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Célia Rocha Calvo
Professora do Instituto de História da UFU e 
coordenadora do Núcleo de Pesquisas e Estudos 
em História, Cidade e Trabalho (Nupehcit)

Em 27 de agosto, sábado, profes-
sores do ensino básico da rede pú-
blica, estudantes secundaristas e das 
várias licenciaturas e professores da 
Universidade Federal de Uberlân-
dia (UFU) encheram os dois an-
fiteatros do Bloco 5R, no Campus 
Santa Mônica. Vieram atendendo a 
um chamado para a participação no 
debate “Educação sob ataque: um 
debate urgente sobre os Projetos de 
Lei ‘Escola sem Partido’”, promovi-
do pela Pró-reitoria de Graduação 
(Prograd), Pró-Reitoria de Exten-
são e Cultura (Proexc), Escola de 
Educação Básica (Eseba), Comi-
tê UFU pela Democracia, Associa-
ção dos Docentes da UFU (Adufu) 
e Conselho Municipal de Educação. 

Foi uma manhã de muita refle-
xão para todos nós, trabalhadores da 
educação, angustiados com as pro-
postas conservadoras que tramitam 
nos plenários da Câmara e do Sena-
do. Foram convidados a palestrar 
os pesquisadores Alex Calheiros, 
filósofo e professor da Universida-
de Federal de Brasília, e Fernando 
Penna, professor da Faculdade de 
Educação da Universidade Federal 
Fluminense. Entrevistamos os dois 
e vamos aqui publicar alguns tre-
chos comentados. Participaram da 
entrevista as professoras Maria So-
corro Militão, do Instituto de Filo-
sofia da UFU, Ana Carolina Gomes, 
do Instituto Federal do Triângulo 
Mineiro, e Célia Rocha Calvo, do 
Instituto de História da UFU.

Pautamos, como preocupação 
central deste diálogo, a nature-
za conservadora e reacionária dos 
projetos em curso. Um movimento 
que, como bem destacou o profes-
sor Fernando Penna, não é de agora. 
Surgiu em 2004, ao mesmo tempo 
em que havia na esfera pública um 
debate sobre a necessidade de se de-

mocratizar o ensino e a pesquisa, 
incorporando nos currículos esco-
lares as proposições da Constituição 
Federal de 1988, que coloca a edu-
cação como um direito de todos, da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção (LDB) e dos Parâmetros Nacio-
nais Curriculares (PCN) para a área 
de humanas. Um currículo/ensino 
que trouxesse para o chão da escola 
pública o diálogo sobre a história e a 
cultura dos negros e indígenas, que 
estiveram e continuam presentes na 
vida social, na história e na memó-
ria da sociedade brasileira. 

De 2004 para cá vinha crescen-
do o debate sobre o ensino enquan-
to pesquisa, o aprendizado pautado 
nas noções de diferenças e diversi-
dades, a introdução nos estudos de 
gênero e contra todas as práticas 
culturais de violência simbólica, 
quer seja a homofobia, o racismo 
e/ou a misoginia. Estava em curso 
um debate sobre uma educação que 
valorizasse o/a professor/a enquan-
to agente de uma prática pedagógi-
ca e que tivesse como interlocutor 
um estudante que não era e não po-
deria ser visto como um ser passivo 
e, sim, como protagonista do pro-
cesso de aprendizagem. Tal valo-
rização implicava criar na escola, 
pela educação, uma formação de-
mocrática, pautada nos valores de 
cidadania cultural. 

Foi nesse movimento retrospec-
tivo e prospectivo que realizamos 
o diálogo com os professores Alex 
Calheiros e Fernando Penna. Abor-
damos a ofensiva  que os vários pro-
jetos de lei fazem sobre a prática 
docente na escola pública, visando 
tolher a autonomia dos professores 
e tentando criminalizar suas práti-
cas pedagógicas. 

“São vários projetos de lei tra-
mitando, especialmente na Câmara 

dos Deputados, e a Escola Sem Par-
tido é um deles. Para mim, o mais 
ameaçador de todos talvez seja o 
PL 1411/2015, do deputado federal 
Rogério Marinho (PSDB/RN), que 
tipifica o crime de assédio ideológi-
co. Muda o Código Penal para criar 
um crime no qual a vítima é o alu-
no e pode levar não só professores, 
mas qualquer um que seja enqua-
drado nesse crime, a até um ano e 
meio de cadeia com multa. Eu vejo 
esse movimento mais amplo, como 
a tentativa de excluir o termo ‘gêne-
ro’ dos planos (de ensino) munici-
pais e estaduais de educação, como 
uma reação a certas conquistas. Ao 
longo dos últimos 12 anos nós tive-
mos produções de materiais didáti-
cos contra homofobia, avanços nas 
ações afirmativas, na questão ra-
cial, com a Lei 10.639 e a Lei 11.645, 
que tornam o ensino de História e 
Cultura Afro-Brasileira e Indígena 
obrigatório. Alguns valores que não 
eram questionados e que de alguma 
maneira permeavam o espaço pú-
blico estão sendo problematizados, 
e esses movimentos são como uma 
reação, na tentativa de conter es-
ses avanços, que não são os que nós 
queríamos, mas são avanços”, disse 
Fernando Penna.

Alex Calheiros falou sobre o 
processo de desqualificação do pro-
fissional de educação, “que geral-
mente é tratado como vagabundo, 
como não trabalhador”, a que  Fer-
nando Penna acrescentou: “a des-
qualificação dos professores é um 
elemento chave no discurso da Es-
cola sem Partido. Miguel Nagib tem 
dito em várias entrevistas que ‘alu-
no nenhum é obrigado a confiar 
no professor’, e eu respondo que a 
princípio eles devem confiar nos 
professores, eles são profissionais 
formados para exercer essa ativida-

Educação sob ataque: um debate urgente 
sobre os Projetos de Lei ‘Escola sem Partido’

de”. Nesse sentido, conforme Alex 
Calheiros, “o contrário poderia ser 
dito também, de que pai nenhum 
deve ser confiável, já que muitos 
crimes, muitos abusos, acontecem 
justamente dentro da família, no 
âmbito doméstico”.

Essa ofensiva à prática dos do-
centes da escola pública recairá 
sobre todos nós professores/pesqui-
sadores da universidade. Isso nos 
desafia a pensar e agir neste con-
texto difícil que estamos vivendo de 
retrocesso sobre os direitos à educa-
ção cidadã. Os trechos da entrevista 
podem servir como um alerta. 

Esses projetos vêm na tentati-
va de contenção e de restrição aos 
direitos que se afirmaram recente-
mente nas ruas com os estudantes 
secundaristas. Direitos garantidos 
pela implementação das políticas 
públicas, como o Programa Ins-
titucional de Bolsa de Iniciação 
à Docência (Pibid), com vínculo 
direto com as escolas públicas; o 
novo sistema de acesso à educa-
ção superior via Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem); os cri-
térios de cotas para alunos de es-
colas públicas, negros e indígenas; 
o investimento público na produ-
ção de pesquisas que aproximem a 
universidade de culturas, saberes, 
modos de viver e sociabilidades 
vividas pelas classes trabalhadoras 
nas cidades e nos campos.

Seu texto pode 
ser publicado nas 
próximas edições.
 
Envie para 
jornaldaufu@dirco.ufu.br.

Pois é. Vivemos em um país conturbado politicamente, no qual a presidente Dil-
ma Rousseff foi julgada e sofreu o processo de impeachment. Até aí, tudo bem, se o 
vice de sua chapa for um sujeito alheio a todo o processo pelo qual foi acusado, ser-
vindo apenas de figura decorativa, o que é difícil de acreditar. Que o PT tem contas 
a acertar com a justiça nos parece óbvio, mas só ele? E os 170 congressistas que já 
foram denunciados por delação premiada? A verdade é que a reforma política ne-
cessária não ocorreu e nem foi discutida democraticamente com a sociedade. Ape-
nas emendas que deixam brechas para futuros deslizes. 

O sistema judiciário é lento? É! Mas a Procuradoria Geral da República, numa 
ação midiática repreendida até por ministros do Supremo Tribunal Federal criou 
um esquema superstar em que Lula aparece como chefe da máfia. E as provas? Ape-
nas a fotografia de sua visita a Guarujá com a esposa. Em outubro três membros do 
alto escalão do atual governo também foram denunciados na operação Lava Jato. O 
presidente Michel Temer respondeu que faltam provas. Dois pesos e duas medidas? 

O projeto neoliberal apresentado para o país por congressistas que negociam 
emendas, diretorias e cargos com a maioria dos 35 partidos é questionado. Está em 
jogo, para pôr fim à crise econômica que assola o país, a paralisação por 20 anos do 
seu crescimento. E no rol das medidas apresentadas a saúde e a educação são dura-
mente atingidas. 

Se em tempos atuais a distribuição dos recursos é insuficiente, o que se pretende? 
Para os gringos, viaja-se pelo mundo oferecendo os ativos lucrativos. A previdência 
social tem que ser revista, é um caos social. A população que contribui obrigatória 
e mensalmente está vivendo demais. Contrassenso? Os direitos trabalhistas cons-
titucionais, conquistados por lutas políticas duríssimas, deverão ser revertidos. É 
bem verdade que o pato da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) 
come mais que ração de primeira qualidade. 

No que diz respeito às Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes), não é de 
hoje que elas vêm sendo paulatinamente sucateadas e privatizadas. Grande parte 
das funções de segurança, limpeza, transporte, gráfica, construção, entre outras já 
foi terceirizada. O sistema previdenciário dos novos funcionários públicos já não é 
integral desde o início de 2000. 

A proposta “escola sem partido”, conservadora, pressupõe um ensino conteudis-
ta que limita o papel do professor, como em tempos positivistas, a ser neutro. Não 
é também papel do professor discutir a realidade em que o aluno vive? Pretende-se 
formar uma cidadão consciente dos direitos e deveres sociais? Limitar ou até mes-
mo fechar cursos de licenciatura, ao invés de estimular a formação de jovens pro-
fessores, tem que objetivo? O mesmo se questiona sobre os Institutos Federais de 
Educação, Ciência e Tecnologia (Ifets). O que se pretende com as mudanças propos-
tas para o ensino médio?

Os movimentos populares de trabalhadores, alunos da rede pública e das pró-
prias universidades estão em marcha com seus questionamentos e propostas. A mí-
dia nacional ainda não se deu conta de que eles estão se multiplicando.
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Classificação das IES evidencia diferenças e contribui para 
a reflexão sobre qualidade do ensino superior
Cristiano Alvarenga

Os rankings universitários ga-
nham destaque na mídia, estão 
estampados em capas de jornais 
e revistas, pautam jornalistas no 
rádio, TV e web. Até mesmo os 
portais institucionais ressaltam 
os dados apresentados nos diver-
sos comparativos organizados por 
empresas de consultorias, órgãos 
de imprensa ou até instituições 
vinculadas à educação. Nos arti-
gos acadêmicos, o tema também 
ganha notoriedade, sendo trata-
do como referência para pesquisas 
relacionadas à qualidade do ensi-
no superior. Mas até que ponto os 
ranqueamentos representam com 
fidelidade a qualidade das Institui-
ções de Ensino Superior (IES)?

Cenário 
O Jornal da UFU apurou que há 

pelo menos seis rankings interna-
cionais e outros dois voltados so-
mente para instituições brasileiras. 
A classificação em cada um dos 
ranqueamentos é específica e com 
diversidade de critérios que vão 
desde parâmetros objetivos (quan-
tidade de cursos, formação dos 
professores ou número de artigos 
publicados em determinadas pu-
blicações científicas, por exemplo) 
a indicadores subjetivos, baseados 
em pesquisas de opinião.

O Times Higher Education 
(THE), ranking organizado pela 
revista britânica Times, classifi-
cou 980 instituições de 79 países 
utilizando como medida dados 
relacionados a ensino, pesquisa, 

internacionalização, inovação e re-
putação. A classificação criada pela 
empresa de consultoria norte-ame-
ricana Quacquarelli Symonds, o 
QS World University Rankings, vai 
no mesmo caminho. Utiliza quatro 
frentes para classificar as institui-
ções (pesquisa, ensino, emprega-
bilidade e internacionalização) e 
adota pesquisas de opinião e dados 
relacionados à produção acadêmi-
ca para ordenar as universidades e 
faculdades.

Para o Center for World Univer-
sity Rankings (CWUR), classifica-
ção organizada por uma empresa 
de consultoria da Arábia Saudita, o 
prestígio de professores e estudan-
tes aliado à quantidade de publica-
ções em periódicos de referência 
são fatores cruciais para o ran-
queamento. Já a Universidade de 
Shangai, na China, publica o Aca-
demic Ranking of World Universi-
ties (ARWU), com as 500 melhores 
universidades. A lista é definida 
utilizando como critérios a no-
toriedade alcançada por ex-alu-
nos, como no Prêmio Nobel, e a 
qualidade das publicações cien-
tíficas, referendadas por periódi-
cos reconhecidos na comunidade 
acadêmica.

Há classificações que buscam 
aprofundar em nichos para reali-
zar o ranqueamento. A presença 
das universidades na internet é o 
foco do Ranking Web of Universi-
ties, organizado pelo Laboratorio 
de Cibermetría do Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas 

(CISC), da Espanha. É o único que 
afirma classificar todas as univer-
sidades do mundo - cerca de 12 
mil instituições. Outro exemplo de 
ranqueamento fundamentado em 
apenas uma temática é do Scimago 
Institutiins Ranking (SIR), da Uni-
versidade de Granada, também da 
Espanha, que considera a publica-
ção de artigos para a classificação 
das universidades.

Rankings nacionais 
No Brasil, duas classificações 

são destacadas no quesito ranque-
amento das instituições de ensino 
superior. O Ranking Universitário 
Folha (RUF), criado em 2012 pelo 
jornal Folha de S. Paulo, utiliza 
cinco critérios de avaliação: ensi-
no, pesquisa, mercado de trabalho, 
internacionalização e inovação. 
Assim como a maioria dos rankings 
internacionais, o RUF também mes-
cla dados absolutos com entrevis-
tas para fechar o indicador de cada 
universidade.

A outra classificação das uni-
versidades é mais tradicional. O 
Guia do Estudante, da Editora 
Abril, foi criado em 1984 e, desde 
1988, traz a lista com as melhores 
instituições de ensino superior do 
país. O ranking é feito por meio 
de pesquisa com coordenadores e 
professores que avaliam os cursos 
em bom (três estrelas), muito bom 
(quatro estrelas) e excelente (cin-
co estrelas). A média de estrelas al-
cançada por curso define a posição 
no ranqueamento.

A UFU nos ranqueamentos
A Universidade Federal de Uber-

lândia (UFU) não aparece nas classifi-
cações internacionais que consideram 
fatores objetivos e pesquisa de opi-
nião. Entre os ranqueamentos feitos 
no exterior, a UFU figura somente 
no Ranking Web of Universities, sobre 
a presença das instituições na inter-
net, e no Scimago Institutions Ranking 
(SIR), que trata especificamente do al-
cance dos artigos científicos de cada 
IES. Quanto à presença na web, a UFU 
ocupa a 1.102ª posição no mundo e a 
27ª entre as instituições brasileiras. Já 
na visibilidade dos artigos científicos, 
a UFU está em 609º entre todas as ins-
tituições e 37º considerando somente 
as IES brasileiras.

Nos rankings brasileiros atuali-
zados em 2016, a UFU aparece entre 
as 30 melhores instituições. No RUF 
a posição é a 28ª e no Guia do Estu-
dante, a 19ª. A diretora de ensino da 
UFU, Geovana Melo, acredita que os 
dados apresentados nos diversos ran-
queamentos devem ser considerados, 
principalmente, na comparação com 
outras instituições. “Embora seja uma 
avaliação paralela às avaliações for-
mais, realizadas pelo Ministério da 
Educação, apresentam contribuições 
importantes que nos levam a refletir 
sobre a posição da UFU no cenário 
das universidades federais brasilei-
ras”, afirma.

Para o professor Antônio Bosco de 
Lima, que ministra aulas na UFU na 
área de políticas e gestão da educação, 
é necessário um olhar apurado em 
relação aos rankings universitários. 
“Parece ser excelente esta sistemáti-
ca, entretanto, tal apontamento para a 
exteriorização das IES desconsidera a 
internalização delas, ou seja, as polí-
ticas extensionistas. A relação escola-
-comunidade e os produtos sociais da 
universidade não são absorvidos pelo 
ranqueamento”, analisa.

Avaliação oficial
Em meio à diversidade de classifi-

cações há dados oficiais que mensu-
ram a qualidade do ensino superior 
brasileiro. O Índice Geral de Cursos 
(IGC), criado em 2007 pelo Ministé-
rio da Educação (MEC), nasceu com 
o intuito de disseminar informações 
sobre a situação de cada Instituição 

de Ensino Superior (IES). O cálculo 
é feito a partir dos dados dos cursos 
de graduação obtidos no Censo da 
Educação Superior, da média ponde-
rada das notas contínuas de Concei-
tos Preliminares de Curso (CPC) e da 
avaliação dos cursos de pós-gradua-
ção realizados pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes). 

No levantamento publicado pelo 
MEC, com dados de 2014, foram ava-
liadas 228 instituições de ensino supe-
rior. A classificação é feita a partir de 
atribuição de notas de 1 a 5. A maioria 
das IES, 60%, recebeu nota 3 ou de-
sempenho satisfatório. Um terço das 
instituições (33,3%) foi avaliado com 
nota 4. Uma minoria (5,7%) recebeu 
o conceito máximo, nota 5, e a menos 
de 1% foi atribuída nota 2. 

Na mensuração realizada pelo 
MEC, a UFU ocupa a 24ª posição, com 
conceito 4. O processo de avaliação 
é acompanhado pela universidade e 
contribui para o aprimoramento das 
ações. “As orientações são feitas dire-
tamente aos coordenadores dos cur-
sos de graduação, juntamente com os 
membros do Núcleo Docente Estru-
turante (NDE), no sentido de refle-
tir sobre os resultados obtidos pelos 
cursos e discutir encaminhamen-
tos necessários, avaliar a necessida-
de de revisão do Projeto Pedagógico 
do Curso (PPC), o perfil do egresso, 
princípios formativos, objetivos do 
curso e matriz curricular, tendo em 
vista a melhoria da qualidade da for-
mação oferecida”, explica a diretora 
de ensino Geovana Melo.
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Hermom Dourado

Eleitos reitor e vice-reitor da Universida-
de Federal de Uberlândia (UFU) para a 
gestão 2016-2020, os professores Valder 

Steffen Júnior e Orlando Mantese concederam en-
trevista ao Jornal da UFU, em que abordam a for-
mação da equipe de gestão, a situação do Hospital 
de Clínicas, o destino do Campus Glória e outros 
temas relacionados à comunidade acadêmica.

Qual o fator decisivo que culminou com a vi-
tória do seu grupo na consulta eleitoral?

STEFFEN: Foi termos insistido numa campa-
nha propositiva centrada na UFU e deixando claro 
em todos os momentos que o interesse das pessoas 
do iNova UFU convergia para a própria univer-
sidade. Nosso grupo é suprapartidário e não tem 
uma coloração política específica. Temos pessoas 
de todos os partidos e com plena liberdade de se 
manifestar como quiser aqui dentro e lá fora. O 
que nos une é o tratamento das questões institu-
cionais: todos somos UFU. 

Qual o perfil desejado para a montagem da 
sua equipe de gestão?

STEFFEN: O nosso grupo conversou sobre 

três critérios básicos que adotaremos para montar 
a equipe gestora. Primeiramente, queremos que 
ela seja constituída por pessoas que tenham inte-
ligência emocional, ou seja, que saibam trabalhar 
em equipe, porque essa vai ser uma característi-
ca da gestão. O segundo critério é a competência 
técnica na área, pois quatro anos passam muito 
rapidamente e não há tempo para que a pessoa 
aprenda a tarefa que lhe foi confiada e está sob sua 
responsabilidade. E o terceiro é a questão do amor 
à universidade, já que as horas trabalhadas serão 
muitas, o compromisso será elevado e o envolvi-
mento será total. 

Com relação ao papel do vice-reitor, algumas 
funções estratégicas já estão definidas para ele?

STEFFEN: Não tratamos especificamente de 
divisão de tarefas e coisas desse tipo, mas eviden-
temente temos que reconhecer a profunda expe-
riência do professor Orlando na área de saúde e 
particularmente na gestão hospitalar no ambien-
te SUS [Sistema Único de Saúde]. É natural que 
aproveitemos ao máximo esse potencial. Mas as-
sim como o HCU [Hospital de Clínicas de Uber-
lândia] vai precisar da ação dele, vai precisar da 

ação do reitor. Do mesmo modo que o restante 
da universidade também vai precisar da ação do 
vice-reitor.

MANTESE: Nós tivemos a fase do encanta-
mento, da aproximação, do noivado e agora esta-
mos numa fase de casamento profissional e isso 
vai delimitar as orientações do reitor em relação 
às atribuições de cada um. Quero acreditar que, a 
despeito das nossas preparações e capacitações da 
vida profissional, esta é uma fase nova que vai exi-
gir uma modulação para atender as necessidades 
e conveniências da instituição.

Como o senhor compara compara a UFU de 
quando foi pró-reitor e a de hoje?

STEFFEN: Estamos em meio a uma situa-
ção política e econômica complexa, com anúncio 
de alguns cortes. Até 2012, quando eu estava na 
equipe de gestão, tínhamos cenário econômico 
favorável e o governo estava concluindo os inves-
timentos pós-Reuni. Hoje a UFU enfrenta desa-
fios relacionados a projetos que ainda não foram 
consolidados e carecem de mais investimentos. 
Precisamos deixar claro para o governo que, se es-
ses projetos sofrerem uma interrupção, causarão 

prejuízos para os estudantes, para a universida-
de e para a própria sociedade. 

Quais os prós e os contras da atual gestão? O 
que manter e o que mudar?

STEFFEN: Temos que reconhecer que algu-
mas ações que foram implementadas são positi-
vas e deverão ser apenas aperfeiçoadas. Exemplo: 
foi criado um software que facilitou a coleta de in-
formações das várias unidades acadêmicas e ad-
ministrativas para a elaboração do planejamento 
institucional no Pide [Plano Institucional de De-
senvolvimento e Expansão]. Outra ação foi a da 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Pro-
pp), incentivando os laboratórios multiusuários. 
O que precisa mudar é que a administração supe-
rior precisa estar mais presente na ponta da uni-
versidade, que é onde ela acontece: tem que se 
aproximar do hospital, da sala de aula, das fazen-
das, dos campi que não estão em Uberlândia e as-
sim por diante.

Como será o diálogo com a Associação dos 
Docentes da UFU (Adufu), o Sindicato dos Tra-
balhadores Técnico-Administrativos (Sintet) e 
os comandos das fundações?

STEFFEN: Uma coisa é a comunidade univer-
sitária – professores, técnicos administrativos e es-
tudantes –; outra são os sindicatos. Eles têm total 
autonomia e a nossa intenção é sempre ter um diá-
logo aberto, franco e leal com todos. A comunida-
de universitária está sob a gestão da administração 
superior e os sindicatos têm vida própria, suas po-
líticas e ações. Cabe a nós mantermos um diálogo 
construtivo, respeitoso, leal.

O que fazer para equilibrar as finanças do 
HCU, cumprir o papel social e o acadêmico, com 
a formação de novos médicos?

MANTESE: O hospital, como parte do sistema 
de saúde nacional, da universidade pública fede-
ral e da estrutura onde vivemos, sofre a crise. A 
crise do HCU tem origem multifatorial: econômi-
ca, financeira, de gestão e merece da gestão atual 
o cuidado que está recebendo e da gestão futu-
ra, ora eleita, a continuidade dos projetos positi-
vos, prósperos, para atender essa necessidade em 
curto, médio e longo prazo. Isso envolve busca de 
recursos para minimizar os efeitos da restrição fi-
nanceira; melhora da gestão profissional num ca-
minho cujo término não é possível vislumbrar, 
pois sempre haverá um desafio à frente a ser ven-
cido; e um processo de transição da gestão atual 
para a próxima que está se mostrando bastante 
positivo e interativo. 

STEFFEN: A nossa administração vai sempre 
defender e apresentar o nosso Hospital de Clíni-
cas como sendo um hospital-escola. Em conjunto 
com o atendimento que é feito à população temos 

a enorme responsabilidade de formar recursos hu-
manos na área de saúde em alto nível, compatível 
com as necessidades da sociedade, com a impor-
tância da nossa instituição, de tal forma que tanto 
o ensino em nível de graduação como de pós-gra-
duação, passando pela residência médica e a re-
sidência multiprofissional, têm que acontecer da 
melhor maneira possível.

Quais são as medidas urgentes e as metas até 
2020 que a nova gestão planeja para o Campus 
Glória?

STEFFEN: O Glória está em meio àqueles 
projetos não consolidados que mencionei. Do 
Campus Umuarama já foram transferidas para lá 
algumas atividades da Medicina Veterinária e da 
Agronomia. Segundo a atual gestão nos informou, 
as duas próximas unidades acadêmicas que irão 
para o Campus Glória serão a Engenharia Civil e a 
Engenharia Mecânica. Sou o diretor desta última 
e digo que ela não iria, em um primeiro momento, 
na sua integralidade, pois o espaço que teremos lá 
não é capaz de comportar toda a unidade. Antes 
de novas ações, a UFU precisa primeiro garantir 
que estas duas unidades do Umuarama e as duas 
unidades do Santa Mônica sejam completamen-
te atendidas no Glória para que elas possam estar 
lá definitivamente. Agora, existem questões rela-
cionadas à segurança, à biblioteca, a acesso. Com 
tudo isso, temos que entender que o futuro da 
UFU é aquele espaço, não temos outro. É ali que 
vai permitir inclusive que consigamos aliviar a si-
tuação que temos no Umuarama, no Santa Mônica 
e eventualmente no Campus da Educação Física e 
na Eseba [Escola de Educação Básica].

Inovação estava até no nome da sua chapa. 
Quais são as principais propostas para estimu-
lar a criatividade, o empreendedorismo e todo o 
potencial dos acadêmicos?

STEFFEN: A UFU já dispõe de empresas junio-
res, incubadora de empresas e inúmeras atividades 
que têm a ver com inovação. Vamos encontrar isso 
nos grupos PET [Programa de Educação Tutorial], 
nos diferentes programas de pós-graduação, em al-
guns projetos que a universidade realiza com o setor 
industrial; são todas portas para a inovação. Existem 
ações desenvolvidas pela Agência Intelecto, que in-
clusive têm a ver com a propriedade intelectual. São 
projetos extremamente importantes e que precisam 
de continuidade e de apoio. Em torno das boas uni-
versidades do Brasil que têm desenvolvido bastante 
bem essa questão da inovação, nós notamos um nú-
mero grande de pequenas empresas de base tecnoló-
gica, muitas delas nascidas a partir de iniciativas de 
estudantes. Não são professores como eu e o Orlan-
do, já na fase final da carreira, que vão empreender 
uma empresa de tecnologia; são exatamente os jo-
vens estudantes. Observamos isso no mundo inteiro.

Transparência com acesso aos debates nos 
conselhos, transmissão das reuniões, é plausível?

STEFFEN: Essa é uma demanda que já tem apa-
recido e da nossa parte não há nenhuma dificulda-
de, nenhuma restrição em se trabalhar nessa direção. 
Alguns assuntos que são tratados nestas reuniões 
chamam a atenção da comunidade e outros dizem 
respeito apenas à rotina da vida universitária e in-
teressam quase exclusivamente a um ambiente mais 
interno. Vamos observar isso na prática.

Como será a consolidação da Pró-Reitoria de 
Assistência Estudantil (Proae)?

STEFFEN: Na nossa campanha valorizamos 
muito a criação desta pró-reitoria. Inclusive uma 
proposta que temos no que diz respeito à adminis-
tração dos recursos da Proae é ter um comitê com 
a participação de estudantes para a destinação 
desses recursos. Lembramos que eles é que vão 
manter em funcionamento os nossos campi uni-
versitários, moradia estudantil, diferentes tipos de 
bolsas que temos nesta instituição.

E os campi fora de sede?
STEFFEN: Isso está nos projetos ainda não 

consolidados. Pretendemos ter um olhar muito 
cuidadoso, muito atento para o Campus Patos de 
Minas, de Monte Carmelo e de Ituiutaba. Eles fo-
ram criados pela UFU, atendendo a uma demanda 
importante da sociedade local. Esses campi estão 
se saindo muito bem. A qualidade do corpo do-
cente e dos técnicos administrativos contratados 
para eles é marcável. Tanto é verdade que eles são 
novos, mas já têm programas de pós-graduação 
sendo aprovados ou em vias de aprovação. Isso 
demonstra que estas unidades têm sonhos e é im-
portante que estes sonhos sejam atendidos pela 
UFU rapidamente. 

MANTESE: É surpreendente o impacto na so-
ciedade destes locais. Isso é perceptível até para 
quem está começando nestas viagens. A sociedade 
local absorve de maneira surpreendente. Dá um 
estímulo, né?

STEFFEN: Dá um estímulo, às vezes redire-
ciona a sociedade local, induz determinadas ações 
que talvez estavam meio adormecidas, mas a pre-
sença da universidade começa a cutucar em de-
terminadas áreas. Nós estamos em uma região 
que tem muita carência, por exemplo, na área de 
cultura, de artes. Quando se instala um campus 
naturalmente essas questões começam a serem 
fomentadas.

Veja a íntegra da entrevista 
em www.comunica.ufu.br.
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Chapa de Mantese e Steffen foi a mais
votada na consulta eleitoral em setembro
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Coisa de 
criança é 
pensar

E
N
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Estudantes da Eseba têm aulas de 
Filosofia a partir dos seis anos
Diélen Borges

Às três e meia da tarde de segun-
da-feira tocou o sinal da Escola de 
Educação Básica da UFU (Eseba). O 
professor Rones de Sousa foi até a sala 
do primeiro ano do Ensino Funda-
mental e buscou os 17 alunos para a 
aula de Filosofia. Entregou às crian-
ças, já sentadas em pares, as apostilas 
com outra dupla, Sócrates e Platão, 
pintada com lápis de cor em aulas pas-
sadas. Projetou na lousa a imagem de 
um grego antigo, com coroa de louro 
na cabeça e tocha na mão. 

O professor falou por um minu-
to. As crianças por muitos. Cada pe-
queno dedo ansiosamente levantado, 
à espera da sua vez de falar, indicava a 
vontade de revelar ao grupo que algo 
estava acontecendo: um pensamento. 

As associações livres iam do encan-
tamento com o fogo olímpico que vi-
ram há algumas semanas na cidade à 
indignação com o vizinho que queima 
o terreno vago.

Quando começamos a filosofar? 
Formalmente, na Eseba, as aulas de 
Filosofia tem início aos seis anos de 
idade. Do primeiro ao terceiro ano, 
o objetivo é a iniciação filosófica por 
meio de temas como a cultura grega, 
a ética, a estética, a saúde, as lendas e 
os mitos. A partir do quarto ano abor-
da-se a história da Filosofia, com refe-
rência mais direta aos filósofos. 

A aula seguiu para a prática. “Que-
ro que cada um desenhe a você mesmo 
segurando a tocha”, pediu  o professor. 
Uma menina acrescentou dois adul-

tos: “são meu pai e minha mãe”. Outro 
inseriu uma viatura da polícia junto 
ao autorretrato greco-gráfico. De tudo 
o que aprendeu até aqui, Felipe Mar-
son, 6 anos, diz que a tocha olímpica 
foi a mais interessante. 

A Filosofia para crianças é me-
nos abstrata, por mais herético que 
isso possa parecer. “Utilizamos uma 
linguagem mais palpável, porque a 
criança é muito concreta, e partir des-
sa vivência construímos alguma coi-
sa”, explica Sousa. Na primeira aula do 
ano, ele mostrou aos alunos a escul-
tura O Pensador, de Auguste Rodin, e 
cada criança posou do mesmo modo.

A Eseba oferece uma aula de Fi-
losofia por semana para seus alunos 
desde 2004. A disciplina substituiu o 
antigo Ensino Religioso. O currícu-
lo e a apostila foram elaborados pelo 
professor Rones Sousa e pela outra 
professora de Filosofia da escola, Lu-
ciana Xavier. 

A disciplina também tem um esta-
giário, aluno de graduação em Filoso-
fia da UFU, que acompanha as aulas. 
“Como a Eseba é uma escola de aplica-
ção, é um diferencial, porque a crian-
ça tem acesso à Filosofia, a um pensar, 
desde pequeno e vai maturando, vai 
construindo um pensamento”, defende 
o graduando Kaique Silva, que estagia 
na escola há um ano e meio.

Considera-se como fundador do 
ensino de Filosofia para crianças o fi-
lósofo norte-americano Matthew Li-
pman (1922-2010), um dos criadores 
do Instituto para o Desenvolvimento 

da Filosofia para Crianças (IAPC, na 
sigla em inglês), vinculado à Univer-
sidade de Montclair, em Nova Jersey. 
Lipman propôs a inclusão da lógica na 
educação infantil como forma de me-
lhorar a habilidade de raciocinar. 

O professor Rones de Sousa pre-
fere não trabalhar com o método de 
Lipman, pois acredita que o contexto 
brasileiro é diferente do norte-ameri-
cano. Além disso, Lipman indicava o 
trabalho com o cotidiano das crian-
ças, mas Sousa crê na possibilidade de 
ir além e abordar o que chama de “te-
mas da Filosofia”. Para o professor da 
Eseba, a Filosofia para crianças come-
çou lá atrás, nas ágoras, com Sócrates, 
e é o diálogo socrático que busca pro-
mover com seus estudantes.

Anna Laura Ferreira, 7 anos, dis-
se que as aulas são ótimas. Se filoso-
fa? “Eu fico pensando em tudo que a 
gente faz aqui. É muita coisa, a gente 
aprende muito.” E fez um gesto com a 
mão na testa. “De vez em quando eu 
faço assim para pensar mais.”

Do lado de fora, no corredor que 
conecta as salas, um menino se es-
conde entre dois armários para que o 
colega que está vindo não o veja. Sina-
liza com o dedo na boca para que não 
revelemos seu breve segredo. Ele só 
estudará Friedrich Nietzsche (1844-
1900) daqui a alguns anos, mas já 
faz lembrar o filósofo alemão, para o 
qual “o homem chega à sua maturida-
de quando encara a vida com a mes-
ma seriedade que uma criança encara 
uma brincadeira”.
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logo, tenho
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Projeto prevê orientações sobre como 
usar melhor o dinheiro
Eliane Moreira     

“Ou guardo o dinheiro e não compro o 
doce, ou compro o doce e gasto o dinheiro.” 
Parte deste poema, “Ou isto ou aquilo”, de 
Cecília Meireles, ilustra, metaforicamente, 
a decisão de consumo. Embora o dia a dia 
esteja permeado por apelos consumistas e 
decisões de como administrar os  recursos 
financeiros, planejar  - de forma que não 
extrapole o orçamento familiar -  ainda é 
algo difícil para muitas pessoas. 

Os próprios números dos órgãos de 
proteção ao crédito apontam esta realida-
de. Os indicadores mostram que 40% da 
população ativa do país, ou seja,  cerca de 
60 milhões de pessoas estão com o nome 
negativado junto ao Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC). O mais preocupante, se-
gundo o professor de finanças Dany Ro-
gers Silva, do curso de Administração do 
Campus Pontal, é que “não há perspecti-
va de melhora a curto prazo, porque o en-
dividamento está relacionado diretamente 
com renda e emprego”.  

Assim, de acordo com o professor, o 
êxito da gestão financeira está na capacida-
de de gerir os recursos de forma equilibra-
da. A partir da observação dessa realidade 
que envolve os consumidores “mais afoi-
tos”, Silva decidiu criar no início deste ano, 
ao lado de outros professores de Ituiutaba, 
o Núcleo de Educação Financeira (NEF), 
um projeto que tem o objetivo de “produ-
zir, sistematizar e transmitir conhecimen-
to sobre educação financeira à população”.  

O projeto desenvolve ações como a Se-
mana de Educação Financeira (a primeira 
edição foi realizada em maio, no Pontal), 
cursos, exibições de filmes seguidos de de-
bates e palestras. O perfil no Facebook 
@nucleodeeducacaofinanceiraufu pu-
blica dicas para a população sobre como 
administrar melhor os ganhos. Ainda está 
prevista a criação de uma cartilha eletrôni-
ca, de um site institucional do NEF e de um 
canal no Youtube com vídeos educativos. 

Participam do núcleo 25 integrantes, 

entre eles, professores das áreas de marke-
ting, psicologia, finanças pessoais e com-
portamentais, gestão social e pública, além 
de estudantes bolsistas. “Queremos mos-
trar à população que a educação financei-
ra tem impacto social na vida das pessoas. 
Sem planejamento financeiro não temos 
acesso à saúde e educação, por exemplo”, 
destaca Silva.  

Só no primeiro semestre deste ano, cer-
ca de 230 pessoas participaram das diver-
sas ações previstas pelo projeto. Foi por 
meio de vídeos e debates que a estudan-
te Ana Carolina Gomes, do sexto perío-
do do curso de Administração do Pontal, 
recebeu dicas e orientações que, segundo 
ela, “acrescentaram na forma de enxergar 
meus gastos, ficando mais claras as ferra-
mentas do marketing para gerar um con-
sumismo, às vezes, desnecessário. Pude 
aprender também a necessidade de con-
trolar meu salário e meus gastos e as boas 
consequências que essa ação traz”. Ain-
da segundo Gomes, a linguagem utiliza-
da pelos palestrantes foi simples e de fácil 
entendimento.

A estudante Andresa Carolina da Silva, 
também do sexto período do curso de Ad-
ministração do Pontal, conta que a partir 
da participação nas atividades promovidas 
pelo núcleo já mudou hábitos de consumo. 
“Utilizar meios simples como planilhas, ter 
mais criticidade na hora de comprar, prio-
rizando minhas necessidades, ser mais ra-
cional ao lidar com dinheiro e, sempre que 
possível, poupar algum dinheiro” ajudam 
a controlar gastos pessoais, relata a aluna. 
De acordo com Andresa, o projeto mostra 
para a população a importância do plane-
jamento financeiro e “visa conscientizar e 
ensinar as pessoas sobre educação finan-
ceira, de forma que qualquer pessoa, desde 
um estudante universitário a uma pessoa 
que não tem um conhecimento mais apro-
fundado, possa aprender a lidar com seu 
dinheiro da forma correta”.

Dicas do NEF sobre 
educação financeira

● Procure constantemente informações 
sobre Educação Financeira, pois, 
somente assim, você conseguirá evitar 
problemas financeiros;
● Não acredite em “livros” e “gurus” 
que dizem que farão você rico em 
pouco tempo ou que ser educado 
financeiramente é simples. Isso exige 
muito esforço e dedicação;
● Conscientize-se de que o dinheiro é 
seu “amigo” e que o bom uso dele pode 
lhe proporcionar diversos benefícios;
● A sua mente é a principal inimiga 
quando o assunto é dinheiro. 
Desenvolva, assim, sua inteligência 
emocional para aprender a ter o 
controle sobre ela;
● Começar a poupar pouco dinheiro é a 
melhor forma de iniciar uma poupança, 
pois você não sentirá falta desse valor 
ao longo do mês. Inicie uma poupança 
imediatamente, mesmo que seja com 
uma quantia de 3% a 5% de sua renda.

E-mail para agendar palestras ou 
informações: nef@pontal.ufu.br

Por Dany Rogers Silva, 
coordenador do NEF
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Professor Rones de Sousa diz que busca 
diálogo socrático com alunos
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1945
Gradua-se na Esalq/USP,

em Piracicaba (SP)

1975 a 1979 
Atua no Inpa 

9/9/1922
Nasce em Santana do Parnaíba (SP)

1946
É contratado como Professor Assistente no

Departamento de Genética/Esalq-USP

1948
Defende tese de doutoramento sobre o gênero
Melipona (abelhas nativas, sem ferrão, dóceis)

1948
Obtém título de livre-docência

(Citologia e Genética)

1951 e 1952 
Conclui pós-doutorados na University of California

e na Columbia University, em Nova Iorque

1954 a 1958 
É recontratado como professor

colaborador (Esalq/USP)

1958 
É convidado para atuar na Faculdade de Filosofia,

Ciências e Letras de Rio Claro (atual Unesp)

1962 a 1964 
Dirige a Fapesp

1963 a 1967 
Preside a Sociedade Brasileira de Genética

1964
Monta o Departamento de Genética na

Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto

1969 a 1973 
Presidente a SBPC

1970
Cria o curso de Pós-graduação em Genética

na Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto

1977 a 1984 
É membro da Comissão

Internacional de Genética 

1979
Retorna à USP de Ribeirão Preto

(onde se aposenta em Janeiro/1981) 

1981
Vai como Professor Visitante para a

UFMA, onde cria o Curso de Biologia

1981 a 1988 
Atua na Uema e UFMA

1987 a 1988 
É reitor pro tempore da Uema

1988 a 1999 
Atua na UFU como professor titular
e coordenador de pós-graduação

1990
É convidado a ser Membro Estrangeiro da
National Academy of Sciences of the USA

1999 a 2002 
Volta a dirigir o Inpa

2003 a 2010 
Atua como professor voluntário no

Instituto de Genética e Bioquímica da UFU

Um disseminador 
de ideias e ideais
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UFU inaugura Coleção Especial Dr. Warwick Estevam Kerr
Marco Cavalcanti

A Biblioteca 
do Campus Umu-
arama da Univer-
sidade Federal de 
Uberlândia (UFU) 
inaugurou, no fim 
de setembro deste 
ano, a Coleção Es-
pecial Dr. Warwick 
Estevam Kerr. O 
espaço, instalado 
no primeiro andar 
do prédio, reveren-
cia um dos maiores 
cientistas brasilei-
ros. Engenheiro 
agrônomo e gene-
ticista reconhecido 
internacionalmen-
te, o ex-professor 
da UFU é lembra-
do pela sua dedica-
ção à ciência. 

A coleção é 
composta por te-
ses, dissertações, 
periódicos, li-
vros, enciclopé-
dias, honrarias, 
diplomas, cartas, 
fotografias e mó-
veis, utilizados ou 
produzidos pelo 

pesquisador aposentado e por seus 
orientandos, durante os mais de 60 
anos de atuação em várias cidades 
brasileiras e dos Estados Unidos. 

O acervo pessoal de Kerr estava 
no Instituto de Genética e Bioquí-
mica (Ingeb/UFU) e foi doado, em 
2012, para o Sistema de Bibliote-
cas. Durante quatro anos, o espaço 
foi planejado e o material higieni-
zado. “O que mais me impressionou 
foi a quantidade de medalhas”, diz 

Fabiana Silva, bibliotecária que 
coordenou o projeto. Segundo a 
restauradora Juliana Antunes, in-
cumbida de preparar o material, são 
aproximadamente 70, só desse tipo 
de condecoração. Devido à grande 
quantidade, apenas uma amostra foi 
para exposição.

São cerca de 500 livros de diver-
sas áreas do conhecimento e 600 
trabalhos, principalmente resul-
tantes das pesquisas de Kerr com 
hortaliças, frutas e, sobretudo, abe-
lhas. Principais responsáveis pela 
polinização das plantas – e, conse-
quentemente, de sua reprodução e 
existência –, as abelhas fascinaram o 
geneticista desde a infância e sempre 
fizeram parte de sua vida acadêmica. 

“Ele que introduziu as rainhas 
africanas [no Brasil, em 1956], que 
eram produtivas, as apis adansonii, 
por ordem do governo brasileiro”, 
relata a docente Ana Bonetti, do In-
geb. As abelhas europeias presentes 
no país eram dóceis, mas estavam 
em 27º lugar em produção de mel, 
conta Bonetti. Por uma falha no ma-
nejo durante as pesquisas com as 
africanas em Rio Claro (SP), algu-
mas rainhas escaparam e se repro-
duziram. O fato causou medo e fúria 
dos apicultores, que viam nas africa-
nas, mais defensivas, uma ameaça. 

Com o tempo, no entanto, os 
apicultores aprenderam a lidar 
com uma nova espécie surgida 
no território brasileiro, a “abelha 
africanizada”. A produção brasi-
leira de mel subiu para o quarto 
lugar. “E eu assisti, em um con-
gresso, aos apicultores se levan-
tarem e aplaudirem o Dr. Kerr, de 
pé”, conta a docente.

Bonetti conheceu Kerr em 1979, 

quando decidiu entrar no mestra-
do na Universidade de São Paulo 
(USP). Ela, aliás, foi quem trouxe o 
pesquisador para a UFU, em 1988. 
Para isso, ele teve que recusar con-
vites de outras oito instituições. “Dr. 
Kerr é uma pessoa para ser admira-
da, para ser amada e para ser, prin-
cipalmente, usado o exemplo dele 
para a vida das pessoas. Dr. Kerr é 
insubstituível. É um paradigma que-
brado. Tudo é substituível? Mas, ele 
não”, reforça a docente.

Na UFU (1988-1999 e 2003-
2010), Kerr implantou o curso 
de Pós-Graduação em Genética e 
Bioquímica em nível de mestra-
do (1994) e de doutorado (1999) e 
prosseguiu com suas pesquisas com 
abelhas, hortaliças e frutas. Entre 
seus estudos estão os que resulta-
ram em uma alface com 20 vezes 
mais vitamina A e o de melhora-
mento do pequi sem espinhos. 

Nas instituições nas quais atuou, 
dirigindo ou coordenando, Kerr 
sempre teve como foco a formação 
de mestres e doutores. Foi assim 
na USP, na Universidade Estadu-
al Paulista Júlio de Mesquita Filho 
(Unesp), na Fundação de Amparo à 
Pesquisa de São Paulo (Fapesp), no 
Instituto Nacional de Pesquisa da 
Amazônia (Inpa), na Universida-
de Federal do Maranhão (UFMA), 
na Universidade Estadual do Mara-
nhão (Uema) e na UFU.

Líder, religioso e pesquisador nato, 
Kerr começou sua vida acadêmica na 
Escola Superior de Agricultura Luiz 
de Queiroz (Esalq/USP), em Piracica-
ba, onde se graduou em Agronomia. 
Na Esalq fez o doutoramento em Ge-
nética Animal. Em seguida foi para os 
Estados Unidos para o pós-doutorado. 

De volta ao Brasil, tornou a tra-
balhar na Esalq/USP e integrou a 
Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Rio Claro (atual Unesp). 
Ajudou a criar a Fapesp, sendo seu 
primeiro diretor científico. 

Em 1964, foi para Ribeirão 
Preto montar o Departamento de 
Genética na Faculdade de Medi-
cina da USP, agregando profissio-
nais de diversas áreas. Lá ele deu 
início, em 1970, à pós-graduação 
em Genética, criando grupos de 
pesquisa de referência internacio-
nal. No primeiro curso dessa área 
para uma faculdade de Medicina 
no Brasil, eram utilizados concei-
tos biológicos das abelhas para ex-
plicar o funcionamento da espécie 
humana.

Kerr também foi presidente da 
Sociedade para o Progresso da Ci-
ência (SBPC) de 1969 a 1973, um 
dos períodos mais críticos para a 
sociedade brasileira. De 1975 até 
1979 comandou o Instituto Na-
cional de Pesquisas da Amazô-
nia (Inpa) e expandiu o número 
de mestres e doutores, criando 
quatro cursos de pós-graduação. 
De 1999 a 2002 voltou a dirigir a 
instituição.

De 1981 a 1988, já aposenta-
do pela USP, lecionou nas univer-
sidades estadual (Uema) e federal 
(UFMA) do Maranhão, sendo rei-
tor da Uema. Em 1990, tornou-se o 
primeiro brasileiro a ser convidado 
para a Academia Nacional de Ci-
ências dos Estados Unidos, como 
Membro Estrangeiro.

Atualmente, aos 94 anos, com-
pletados em setembro, vive com a 
família na cidade de Ribeirão Preto, 
interior de São Paulo.
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Aluno da UFU publica artigo sobre influência da 
paleontologia na criação de personagens

Pedro Vitor Alves

Febre nos anos 1990 e 2000, Pokémon, tanto 
no formato de jogo quanto no de anime, marcou 
uma geração. O jogo Pokémon GO, lançado nes-
te ano, trouxe para as pessoas com idade entre 20 
e 30 anos mais que lembranças infantis. Inovador, 
o jogo apresenta uma forma diferente de interagir 
com os personagens, sendo necessário caminhar 
para conseguir novos pokémons e passar de nível. 
A jogabilidade é um atrativo para  todos. A realida-
de aumentada possibilita a qualquer fã a sensação 
de estar dentro do universo anime ao capturar os 
monstrinhos de bolso. 

Rodolfo Santos, 23 anos, aluno do sexto perío-
do do curso de Ciências Biológicas e estagiário do 
Laboratório de Paleontologia da Universidade Fe-
deral de Uberlândia (UFU), seguiu a onda quando 
criança e hoje continua sendo fã, o que o levou a 
escrever um artigo sobre o assunto. 

Desde o lançamento do jogo, Santos observou 
que foram feitas na internet várias comparações 
entre os pokémons e a biologia, porém, superfi-
ciais. Foi aí que ele decidiu se aprofundar mais e 
escreveu o artigo “Paleontologia e Pokémons: co-
nheça os animais que inspiraram os pokémons 
fósseis” (publicado em https://goo.gl/Y5tE4w), 
em que explica quais personagens do jogo têm 
inspiração em seres que já existiram.

No universo Pokémon, de maneira semelhan-
te ao que ocorre no mundo real, também existem 
fósseis, e eles podem voltar à vida através de uma 
máquina que utiliza os seus DNAs. São 11 tipos 
de pokémons, mas, considerando suas evoluções, 
eles chegam a 21.  Os seres ressuscitados sempre 

possuem o tipo Pedra, uma referência ao fato de 
que os fósseis são encontrados principalmente nas 
rochas sedimentares. 

O pokémon Aerodactyl é baseado nos Pteros-
sauros, uma ordem de répteis de viveu durante a 
Era Mesozoica, mesmo período em que os dinos-
sauros viveram. O contrário também aconteceu: 
pesquisas recentes que revisaram espécimes pre-
viamente atribuídas à espécie Pterodactylus sco-
lopaciceps foram realocadas em um novo gênero 
chamado Aerodactyl, em homenagem ao pokémon. 

Amonites, grupo de Moluscos Cefalópo-
des carnívoros, foi inspiração para o pokémon 
Omanyte e sua evolução Omastar. Os seres reais 
surgiram há cerca de 400 milhões de anos, du-
rante um período conhecido como Devoniano, e 
foram extintos no final do período Cretáceo, no 
mesmo evento que provocou a extinção dos di-
nossauros não-avianos. 

Diferentemente da maioria dos pokémons fós-
seis, Kabuto e sua evolução Kabutops foram inspi-
rados por criaturas que ainda existem, os Límulos, 
conhecidos popularmente como caranguejos-ferra-
dura. Os primeiros Límulos surgiram no planeta por 
volta de 450 milhões de anos atrás e, por manterem 
uma morfologia externa semelhante à de seus ante-
passados, os Límulos são chamados de fósseis vivos.

O pokémon Archen e sua evolução Archeops 
foram baseados em um dos animais pré-históricos 
mais importantes já encontrados, o Archaeopteryx. 
Sua descoberta foi fundamental para a Teoria da 
Evolução, fornecendo grandes evidências de que as 
aves seriam descendentes dos dinossauros. Os dois 

pokémons têm as características mais marcantes de 
sua inspiração, que são as asas ainda com garras, 
penas, cauda óssea e o bico com dentes. 

O Tiranossauro, o mais popular dos dinossau-
ros, também inspirou um pokémon, o  Tyrunt e 
sua evolução Tyrantrum. As principais caracte-
rísticas são os famosos braços curtos, mas pernas 
musculosas, a cabeça e os dentes enormes. Além 
disso, os dois pokémons possuem cristas na cor 
laranja acima dos olhos, baseadas em outro dinos-
sauro carnívoro, o Gorgosaurus. 

Amaura e sua evolução Aurorus, que estão en-
tre os pokémons mais fofos do jogo, têm influên-
cia de um dos maiores animais que já habitaram 
nosso planeta, o Saurópodes, que possui o pesco-
ço e a calda bem longos e a cabeça pequena. Pale-
ontólogos acreditam que algumas variações desse 
dinossauro viviam em climas mais frios, sendo 
esse o provável motivo por que esses pokémons 
fazem parte do tipo gelo. 

A fundamentação de Santos para escrever o ar-
tigo é científica, mas, para ele, a análise ultrapassa o 
universo acadêmico. É uma forma de tornar a pa-
leontologia menos institucional. “A paleontologia, 
assim como boa parte da biologia, é uma ciência de 
base, então a utilidade dela não é vista diretamente. 
Os benefícios que o conhecimento científico acerca 
da paleontologia traz são vistos muito depois que 
esses conhecimentos são produzidos”, explica o es-
tudante. Ele acredita que  a relação entre paleonto-
logia e cultura pop, como a que relata em seu artigo, 
aproxima a ciência das pessoas, e mais: faz com que 
o público infantil se interesse pela temática.

Aerodactyl
Omanyte

Kabuto Archen

Tyrunt Amaura
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