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O que se poderia dizer de novo no momento histórico conturbado e de incertezas em que 
vivemos? A constatação objetiva é que experimentamos uma grave crise política, econômica 
e social no Brasil, em uma sociedade que se quer democrática. O combate à corrupção, sem-
pre bem-vindo e necessário, nos conduz para a judicialização de nossas relações sociais. O 
país está dividido. Os movimentos populares pró e contra o impeachment fazem fervilhar as 
ruas das metrópoles às cidades do interior. 

Sem heróis, sem projetos e sem propostas políticas de futuro, uma comissão legislativa 
contaminada por representantes “fichas sujas”, cujo presidente da Câmara dos Deputados, 
julgado por uma comissão de ética a toda hora interpelada por recursos que protelam o seu 
julgamento, comanda o impedimento da presidente da República. A imprensa escrita, fala-
da e a própria internet, ao mesmo tempo em que informam, o que é salutar, tomam partido 
defendendo seus próprios interesses e de grupos. Se, de um lado, se postam juristas, advo-
gados, polícia e delegados em favor das atividades do juiz Sérgio Moro, de outro, também, 
há personalidades jurídicas que se colocam em defesa da presidente Dilma Rousseff. Nesse 
impasse, o Supremo Tribunal Federal é instado a se posicionar e dirimir as dúvidas e os in-
teresses que circundam a política. 

As delações premiadas, as conduções coercitivas e os acordos de leniência, em um jogo 
de cena, são instrumentos que, se bem utilizados, podem auxiliar a justiça como indícios de 
crime que devem ser provados posteriormente. De tudo isso se percebe que o capital, na ân-
sia pelo lucro, se entranhou como carne e unha em todas as instâncias em que se vislumbra-
va locupletar-se em obras e investimentos públicos. É evidente que os únicos prejudicados 
somos nós, os brasileiros, que ansiamos por educação, saúde, um teto para habitar, seguran-
ça, entre tantas outras necessidades. 

A crise econômica e política atingiu todas as instituições públicas do ensino superior, en-
tre elas, a Universidade Federal de Uberlândia (UFU). De forma responsável, a Pró-Reitoria 
de Planejamento (Proplad/UFU) tem promovido o contigenciamento necessário, visando à 
continuidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão e, ao mesmo tempo, evitando dí-
vidas impagáveis para o futuro e que deixariam a instituição inadimplente.  

Neste cenário, a Associação de Dirigentes de Universidades Federais (Andifes) publicou 
uma nota que consideramos importante e esclarecedora sobre a posição das instituições fe-
derais de ensino superior. Confira a nota na íntegra:

“O Conselho Pleno da ANDIFES, reunido no dia 17 de março de 2016, manifesta preocu-
pação com o agravamento da crise política e econômica no país e suas ameaças à ordem cons-
titucional e aos direitos civis, políticos e sociais do povo brasileiro.

Os reitores e as reitoras das Universidades Federais repudiam argumentos pseudo-jurídicos 
utilizados para encobrir interesses político-partidários, com a divulgação seletiva de elementos 
processuais antes da conclusão dos processos, ignorando o princípio da presunção de inocência.

Igualmente, reprovam o uso de interpretações políticas parciais em substituição aos precei-
tos constitucionais que, necessariamente, devem fundamentar qualquer processo de impedi-
mento de mandato legitimamente conquistado.

As universidades, pautadas pelo rigor científico, a criatividade acadêmica, a liberdade de 
pensamento e a pluralidade de ideias, estão comprometidas com o fortalecimento das institui-
ções públicas em defesa da democracia, da justiça social e da paz.

A Andifes expressa sua expectativa de rigorosa apuração de todas as denúncias de corrupção 
e defende, intransigentemente, os princípios republicanos presentes na Constituição Federal.

Brasília, 17 de março de 2016.”

Mulheres pedem 
mais proteção 
nos campi

Uma das mais importantes historiadoras, 
mundialmente conhecida, a francesa Mi-
chelle Perrot chama a atenção para a série 
de violências exercidas sobre as mulheres ao 

longo do tempo, de forma variada e repetitiva. “O que 
muda é o olhar lançado sobre elas, o limiar de tolerância 
da sociedade e o das mulheres, a história de sua queixa”, 
afirma no livro Minha história das mulheres (Editora 
Contexto, 2008). Segundo Perrot, desde os anos 1980, 
em quase todo o mundo ocidental, desenvolvem-se as 
lutas pela penalização do estupro e do assédio sexual. 

Na esteira das comemorações em torno do mês in-
ternacional da Mulher, o Jornal da UFU aborda o desejo 
da conquista de uma nova maneira de estar no mundo – 
como o direito de circular com segurança, usar a roupa 
que quiser sem passar por constrangimentos, livrar-se 
de piadinhas sexistas em ambientes de trabalho e em 
salas de aula. Desejos que reuniram centenas de alunas 
(e alguns alunos) da UFU numa marcha, em setembro 
de 2015, para pedir proteção às mulheres que transitam 
pelos campi da universidade. O protesto foi motivado 
pela tentativa de estupro sofrida por uma estudante. 
Houve ainda um caso de violência registrado por uma 
funcionária terceirizada. Para o grupo, são relatos que 
expõem o estado de medo permanente que as mulheres 
sentem ao andar desacompanhadas em locais vazios. 

O resultado do movimento foi a criação, pela Reito-
ria, por meio da Portaria nº1020, da Comissão de Gê-
nero, composta por 25 integrantes, entre professoras, 
servidoras e alunas. A ideia é que esse grupo formule 
uma proposta de política institucional sobre gênero e 
ações de proteção às mulheres nos campi da instituição. 
O relatório com a proposta deverá ser encaminhado para 
discussão no Conselho Universitário (Consun). Presi-

Renata Neiva

Comissão de Gênero luta pelo 
direito de circular com segurança
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* Comentários de internautas 
no site de notícias G1.
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dida por Bruna Souza Costa e Pau-
lo (discente), Débora Figueiredo do 
Prado (docente) e Idelma Machado 
(técnica administrativa), a comissão 
realiza reuniões frequentes. Elas enu-
meram como propostas já apresen-
tadas a melhoria na iluminação nos 
campi, o treinamento dos seguranças 
internos em questões envolvendo a 
violência contra a mulher, bem como 
um melhor atendimento psicosso-
cial às vítimas por parte da Reitoria.

O estado de medo vivenciado 
pelas mulheres ampara-se numa 
realidade assustadora. O Brasil 
teve, em 2014, cerca de 50 mil es-
tupros notificados. Ou seja, a cada

alguém foi violentado no País. É o 
que mostram os dados oficiais cole-
tados pelo Fórum Brasileiro de Se-
gurança Pública, uma organização 
não governamental. Esses números, 
na verdade, devem ser bem maiores, 
acredita Renato de Lima, presidente 
do Fórum (fonte: EBC Rádios). Ele 
explica que muitas vítimas deixam de 
registrar esse tipo de crime. 

Diante desse quadro de violên-
cia, é ainda mais chocante cons-
tatar a mentalidade de parte dos 
brasileiros que procuram reforçar 
a cultura do estupro, naturalizan-
do a violência contra a mulher. 
O Jornal da UFU analisou, por 
exemplo, alguns comentários de 
leitores publicados pelo site de no-
tícias G1, no dia 9 de outubro de 
2015. Os textos referem-se à notí-
cia Número oficial de estupros cai, 
mas Brasil ainda tem 1 caso a cada 
11 minutos. 

Encontramos opiniões que re-
forçam uma lógica perversa dessa 
cultura da violência: a tolerância 
com relação ao estupro. Para o lei-
tor que se identifica como Sergio, 

Josué Silveira pontua: 

 José Barboza afirma: 

E o que dizer de Mks Suspensao? Para ele:

São reproduções de discursos que ainda culpam a 
vítima pela violência sofrida. Mas quais as raízes de 
tanto abuso? Para a historiadora Rachel Soihet, profes-
sora da Universidade Federal Fluminense, que atua em 
núcleos e grupos de pesquisa ligados à temática de gê-
nero, é preciso voltar ao passado para entender como se 
consolidaram as redes de dominação. Segundo Soihet, 
as relações desiguais entre mulheres e homens, instau-
radas com o patriarcalismo, perdem-se no tempo e, 
sem dúvida, se constituem em fontes da violência físi-
ca e simbólica, toleradas e institucionalizadas, através 
de inúmeras entidades. “Já Engels remonta ao estabe-
lecimento da desigualdade à instauração da proprieda-
de privada. Havia que assegurar a fidelidade feminina, 
mesmo que pela força, a fim de garantir a transmissão 
da propriedade para os herdeiros legítimos. E, assim, 
através da legislação, das instituições em geral - famí-
lia, escola, igreja, judiciário, etc. - , reconhecia-se a su-
perioridade masculina”, explica.

A historiadora lembra que, no Brasil, o Código Pe-
nal de 1890 criminalizava as mulheres adúlteras, o que 
não era feito com relação aos homens, a não ser que 
sustentassem a concubina, pois assim fragmentavam 
os bens da família. “Em sua grande maioria, os assassi-
nos de mulheres, em nome da perda do controle, não 
eram punidos e, a partir de 1940, isso se justificava em 
nome da legítima defesa da honra”, lembra.

“Com relação à violência simbólica, segundo o so-

ciólogo francês Pierre Bourdieu, essa supõe a ade-
são dos dominados às categorias que embasam sua 
dominação, correspondendo, no caso, à interiori-
zação pelas mulheres das normas enunciadas pe-
los discursos masculinos”, esclarece Soihet. Para 
ela, assim, definir a submissão imposta às mulhe-
res como uma violência simbólica ajuda a compre-
ender como a relação de dominação - que é uma 
relação histórica, cultural e linguisticamente cons-
truída - é sempre afirmada como uma diferença 
de ordem natural, radical, irredutível, universal. 

Nesse sentido, explica-se como as próprias mu-
lheres, através da educação ministrada, durante 
largo tempo, reproduziram as desigualdades, esta-
belecendo que atividades e comportamentos eram 
próprios das filhas e filhos. “Ou seja, inconsciente-
mente, o próprio dominado reproduz as condições 
de sua inferiorização”, conclui.

Para a professora Maria Elizabeth Ribeiro Car-
neiro, do Instituto de História da UFU, integrante 
do Núcleo de Estudos de Gênero (Neguem/UFU) 
e do Grupo de Estudos Feministas da Universida-
de de Brasília (UnB), “é preciso pensar a violência 
contra as mulheres em sua conjuntura histórica, já 
que as pessoas não se organizam ou desorganizam 
em todos os lugares e tempos das mesmas formas. 
E a violência, como as outras coisas do mundo, 
nem sempre foi do jeito que é, ou está. A ideia que 

temos do feminino foi modelada 
na modernidade com base no cor-
po lido e biologicamente consti-
tuído como reprodutor, aleitador 
das crias, responsável pela per-
petuação da espécie humana. Foi 
construída a ideia de um corpo 
dócil, disciplinado, trabalhador e, 
no caso das mulheres, identifica-
do com a função da reprodução e 
da educação dos filhos para o pro-
gresso da sociedade”.

Segundo a historiadora, nes-
te corpo, naquele momento his-
tórico, portanto, foi cunhada a 
vocação feminina, biológica, “na-
tural”, para o cuidado da prole e 
dos outros, a educação dos filhos, 
sobretudo dos varões, o “instinto 
materno”, particularmente a res-
ponsabilidade pela família, o lar 
e o equilíbrio das relações fami-
liares, como pressuposto e garan-
tia do progresso da nação. Ela cita 
Jean-Jacques Rousseau, com a 
obra Emílio, ou Da Educação, que 
exerceu uma importante matriz 
na construção da representação 
da família burguesa, que se orga-
niza particularmente em torno da 
mulher, a “mãe verdadeira”. 

“A partir dessa matriz, edifica-
-se todo um quadro assimétrico 
de valores e atributos identitários 
que se dissemina na cultura oci-
dental e forja a aparência de uma 
permanência eterna da represen-
tação binária em relação às orga-
nizações sociais. No cerne dessa 
perspectiva racionalista e uni-
versalizante do conhecimento, 
portanto, tratou-se de inventar o 
feminino e o masculino, a diferen-
ça percebida entre os sexos, como 
fundamento para as identidades e 
as relações sociais, estas que foram 
desenhadas em uma relação polí-
tica que funciona como parâme-
tro de uma desigualdade histórica 
que acabou tão propagada quanto 
dissimulada em sua historicidade”, 
ela explica. 

Segundo a pesquisadora, “uma 
grade binária de pares opostos foi 

construída no imaginário social 
da modernidade, esta que funcio-
nou, e ainda funciona, como parti-
tura da inteligibilidade do mundo 
social”. Maria Elizabeth esclare-
ce que esta é a matriz discursiva 
e epistemológica que nos referen-
cia e que devemos perceber em 
suas condições históricas de pro-
dução, até mesmo para se perce-
ber que elas podem e precisam ser 
transformadas. “E, ainda bem, es-
tão em transformação”, comemo-
ra. “A mulher, ou melhor, prefiro 
referir-me às mulheres, com suas 
múltiplas experiências históricas, 
têm sido um alvo da violência so-
cial em diferentes formas, tempos 
e lugares. Isso é inegável, mas pre-
cisamos voltar os olhos para ten-
tar observar a historicidade dessas 
experiências”, alerta.

No esforço de controle e disci-
plinarização social, essa concep-
ção moralista, burguesa, oportuna 
e binária, portanto, modelou 

também no corpo feminino. As-
sim, por exemplo, a cultura mo-
derna modelou a “santa” e a 
“bruxa”; a vocação “natural” para 
o cuidado do outro (ou dos ou-
tros), para as funções de “mãe ver-
dadeira”, uma identidade associada 
à abnegação e ao sacrifício “subli-
me” do incansável e infinito traba-
lho do lar, de um lado. E, de outro, 
as mulheres “naturalmente” voca-
cionadas para os comportamentos 
viciosos, o prazer da carne, a pros-
tituição, em suma, para o desvio.

Maria Elizabeth recorre à te-
órica feminista norte-america-
na Carole Pateman, para quem é 
fundamental reler criticamente o 
pensamento político, social e fi-
losófico moderno que opera com 
categorias e pressupostos patriar-
cais. “Isso reforça a diferença se-
xual e as dicotomias edificadas a 
partir dela, inclusive o domínio 
público e o privado. Na crítica 
que ela propõe exercitar em rela-

ção ao pensamento liberal, vemos que o contra-
to social gera relações de dominação e sujeição 
fundadas na diferença sexual. Entre essas, ela 
observa o contrato sexual, este que o torna inse-
parável da subordinação das mulheres. Os indi-
víduos aparecem como proprietários, inclusive 
de si, e também como indivíduos possessivos. 
Como mulheres são excluídas do contrato ori-
ginal, costumaram ser lidas na sociedade mo-
derna, nessa ordem de indivíduos possessivos 
e propriedades, como não indivíduos. Portanto, 
muitos ainda hoje as enxergam como proprie-
dades dos homens e a violência aparece, sobre-
tudo, quando eles percebem que elas poderão se 
tornar propriedades de outros”, avalia.

Punições
E como enfrentar o problema, que ainda 

persiste? Para Rachel Soihet, é importante o 
estabelecimento de leis que punam os compor-
tamentos violentos, assim como de medidas vi-
sando conscientizar mulheres e homens, com 
vista à formação de novas relações de gênero. 
Maria Elizabeth Carneiro acredita que as leis, 
os códigos civis, inclusive a Lei Maria da Penha, 
ajudam a descortinar certos comportamen-
tos bárbaros, inaceitáveis, e contribuem para o 
avanço da consciência da população, inclusive 
intimidando os agressores e garantindo alguma 
proteção para as agredidas. 

Para Maria Elizabeth, “a legislação ajuda a 
mudar essa cultura da impunidade, embora 
tudo isso seja muito lento e os dados das atro-
cidades pareçam estar crescendo; na verdade, 
o crescimento nos números dos registros pode 
também significar o encorajamento das agredi-
das no sentido de acreditarem que a denúncia 
pode surtir efeitos positivos ou libertadores da-
quela situação de opressão”.

Segundo a historiadora da UFU, é possível e 
preciso engajar homens, meninos, enfim, toda 
a população para mudanças qualitativas na so-
ciedade. “É preciso denunciar e lutar contra a 
violência que se pratica em relação às mulhe-
res, e também em relação a outros segmentos 
humanos inferiorizados sistematicamente, tais 
como negros, gays, trans, idosos etc. Creio ser 
preciso incentivar o respeito e a solidariedade 
– todos somos diferentes -, para além das iden-
tidades demarcadas pelo gênero, orientação se-
xual, raça, religião, idade etc. E a  mídia tem um 
importante papel nessa batalha pela construção 
de um mundo melhor para os seres humanos”, 
finaliza. 
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ENTREVISTA

Vida longa ao rádio
Diélen Borges

O rádio é o meio de comunicação que alcança maior 
audiência mundial e com maior rapidez, segundo a Orga-
nização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 
a Cultura (Unesco). Em Uberlândia, a primeira rádio co-
meçou suas transmissões em 1939, com a perspectiva de 

ensinar à população como se 
comportar. Se antes a família se 
reunia em torno do aparelho val-
vulado, hoje o hábito de ouvir é 
particular: cada um com seu fone 
de ouvido. “O que não muda é o 
que a mídia sonora promove em 
relação ao ouvinte”, afirma o pro-
fessor Newton Dângelo, do Insti-
tuto de História da UFU. Doutor 
em História Social, Dângelo pes-
quisa o rádio em Uberlândia, as 
relações desse meio de comuni-
cação com a cultura popular e 
o perfil educativo das primeiras 
programações. É autor dos livros 
Aquele povo feliz que ainda não 
sonhava com a invenção do rádio: 
cultura popular, lazeres e socia-
bilidade urbana em Uberlândia 
- 1900/1940 e Vozes da cidade: rá-
dio e cultura popular urbana em 
Uberlândia - 1939/1970, ambos 
publicados pela Edufu, além de 
outras obras sobre história, cul-
tura e educação. Em entrevista 
ao Jornal da UFU, Dângelo pro-
jeta o futuro do rádio: “é preciso 
uma democratização das mídias”.

Quais são os marcos da his-
tória do rádio em Uberlândia?

O contexto em que surge a 
primeira estação, a Rádio Difu-
sora, em 1939, é o contexto do 
Estado Novo. Joaquim Otávio 
Márcio Penteado, empresário de 
São Paulo, nomeia o represen-

tante aqui, Aristides Figueiredo, com a intenção de fundar 
uma estação de rádio em Uberlândia, que na época era pe-
quena, com cerca de 50 mil habitantes, mas tinha aspec-
to promissor, porque é localizada estrategicamente na área 

central do país e recortada por rodovias e ferro-
vias. O que ela vai ter de elementos culturais e 
políticos do Estado Novo? As perspectivas educa-
tivas de que a rádio deveria ser direcionada a en-
sinar os uberlandenses como se portar, educar os 
costumes locais, ajudar as pessoas a falar... Uma 
postura educativa bastante disciplinatória. Por 
volta de 1944, quando Geraldo Ladeira assume a 
Difusora, é um segundo marco. Ele já tem uma 
experiência de locutor no interior de São Paulo e 
constrói para essa estação um perfil mais comer-
cial, de entretenimento e mais popular. Ele pró-
prio tinha uma característica de fala e narrativa 
bastante caipira, que depois vai ser motivo de cha-
cota na imprensa, sobretudo quando surge a Rá-
dio Educadora em 1953/1954. A Educadora passa 
a ser vista como uma possibilidade de retornar 
ao perfil civilizatório perdido na Difusora. Mas 
quando Geraldo Ladeira assume a Difusora, ele 
incorpora as experiências interessantes que foram 
desenvolvidas até então em programas de auditó-
rio, radionovelas... E embora toda a programação 
musical tenha sido comprada de São Paulo, inclu-
sive os jingles, tem um grande investimento em 
programação local ao vivo e esse é outro aspecto 
importante na história do rádio em Uberlândia. 

Como se caracteriza a pesquisa sobre rádio, 
cultura e memória?

A memória não é apenas desvalorizada pelas 
próprias mídias, por conta do processo de concor-
rência e evolução das tecnologias. Ela é desvalori-
zada pela própria academia. O rádio só foi aceito 
como um objeto de estudo dos anos 2000 para cá, 
porque se estabelecia certa ótica elitizante de que 
rádio e televisão não são veículos de cultura, são 
veículos de entretenimento e massificação. Temos 
uma dificuldade enorme de valorizar esse objeto 
de estudo, não só com as instâncias de fomento, 
mas até mesmo entre os alunos. O rádio e a TV 
não são meros meios de comunicação, são mídias 
que compõem o universo cultural de uma cidade, 
de uma região e de um país. Mas grande parte dos 
equipamentos foi se perdendo. Uberlândia, que é 
uma cidade de 600 mil habitantes, já mereceria ter 
um museu da imagem e do som, e não tem. Esse 
museu deveria, não só por mérito, mas também 

por obrigação, ser criado pela própria UFU, por-
que nós temos acervos radiofônicos e fotográficos 
ligados à história das mídias que poderiam com-
por, junto com doações de particulares, de outras 
estações e de TVs locais, um museu que pudesse 
resguardar essa memória material e disponibilizar 
à população os registros sonoros.

O tema da Unesco para o Dia Mundial do Rá-
dio (13/02) neste ano foi “O rádio em situações 
de emergência e desastre”. Qual a sua opinião 
sobre esse tema?

A justificativa para o Dia Mundial do Rádio 
é a emissão radiofônica que se deu lá em 1948, 
com a criação da ONU. Na verdade foi uma co-
memoração, muito mais oficial, de certo papel de 

segurança que o rádio podia proporcionar naque-
le ambiente que já estaria dando início ao clima 
de Guerra Fria. Qual era a intenção desse inves-
timento em uma suposta capacidade do rádio de 
unir os povos? Era, na verdade, resguardar certos 
princípios da ONU naquele momento, em relação 
à cultura liberal e capitalista, contra a influência 
comunista que estava avolumando. Mas, bem ou 
mal, acaba se tornando uma forma de fortaleci-
mento e valorização radiofônica. O que o rádio 
hoje pode proporcionar em relação ao panorama 
de violência contra a mulher, contra povos e et-
nias, contra religiões e esse clima de intolerância 
tem muito a ver não com as mídias em si, pois as 
mídias não determinam a intolerância, elas vei-
culam uma sociedade intolerante. Agora, de um 
ponto de vista propositivo, o que essas mídias 
poderiam fazer para transformar a realidade em 
uma realidade menos intolerante? Hoje, não só o 
rádio, mas a televisão e a mídia de modo geral fa-
zem partem de uma perspectiva mercadológica, 
dominada por corporações e por pequenos gru-
pos familiares que, historicamente, sempre deter-
minaram a sua programação e a sua vertente de 
entretenimento. Primeiro, é preciso uma demo-
cratização das mídias. Não dá para você conviver 
em uma cidade como Uberlândia, por exemplo, 
e ter apenas uma estação isolada, que é a Rádio 
Universitária, com uma programação diferente, 
enquanto as demais têm uma programação pra-
ticamente padronizada e com música sertaneja. 
Como você modifica esse panorama? É liberar o 
acesso às rádios comunitárias, facilitar a aquisição 

de concessões por grupos, ONGs, sindicatos e as-
sociações de cunho coletivo, que possam usufruir 
também desse espaço. Outro elemento importan-
te é criar um conselho nacional, como existe na 
Itália, para se estabelecer um sistema nacional de 
rádio e televisão público não estatal. 

Hoje nós temos web rádios, aplicativos de 
música por streaming... Com essas novas for-
mas de se fazer rádio e de ouvir música, o que 
muda além do suporte?

Uma coisa é certa: o que não muda é o que 
o rádio, a mídia sonora, promove em relação ao 
ouvinte. O ouvinte tem uma liberdade de criação, 
de imaginação e de recriação daquilo que ele es-
teja recebendo, que vai acontecer tanto no apa-
relho de rádio antigo, no rádio transistorizado, 
no rádio portátil, na internet, na TV a cabo e em 
outras linguagens que possam existir daqui para 
frente. 

 O senhor é lotado no Instituto de História, 
mas dá aula também no curso de Jornalismo. 
Qual é o lugar do radiojornalismo hoje, dentre 
tantas mídias informativas?

Enquanto prevalecer a capacidade radiofôni-
ca de instantaneidade da notícia, qualquer outro 
suporte que use a mídia rádio vai, de alguma for-
ma, compartilhar essa tradição. O que eu tenho 
dito para os meus alunos, não só do Jornalismo, 
mas da História também, é que a atuação profis-
sional deve ser considerada não apenas do ponto 
de vista de ser empregado de uma empresa. Em 
um contexto que estamos vivendo hoje de tantas 
transformações, de tantas necessidades de talen-
tos novos, para criar coisas novas, é necessário 
investir em novos suportes que possibilitem essa 
diversidade e novas empresas que permitam tam-
bém esse comportamento mais plural de ideias, 
que faz parte da cultura brasileira. É fundamental 
formar profissionais que atuem não para se tor-
narem reféns do mercado, mas que alterem a pró-
pria visão do mercado sobre isso.

 
Qual é o futuro do rádio? 
Eu espero que seja promissor. A esperança é 

que as nações e a própria sociedade organizada 
possam criar novos canais de debates e de defe-
sa de certos princípios na área da própria mídia, 
que regulamentem a mídia de forma democrá-
tica. O acesso não apenas à audição das mídias, 
mas a produção dessas mídias. É preciso investir 
em legislação, em criação de museus, em criação 
de programas voltados para a inserção de alunos 
nessas novas mídias, para que eles não sejam ape-
nas orientados a usar o teclado, mas tenham ca-
pacidade de montar uma estação de rádio. 

“Uberlândia já me-
receria ter um museu 
da imagem e do som, 
e não tem. Esse museu 
deveria, não só por mé-
rito, mas também por 
obrigação, ser criado 
pela própria UFU.”

Professor Newton Dângelo, do 
Instituto de História da UFU, 
pesquisa o rádio em Uberlândia
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Projeto ousado e com grandes expectativas em longo prazo, 
Campus Glória recebe primeiras aulas

Hermon Dourado

A maior novidade do primei-
ro semestre letivo de 2016 na UFU 
foi o início das atividades em um 
novo campus, o Glória. Situada às 
margens da BR-050, na zona sul de 
Uberlândia, em uma área de apro-
ximadamente 300 hectares, a nova 
unidade abriga, até agora, turmas 
dos cursos de Agronomia, Engenha-
ria Ambiental, Medicina Veterinária 
e Zootecnia, totalizando aproxima-
damente 40 disciplinas. Com seu 
prédio quase concluído, o curso de 
Engenharia Aeronáutica provavel-
mente também terá parte de seus 
alunos e docentes frequentando o 
local já no próximo semestre.

Mas isto é apenas o começo. Pre-
sente no caçula dos campi da UFU 
no dia em que ele recebia suas pri-
meiras aulas, 29 de fevereiro de 2016, 
o reitor Elmiro Santos Resende fri-
sou aos estudantes que ali chegavam 
a importância histórica daquele mo-
mento que estavam vivenciando: “o 
Glória é o nosso projeto de futuro, 

um projeto para 40 anos de constru-
ção, no mínimo, e que terá uma cir-
culação regular de 40 mil pessoas. 
Para vocês terem uma ideia, se trou-
xéssemos toda a estrutura da UFU 
para cá, ocuparíamos 10% somente 
desta área. O campus está começan-
do a funcionar hoje e ainda temos 
um longo caminho pela frente. A 
participação de vocês, com críticas 
e sugestões, será fundamental neste 
processo”.

A escolha dos primeiros cur-
sos a terem atividades na nova uni-
dade teve como um dos principais 
critérios o atual fluxo de pessoas e 
veículos no Campus Umuarama. A 
estimativa da equipe gestora da uni-
versidade é de que imediatamente  
haja uma redução de aproximada-
mente 600 pessoas naquele local, ao 
longo da semana.

O engenheiro Wilson Akira Shi-
mizu, assessor especial da Reitoria 
designado para acompanhar as ati-
vidades no Glória, conta que obras 

infraestruturais, como as redes elé-
trica, de telefonia, lógica, de abas-
tecimento de água e o sistema de 
tratamento de esgoto, estão finali-
zadas. Quanto à pavimentação e à 
iluminação do acesso aos blocos, ele 
esclarece que se encontram em pro-
cesso de licitação.

O Intercampi – serviço de trans-
porte oferecido gratuitamente para 
alunos e servidores – fará regular-
mente o percurso para o Glória. “A 
linha será sempre entre o Umuara-
ma e o Glória, passando pelo Santa 
Mônica durante o trajeto. Estamos 
com uma escala inicial de horários, 
mas ela não é definitiva e pode so-
frer alterações na medida em que 
formos identificando a necessida-
de dos usuários”, explica o prefeito 
universitário Reges Eduardo Franco 
Teodoro.

Próximas novidades
O vice-reitor da UFU, professor 

Eduardo Nunes Guimarães, revela 

as principais providências que serão 
adotadas para garantir a segurança 
dos frequentadores do Glória. “Es-
tamos adquirindo um conjunto de 
equipamentos de videomonitora-
mento para o nosso novo campus. 
Isso leva um pouquinho de tempo 
porque depende de licitação e da 
chegada do dinheiro do governo fe-
deral, mas faremos todo o esforço 
para que o processo ocorra o quanto 
antes”, assegura. 

Funcionando em caráter pro-
visório por uma estrada de chão, o 
acesso ao Glória se dará por meio 
de um viaduto que será construído 
sobre a BR-050. Essa obra, de gran-
de magnitude, deve custar de R$10 a 
R$12 milhões e está em fase de ne-
gociações com a Agência Nacional 
de Transportes Terrestres (ANTT) 
e a Concessionária de Rodovias Mi-
nas Gerais Goiás (MGO).

As atenções também estão volta-
das para a retomada das obras dos 
laboratórios e para o término da 
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Projeto foi idealizado 
na década de 1970

Os primórdios do Campus Glória remetem aos anos 1970, 
quando o seu projeto começou a ser desenhado. A construção 
dos primeiros prédios do local, porém, só foi iniciada em 2012, 
graças à política de expansão das universidades federais. 
A planta do Plano Diretor Físico-Territorial aprovado pelo 
Conselho Universitário (Consun), por meio da Resolução 
22/2011, estipula que haja uma harmonização das edificações 
com o meio ambiente, sendo realizadas construções 
sustentáveis e infraestrutura verde, além de proteção e 
ampliação das áreas verdes existentes no local.

O novo campus da UFU é constituído por três glebas 
distintas, totalizando 685 hectares 87 acres e 99 centiacres – 
o que corresponde a 5% do perímetro urbano uberlandense. 
Conforme os historiadores Maria Clara Tomaz Machado e 
Tadeu Pereira dos Santos, a primeira gleba, de 320 hectares, 
foi doada pela prefeitura em 1973 e é nela que se encontra 
uma porção de 64 hectares – também conhecida como 
“Triângulo das Bermudas” – ocupada desde janeiro de 2012 por 
aproximadamente 10 mil pessoas integrantes do Movimento 
dos Sem Teto do Brasil (MSTB).

A Justiça Federal já determinou a reintegração de posse 
da área ocupada pelo MSTB. Entretanto, o impasse continua, 
pois a UFU alega não ter condições financeiras para arcar 
com o custo operacional do processo, estimado pela Polícia 
Militar em mais de R$ 7 milhões. Outro caminho estudado 
para a solução do imbróglio seria o desmembramento da área 
ocupada do restante da fazenda do Glória para que a Caixa 
Econômica Federal faça uma nova avaliação deste espaço e 
outro(s) de igual valor seja(m) indicado(s) para eventual(is) 
permuta(s) entre a UFU e a Prefeitura de Uberlândia e o 
Governo de Minas Gerais.

A segunda gleba do campus, com 87 hectares, foi trocada 
pela UFU com Pedro Cherulli por um terreno no Bairro 
Lagoinha, onde hoje se situa o Parque de Exposições do 
Camaru. Por fim, a terceira possui 297 hectares e é pertencente 
à Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia 
(Faepu) desde 1979. 

A construção dos blocos de prédios foi iniciada na margem 
contrária à ocupação, em uma área onde a UFU já mantém 
uma fazenda experimental destinada à produção agropecuária 
e pesquisas vinculadas aos seus cursos de Ciências Agrárias 
e Biológicas. Lá também encontra-se a sede da Associação 
do Funcionários Federais  (Asufub) – um antigo clube dos 
servidores –, além de terras de reserva ambiental.

As primeiras edificações do Campus Glória entregues à 
comunidade acadêmica foram os blocos 1B e 1C. Somados, 
eles ocupam uma área total construída de 12,5 mil metros 
quadrados e custaram R$ 31,7 milhões. Para mais informações 
sobre o planejamento da nova unidade da UFU, acesse a 
página virtual www.campusgloria.ufu.br. 

migração do acervo bibliográfico, 
de equipamentos e mobiliários, de 
modo que a biblioteca do novo cam-
pus seja aberta aos usuários breve-
mente e, em agosto, esteja em pleno 
funcionamento. Com relação à ali-
mentação, enquanto não é possí-
vel a edificação de um Restaurante 
Universitário no Glória, a comuni-
dade acadêmica contará com um 
serviço de cantina oferecendo pra-
tos executivos.

Primeiros frequentadores
A instalação da estrutura defini-

tiva da Faculdade de Medicina Ve-
terinária (Famev) e do Instituto de 
Ciências Agrárias (Iciag) no Cam-
pus Glória está prevista para o se-
gundo semestre deste ano. O diretor 
da Famev, professor Adriano Pir-
touscheg, avalia que, em longo pra-
zo, essa migração será positiva. “A 
Reitoria já manifestou a disposição 
de levar outras unidades acadêmicas 
para o Glória somente após a conso-
lidação dessas que inicialmente es-
tão sendo transferidas”, relata.

Pirtouscheg concorda que o 
Campus Umuarama está saturado 
e com possibilidades de expansão 
muito pequenas. “Não há sequer es-
paço suficiente para estacionamento 
de veículos, bem como não há mais 
opções para ampliações no Hos-
pital Veterinário e nem de espaço 
para novos laboratórios”, testemu-
nha. Nesse contexto, segundo ele, 
o Glória se apresenta como a nova 
fronteira, abrindo chances de cres-
cimento com a ocupação de novas 
áreas para ampliação das atividades 
de ensino, pesquisa e extensão.

Questionado sobre as maiores 
dificuldades previstas para esta fase 
inicial na nova unidade da UFU, o 
diretor aponta que a principal será 
por conta dos deslocamentos cons-
tantes, devido à divisão de disci-
plinas – sendo parte ministrada no 
Glória e a outra, no Umuarama, 
onde também continuarão funcio-
nando todos os laboratórios. “Se 
não tivermos disposição e coragem 
para enfrentarmos esses contra-
tempos iniciais e nos contentarmos 
em ficar onde estamos, seguramen-
te seremos cobrados no futuro pela 
oportunidade perdida de não ter-

mos migrado para o Glória quando 
a possibilidade foi colocada em nos-
sas mãos”, alega.

Ainda de acordo com Pirtous-
cheg, a Famev e o Iciag aguardam a 
construção de um prédio para a ins-
talação dos laboratórios didáticos e 
de edificações especiais de uso co-
mum pelas duas unidades acadêmi-
cas para atender a aulas práticas das 
disciplinas de Cirurgia, Clínica, Se-
miologia e Reprodução. “Também 
foi encaminhada à Reitoria uma de-
manda de adaptação de barracões 
da antiga granja matriz produto-
ra de ovos férteis, que se encontra 
desativada, para instalação de um 
Laboratório de Animais de Compa-
nhia e outro de Metabolismo Ani-
mal”, informa.

O diretor da Famev declara ainda 
que outras providências necessárias 
referem-se à transferência e à realo-
cação do Setor de Bovinocultura de 
Leite para outra área da Fazenda do 
Glória – pois aquela em que ele se 
encontra será ocupada pelo novo 
campus –, bem como à mudança do 
Hospital Veterinário para o Glória.

Acadêmico do 9º período de 
Agronomia, Vinícius Silveira 
Gonçalves é outro que manifes-
ta otimismo quanto às perspecti-
vas de melhoria para o seu curso 
com a transferência gradual para 
o novo endereço. “É uma conquis-
ta para todos nós, que sempre ti-
vemos o interesse de vir para cá e 
podermos ficar mais perto da fa-
zenda, do local onde já fazíamos 
parte das práticas. A Agrono-
mia sempre esteve dividida entre 
o Umuarama e o Santa Mônica e 
agora estamos vislumbrando esta 
possibilidade de um cantinho 
nosso, onde se concentrem os la-
boratórios e os professores, o que 
seria excelente”, argumenta.

Na opinião do estudante, as 
medidas mais urgentes a serem 
tomadas no Glória devem con-
templar a conclusão da instalação 
da biblioteca, a entrega do prédio 
para laboratórios e do Restauran-
te Universitário, além das melho-
rias no acesso, na sinalização e 
na segurança, tanto na parte in-
terna quanto nas imediações do 
campus. 
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Evitar doenças e transformar sua região é questão de atitude
Jussara Coelho

Doenças e epidemias existem 
desde o princípio da história da hu-
manidade. Porém, atualmente, a 
proliferação das contaminações tem 
acontecido em tempo bem menor – 
e com alcance bem maior. O proble-
ma mais recente registrado no Brasil 
são as doenças causadas pelo mos-
quito Aedes aegypti: febre amare-
la, dengue, chikungunya e zika. De 
acordo com o boletim epidemioló-
gico do Ministério da Saúde, o nú-
mero de casos da dengue de 1º de 
janeiro a 6 de fevereiro deste ano foi 
de 170 mil, o que representa um au-
mento de 46% em comparação ao 
mesmo período em 2015. Ainda de 
acordo com o boletim, há casos de 
transmissão de zika por mosquitos 
em 22 estados do país. 

Como a população pode evi-
tar a contaminação? De acordo 
com o pesquisador Samuel do Car-
mo Lima, professor do Instituto de 
Geografia da UFU e diretor de Vi-
gilância em Saúde da Prefeitura de 
Uberlândia, é necessário que se tra-
balhe o conceito de cidade saudável. 
Segundo a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), um município sau-
dável é aquele em que as autorida-
des políticas e civis, as instituições 
e as organizações públicas e priva-
das, os proprietários, os empresá-
rios, os trabalhadores e a sociedade 
dedicam constantes esforços para 
melhorar as condições de vida, tra-
balho e cultura da população; esta-
belecem uma relação harmoniosa 
com o meio ambiente físico e natu-
ral e expandem os recursos comuni-
tários para melhorar a convivência, 
desenvolver a solidariedade, a co-
gestão e a democracia. “Nesse sen-

tido, a cidade saudável é quando a 
gente constrói e produz saúde, o que 
evita a doença. Então, investir em 
prevenção e promoção da saúde faz 
parte dessa ideia de construir uma 
cidade saudável”, defende Lima. 

O Projeto Cidade Saudável já 
existe no Brasil e será implantado 
em Uberlândia. O professor Lima 
explica que, no município, o traba-
lho está na fase de alinhamento de 
ações intersetoriais, juntamente com 
as secretarias municipais de Educa-
ção, de Meio Ambiente e de Atendi-
mento Social. A primeira parte do 
projeto, que já está concluída, foi a 
pesquisa teórica. Agora, estão na se-
gunda fase: a aplicação das teorias. 
A prefeitura realizou um convênio 
com a Associação de Cidades Sau-
dáveis de Portugal para trocar expe-
riências e aprender com as cidades 
que já vivenciam o projeto. A tercei-
ra fase, depois de começar a implan-
tar e experimentar as estratégias, é 
criar uma associação regional de ci-
dades saudáveis para que se possa 
começar a trocar experiências entre 
as cidades da região.

Problematizando a questão das 
doenças causadas pelo mosquito 
Aedes aegypti e a implantação das 
cidades saudáveis, Lima salienta a 
importância da participação da po-
pulação para que os casos da doen-
ça diminuam e para que o projeto de 
cidades saudáveis possa se concreti-
zar: “se o poder público faz a gestão 
e o financiamento das ações, a po-
pulação tem também que se envol-
ver no seu bairro, no seu pequeno 
território, para construir uma cida-
de melhor”. O docente defende ain-
da que a população não pode mais 

achar que é o poder público que 
deve fazer tudo. “No caso da den-
gue, por exemplo, até o ano passado, 
a ideia era que os agentes de contro-
le de zoonoses é que iriam limpar a 
casa das pessoas para evitar a trans-
missão da doença. Eles entravam 
nas casas e tiravam os criadouros”, 
exemplifica. O docente ressalta não 
ser possível essa ação, pois a cidade 
não tem capacidade para limpar 307 
mil imóveis. Portanto, a população é 
que tem que fazer isso. 

Atualmente, em Uberlândia, os 
agentes de saúde fazem a vistoria e, 
quando encontram alguma irregula-
ridade que pode levar à reprodução 
do mosquito, o agente é orientado a 
chamar o morador para fazer a vis-
toria para que esse faça os procedi-
mentos para eliminar o foco. “Se ele 
(o morador) fizer agora, amanhã ele 
vai continuar fazendo e na semana 
que vem vai fazer de novo. Se eu (o 
agente de saúde) fizer por ele, ele vai 
esperar que eu faça. Só que não vou 
poder passar na residência toda se-
mana, vou poder passar no mesmo 
local daqui a três ou quatro meses, e 
durante esse tempo, ninguém limpa, 
ninguém cuida, aí nós temos epide-
mia”, explica o docente.

A sociedade está doente?
Para Lima, a sociedade está do-

ente, não só por causa dos surtos de 
dengue e outras epidemias do Ae-
des aegypti, mas por vários outros 
problemas. “Por exemplo, o trânsito 
das grandes cidades que afeta a saú-
de mental. Todos ficam estressados 
e isso provoca uma série de outros 
efeitos na saúde das pessoas. As re-
lações sociais deterioradas, as pesso-

as muito individualizadas, cada um 
buscando o seu próprio interesse... 
essa relação desgastada produz do-
ença, não só psicológica, mas físi-
ca”, ilustra o professor. Ele acredita 
que construir a cidade não é só fa-
zer prédios e avenidas, mas edificar 
relações. A cidade precisa ser dese-
nhada pela sociedade. Lima destaca 
que a cidade não é saudável porque 
as pessoas não são saudáveis. Para 
ele, estamos construindo essa cida-
de assim porque estamos todos ado-
ecidos. O docente defende que, da 
mesma forma que o cidadão cons-
trói uma cidade saudável, o contrá-
rio também acontece. 

Outras epidemias
De acordo com Marcelo Simão, 

chefe do Serviço de Moléstias Infec-
ciosas da UFU, viroses e epidemias, 
normalmente, acontecem desde que 
o homem é homem e, atualmente, 
existem técnicas de laboratório que 
permitem aos cientistas reconhecê-
-las mais facilmente. “Você não viu 
o H1N1? Que se espalhou por todo 
o mundo rapidamente em 2009? Os 
vírus de influenza, a gripe das aves, 
por exemplo, surgem, em geral, na 
China e, a partir dali, se espalham 
pelo mundo. Já tem um vírus novo 
das galinhas, o H7N9, que é trans-
mitido para as pessoas, mata 30% 
dos infectados e está na China”, re-
vela o médico. 

Simão esclarece que há séculos 
que o Aedes aegypti existe e que o 
primeiro caso registrado da dengue 

aconteceu em Uganda, na África. 
Em seguida, houve outro registro 
da doença na Ásia. “Quando apa-
rece nesses lugares, a humanidade 
não fica muito preocupada, porque 
lá é pobreza, é miséria. Mas quando 
acomete e ameaça os Estados Uni-
dos, os países europeus, o mundo 
desenvolvido, todos ficam em esta-
do de alerta. Já existem registros de 
zika no Texas e na Flórida e foi o 
que apavorou o planeta”, salienta o 
médico.

Porém, vírus e epidemias não 
acometem somente países não 
desenvolvidos ou em desenvol-
vimento. Simão conta que a fe-
bre do Nilo Ocidental, doença 
causada por um vírus do gênero 
Flavivirus, assim como os vírus 

da dengue e da febre amare-
la, transmitido por meio da pi-
cada de mosquitos infectados, 
principalmente do gênero Culex 
(pernilongo), apareceu em Nova 
Iorque, no fim de 1999, e rapi-
damente se espalhou por todos 
os Estados Unidos, provocando 
diversas mortes no verão daque-
le ano. Entretanto, esses países 
têm uma grande vantagem: o in-
verno. “Quando chega o inver-
no, os mosquitos morrem. No 
frio muito acentuado, eles mor-
rem e acaba a epidemia. Nós, 
aqui no Brasil, não temos essa 
graça. Nosso inverno não mata 
nada. É calor o ano inteiro, en-
tão, os mosquitos sobrevivem o 
ano inteiro”, finaliza o médico.
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Pouco mais da metade do bioma Cerrado 
(54,5%) ainda mantém as características de ve-
getação natural, sem alterações decorrentes da 
atividade humana. Outros 29,5% são áreas com 
pastagens plantadas. A agricultura está presente 
em 11,7% de sua extensão de 2.039.243 km².

Os dados foram apresentados pelo Ministé-
rio do Meio Ambiente em novembro de 2015 e 
fazem parte do Mapeamento do Uso e da Cober-
tura da Terra do Cerrado (TerraClass Cerrado). 
A iniciativa é um dos maiores esforços técnicos 
já realizados para mapear as condições do se-
gundo maior bioma da América Latina.

O trabalho, que objetiva dar condições para 
o monitoramento e a gestão do bioma, envolveu 
diretamente cerca de 50 cientistas e técnicos do 
ministério (coordenador das atividades) e de 
outras cinco instituições: a Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o Institu-
to Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama), o Instituto de Na-
cional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a Universi-
dade Federal de Goiás (UFG) e a UFU.

O mapeamento foi dividido entre as insti-
tuições, cabendo ao professor Roberto Rosa, 
do Instituto de Geografia da UFU, a avaliação 
da exatidão. Embora tenha participado de um 
trabalho semelhante, o docente explica que é 

a primeira vez que um levantamento com essa 
metodologia e envolvendo essas instituições é 
feito no Cerrado. “O objetivo é fazer o monito-
ramento a cada dois anos”, revela o professor. 

Desde 2008, a técnica é empregada para mo-
nitorar o uso da terra na Amazônia (TerraClass 
Amazônia). Agora, com o levantamento do Cer-
rado, que representa 24% do território nacional, 
o país passa a ter 73% de seu território retratado 
de forma sistemática.

As informações sobre o Cerrado foram le-
vantadas a partir de 121 cenas do satélite ame-
ricano Landsat 8, captadas entre maio e outubro 
de 2013, cada uma abrangendo uma área de 
185x185 quilômetros. O resultado foi concluído 
após 18 meses de análise de dados, entre 2014 e 
2015.

No TerraClass Cerrado, o bioma espalhado 
por Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Gros-
so do Sul, Distrito Federal, Minas Gerais, Bahia, 
Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná e São Pau-
lo foi dividido em duas macroclasses: Natural e 
Antrópica (resultado da ação humana). 

A Natural foi subdividida em Vegetação na-
tural e Área natural não vegetada. A Antrópica 
subdivide-se em Agricultura anual, Agricultura 
perene, Mineração, Mosaico de ocupação, Pas-
tagem plantada, Silvicultura, Solo exposto, Área 

UFU participa de 
mapeamento do Cerrado
Objetivo é dar condições para o monitoramento e a gestão do bioma
Marco Cavalcanti

urbana e Outros. Além desses, os pesquisadores 
registraram outras duas classes: Não observada 
(devido a nuvens e suas sombras e queimadas) e 
Corpo d’água (represas, lagos e rios).

Minas Gerais, com 333.720 km² de Cerrado, é 
o estado com a segunda maior cobertura do bio-
ma – só perde para o Mato Grosso. No Cerrado 
mineiro, 47,8% são de áreas classificadas como 
“Natural” e 52,8% como “Antrópica”. Segundo o 
estudo, 35,6% são de pastagem plantada, 5,6% de 
Agricultura anual, 4,4% de Silvicultura e 3,7% de 
Agricultura perene.

O professor Roberto Rosa chama a atenção 
para uma região conhecida como Matopiba - área 
do Cerrado nos estados do Maranhão, Tocantins, 
Piauí e Bahia, por ser a porção do bioma onde 
existe ainda o maior percentual de cobertura ve-
getal nativa preservada e para onde a agropecuária 
se expande.

Abrigando as nascentes das três maiores ba-
cias hidrográficas da América do Sul (Amazôni-
ca/Tocantins, São Francisco e Prata), o Cerrado 
é a savana mais rica em diversidade de vidas do 
mundo. Estratégico, ele também é um dos hots-
pots mundiais, como os ambientalistas chamam 
uma área do planeta com elevado endemismo e 
sob forte ameaça de perdas irreparáveis em sua 
biodiversidade.

Minas Gerais, com a segunda maior cobertura do Cerrado, tem 52,8% de áreas classificas como “Antrópica”
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