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Cadê a cultura que estava aqui!? A mulher comeu!?  O homem bebeu!? É nesse 

desejo antropofágico de desfrutar da cultura de todos que recomeçamos o tecer de nossa 

vasta teia, emaranhada de saberes e fazeres culturais na Universidade Federal de Jataí. 

Sem a habilidade extraordinária da arte de bordar de Aracne1, puxamos fios das artes 

diversas que sopram incessantemente em no meio acadêmico Jataiense.  Tecemos não 

com a pretensão de prender alguém ou alguma coisa nessa teia, mas de libertar, para que 

todos possamos, juntos, fazer dessa construção parte integrante e viva em nossa 

universidade. 

 Ao falar de cultura, refletimos sobre nós seres humanos, nossas produções, nossas 

relações com o mundo, os meios de vida, nosso suspiro do sopro divino ou o último 

suspiro da morte. Falamos das teias, tecidas ao longo do tempo e em todos os lugares e 

que permanecem vivas e em paulatina transformação. Entendemos então que essas 

produções culturais, esticado por cada um dos tecelões que povoam a UFJ, podem ser 

repassadas, aprendidas e ensinadas. É primordial que vivamos a cultura daqui, que 

aproveitemos desses bens, e que possamos também viver e usufruir os saberes culturais 

que nos cercam, por isso entendemos que a cultura como algo precioso a  ser 

compartilhado num aprendizado contínuo da geração atual  e das  seguintes,  com a função 

de preservação dessas produções.  

Quando estamos falando de cultura fazemos referência a toda produção do ser 

humanos como ser social. Vivenciamos inicialmente ou coletivamente a cultura, 

percebemos o seu valor social necessário no escalar de todos. Valorizar essas tradições 

culturais, disponibilizando a todos, sem atribuir valores hierárquicos - mas evidenciando 

seus valores, trajetórias e experiências - abre condições para o desenvolvimento da 

pessoa. Essa gama de teias lançadas como elementos culturais, ao longo da história foram 

capazes de incitar os indivíduos a vivenciar o que o cerca.  

 
1 Da mitologia grega, era uma jovem de extraordinária habilidade na arte de bordar. 



Nesse sentido buscamos pensar a cultura na universidade de uma forma mais 

geral, pensando nas manifestações artísticas dentro da diversidade da vida 

contemporânea.  E qual seria a política cultural capaz de contribuir com a universidade 

de forma a expressar a criatividade e ainda colocar em evidência a densidade cultural em 

uma universidade em formação? 

Buscamos na construção de nossas políticas culturais que não dissocie da 

autonomia, mas que os fios se entrelacem no pensamento e nas ações, respeitando sempre 

a diversidade cultural e principalmente fazendo valer a pluralidade da cultura. A cultura 

é o fator integrativo, a fim de prender e sugar as manifestações que trazidas por todos, de 

lugares e tempos distintos e diversos. Nesse pensamento que traçamos ou trançamos 

nossas ações. 

Antes desse momento pandêmico, a Universidade Federal de Jataí apresentava 

atividades culturais diversas, com características muito variadas. Por isso a Coordenação 

de Cultura da PROEC-Pró reitoria de extensão e cultura, pretende mapear  todos os 

projetos e ações culturais, trabalhos isolados, coletivos e manifestações diversas, para que 

possamos compartilhar essas experiências e formalizar essas ações possibilitando a 

ampliação através das parcerias. 

Assim procuramos nesse momento catalogar as atividades cultural desenvolvidas 

ou em desenvolvimento na instituição (apresentações, encontros, festivais e outras) com 

a finalidade de refletir sobre o papel da cultura na Universidade, principalmente na cidade 

de jataí e região. Para promover essa reflexão planejamos encontros com os gestores 

culturais e possíveis capacitações para elaboração e execução de projetos, seguindo 

primeiramente no âmbito geral e posteriormente em eixos específicos como: Artes 

visuais, teatro, dança, poesia, literatura, música, arte de rua, cinema, fotografia, tradições 

populares e outras. 

Essa construção não se dará sozinha, precisaremos de todos os membros da 

comunidade universitária para a realização dessas ações. Breve disponibilizaremos um 

espaço virtual para que os projetos possam ser elaborados ou cadastrado. 

É claro que precisamos promover as rodas de conversas sobre as temáticas 

relativas à vida universitária, como a saúde, a educação, política de drogas, violência 

contra mulher, autonomia dos espaços estudantis, homofobia, racismo e com isso 



promover a política cultural, a forma de agir para vivermos a cultura de forma respeitosa 

com as diferenças e diversidades. 

Estamos emendando os primeiros fios para a elaboração de um plano para a 

cultura, que demanda da participação de todos os segmentos da Universidade para melhor 

tecer essa teia, e para que ela seja duradoura e resistente, precisamos de   parcerias dentro 

e fora da UFJ. Sabemos da importância das parcerias com as lideranças locais e com os 

governos municipais, em especial com as secretarias de cultura, afim de valorizar e 

fortalecer o nosso trabalho.  

Mediante este vínculo necessário entre a cultura e a comunidade acadêmica, bem 

como a população da região na qual a universidade está inserida, é possível afirmar que 

a cultura traz em seu bojo uma complexidade de conhecimentos que potencializa a todos 

exceder suas limitações a partir de suas vivências e experiências pessoais, implicado na 

diversidade cultural, extremamente necessária para o desenvolvimento humano. 
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