vulgação do evento. 

Uma das organizadoras que atuou no backstage, Ind-
yanelle Marçal, faz parte do Centro Acadêmico de Design de 
Moda e salientou que o FAV Fashion é a ocasião conveniente 
para que os estudantes exponham “conhecimentos e habili-
dades adquiridos durante toda a graduação”. Ela é estudante 
do sexto período e acredita que fazer parte da organização é 
uma oportunidade significativa. “É uma experiência que con-
tribui, porque no ano seguinte será a minha vez de apresentar 
minhas criações. Então, participar nos bastidores já é uma 
forma de preparação para todo o processo.” 

A estudante Flávia Barros foi uma das 
que apresentou sua própria coleção no FAV 
Fashion 2013. Graduada em Administra-
ção e especialista em Recursos Humanos, 
ela realizou um sonho antigo ao ingressar 
no curso de Design de Moda. “Apresentar 
minha coleção no FAV Fashion foi a con-
cretização de uma experiência indescritível, 
que foi fazer Design de Moda. Foi uma reali-
zação pessoal ver as minhas criações serem 
apresentadas ao público”, emocionou-se. 

O mercado de trabalho em Goiânia 
ainda é fechado para o estudante de moda, 
acredita Flávia Barros. “Por isso, a grande 
importância do FAV Fashion para os estu-
dantes que estão concluindo o curso e que 
terão de enfrentar uma nova fase: buscar a 
inserção no mercado. O evento proporciona 
essa visibilidade ao nosso trabalho.” 

Graduado em Design de Moda pela 
UFG, em 2012, o estilista Pedro Porto não 
deixou de conferir a produção apresentada 
no FAV Fashion. Além de ter participado al-
gumas vezes nos bastidores, ele foi um dos 
estudantes que apresentou uma coleção no 
ano passado. “O evento é uma oportunida-
de única para que os concluintes do curso 
de Design de Moda possam mostrar o resul-
tado de um longo período de trabalho, tanto 
na parte de criação, quanto na parte de mo-
delagem, costura e acabamento”, destacou.

“Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo 
E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo’’ *

“Quando a luz dos olhos meus 
E a luz dos olhos teus 
Resolvem se encontrar ’’

* Vinícius de Morais

“De tudo, ao meu amor serei atento   
Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto’’ *

O trabalho ganhou vida nos corpos das modelos 

Estudantes comemoram o sucesso de suas criações

A criatividade chamou a atenção do público
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