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ARTIGO

Quatro estudantes do curso de gradua-
ção em Enfermagem da Universidad de Córdo-
ba, Espanha, passaram os meses de agosto e 
setembro por estágio no Hospital das Clínicas 
(HC) da UFG. O estágio faz parte do Progra-
ma de Intercâmbio Acadêmico Internacional 
Santander, uma integração da UFG com a 
Universidad de Córdoba. As estudantes foram 
supervisionadas pela professora da Faculdade 
de Enfermagem (FEN), Ana Lúcia Queiroz Be-
zerra, e tiveram o apoio do setor de serviços de 

Nos dias 3 e 4 de setembro, foi reali-
zado, em Montevidéu, Uruguai, sob a coorde-
nação da Universidad de la Empresa (UDE), 
o Encontro Regional da Área Mercosul do 
Projeto Alfa Trall. O objetivo foi discutir a sus-
tentabilidade do Projeto, desenvolvido desde 
2011 e que se encerra em janeiro de 2014. 
Está prevista a formação de uma rede, com os 
propósitos de buscar a definição de agendas 
comuns entre universidades e stakeholders 
(em âmbitos local, nacional e supranacional) e 
reforçar a possibilidade de incidir nas políticas 
de Aprendizagem ao Longo da Vida em diver-
sos níveis. Representaram a UFG no evento, 
a coordenadora de Assuntos Internacionais, 
Ofir Bergemann de Aguiar, e o pró-reitor de 

Faculdade de Enfermagem e Hospital das Clínicas 
recebem estudantes espanholas para estágio

Projeto Alfa Trall realizou encontro regional

Professores moçambicanos visitam a UFG 
e propõem parcerias

Gestão de Pessoas e de Enfermagem do HC. 
 As estudantes Maria del Carmen 

Lopez Toledano, 26 anos, Paloma Holgado 
Muñoz, 22, Isabel Luque Cantarero, 23, e 
Marina Fernandez Leon, 25, ficarão no Bra-
sil até janeiro de 2014. Elas estão no último 
período do curso de Enfermagem e fizeram o 
intercâmbio para complementar seus conhe-
cimentos, por meio de estágio prático, nas 
áreas Materno-infantil e Atenção Primária. As 
330 horas de estágio na área Materno-infantil 
foram realizadas no Hospital das Clínicas da 
UFG e na Maternidade Dona Íris. Já as 250 
horas de estágio em Atenção Primária foram 
cumpridas nas unidades básicas de saúde de 
Goiânia. As estudantes contaram que estão 
aprendendo diferentes técnicas em partos e 
cesáreas. Elas também destacaram as dife-
renças que perceberam entre a saúde no Bra-
sil e na Espanha. “Aqui há menos intimida-
de. Uma enfermaria aqui tem quatro ou seis 
leitos. Na Espanha, uma enfermaria de um 
hospital público tem somente dois leitos. São 
realidades bastante diferentes”, relataram.

O século XXI inaugura na América Latina um clima 
político significativo para refletir sobre aconteci-
mentos no contexto dos regimes autoritários. Mas 

refletir sobre o passado implica refletir sobre o presente, 
assim sobre qual futuro se deseja à nossa sociedade. No 
passado, as ações ditatoriais procuraram consolidar a 
formação de uma cultura de terror, que passou a orga-
nizar e disciplinar a vida social. Os regimes autoritários 
produziram, pela extrema violência de suas ações, even-
tos traumáticos e contínuas rupturas microssociais. 
Mas a pergunta central é: a memória deve se converter 
em um lembrar para esquecer ou será que é preciso es-
quecer para não lembrar? Simplesmente, deve-se lem-
brar para que nunca mais aconteça.

É necessário reafirmar que jamais existiram dita-
duras benevolentes, pois, em todo processo repressivo, 
as alterações da vida cultural, política e social são pro-
duto de múltiplas rupturas com diversos graus de inten-
sidade de violência política. Assim, por motivos políticos, 
pode-se contar, em toda a América Latina, milhares de 
mortos, um número considerável de desaparecidos, mi-
lhares de torturados e um incomensurável número de 
vítimas indiretas da repressão.

Como expõe o livro Direito à Memória e à Verdade, 
publicado pela então Secretaria Especial de Direitos Hu-
manos da Presidência da República, as feridas abertas 
durante o regime militar no Brasil são desconhecidas 
pela maioria da população, especialmente pelos jovens. 
No Brasil, a radiografia dos atingidos pela repressão po-
lítica ainda está longe de ser concluída, mas se sabe que 
pelo menos 50 mil pessoas foram presas somente nos 
primeiros meses da ditadura; cerca de 20 mil brasileiros 
foram submetidos à tortura, e mais de quatrocentos ci-
dadãos foram mortos ou estão desaparecidos. Isso sem 
falar nas milhares de prisões políticas não registradas, 
nas quatro condenações à pena de morte, nos 130 ba-
nidos, nos 4.862 cassados, nas levas de exilados e nas 
centenas de camponeses assassinados.

Nessa perspectiva, o que significa a memória e 
a verdade? Significa revisitar a história desse período, 
conectando os fatos passados com os atuais e relacio-
nando-os com outras violações dos direitos civis, entre 
eles o direito à informação. Com o intuito de promover 
uma cultura em direitos humanos, o Plano Nacional de 
Educação em Direitos Humanos (PNEDH) de 2008 foi 
concebido tendo em vista que, no país, “como na maio-
ria dos países latino-americanos, a temática dos direitos 
humanos adquiriu elevada significação histórica, como 
resposta à extensão das formas de violência social e po-
lítica vivenciadas nas décadas de 1960 e 1970” (PNEDH, 
p. 22). E, em virtude disso, “a educação em direitos hu-
manos, ao longo de todo o processo de redemocratização 
e de fortalecimento do regime democrático, tem buscado 
contribuir para dar sustentação às ações de promoção, 
proteção e defesa dos direitos humanos, e de reparação 
das violações” (PNEDH, p. 26). 

Assim, o tema da memória se coloca como um 
desafio de como se insere na sociedade, passando pela 
necessária reflexão em termos que a memória é seleti-
va, recordando e olvidando de acordo com os complexos 
processos mentais. Chega-se, então, à conceituação da 
memória como um direito. Esta memória não deve limi-
tar-se a cumprir um compromisso restringido com as 
vítimas da repressão política, senão deve servir também 
para construir um futuro que, a partir do recordar, logre 
sanar e superar a herança perversa do autoritarismo. 

* Professores da Faculdade de Ciências Sociais

Memória e 
Verdade

Carlos Santander e
Ricardo Barbosa de Lima*

Dois professores moçambicanos estive-
ram na UFG dia 11 de setembro para marcar o 
início da implementação do Projeto  Paisagens 
e Desenvolvimento Local: inventário, análise e 
estudo comparativo de Chibuto/Moçambique e 
Goiás/Brasil. Mário Jessen, diretor da Esco-
la Superior de Negócios e Empreendedorismo 
de Chibuto (ESNEC) da Universidade Eduar-
do Mondlane, e o coordenador do projeto pelo 
lado africano, Constâncio Machanguana, da 
mesma instituição, participaram de uma reu-
nião com o reitor Edward Madureira Brasil, 
a pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, 
Divina das Dores de Paula Cardoso, o coor-
denador de Transferência e Inovação Tecno-
lógica, João Teodoro Pádua, a coordenadora 
de Assuntos Internacionais, Ofir Bergemann 
de Aguiar, acompanhados por Maria Geral-
da de Almeida, coordenadora do projeto pelo 

Extensão e Cultura, Anselmo Pessoa Neto. O 
projeto integra 15 instituições latino-ameri-
canas e cinco europeias.

lado brasileiro, João Batista de Deus, dire-
tor do Instituto de Estudos Socioambientais 
(IESA), e Paulo Hellmeister Filho, da Escola 
de Veterinária.

Entre os objetivos do projeto,  desta-
ca-se a transferência de métodos e técnicas 
de pesquisa ligados às paisagens e ao desen-
volvimento local, nos aspectos relacionados 
aos modos de vida, pecuária e agricultura. 
No âmbito desse projeto, a UFG enviará, 
para uma mobilidade de curta duração em 
Moçambique, três estudantes de graduação, 
um de doutorado e um docente, e receberá 
dois estudantes de graduação, um de mes-
trado, um de doutorado e um docente. O 
projeto é financiado pela Capes, por meio do 
Programa Pró-Mobilidade Internacional Ca-
pes/AULP (Associação de Universidades de 
Língua Portuguesa).
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