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MENTES QUE SOFREM
Levantamento realizado pelo Departamento de Atenção
à Saúde do Trabalhador (Dast) revela que, nos últimos
anos, os transtornos mentais e comportamentais foram
as principais causas, na UFMG, de longos afastamentos
do trabalho provocados por doença. O estudo reforça a
necessidade de formulação de política de saúde mental
para a Instituição, cujas diretrizes foram traçadas em
fórum realizado durante a última edição da Semana
de Saúde Mental, em maio.
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Opinião

Filosofias AFRICANAS: para além
do EPISTEMICÍDIO acadêmico
Pedro Henrique Souza da Silva (Biolê)*

A

ideia de que o país foi construído
pela mistura de “três grandes raças”
(negra, indígena, branca), reproduzida na sociedade brasileira, está na base do
mito da democracia racial representado pelo
mulato-como-a-cara-da-nação. Contudo,
esse ideário da mestiçagem reproduz um
discurso que tende a apagar tudo aquilo que
foge à herança europeia, haja vista as históricas políticas de branqueamento baseadas
no incentivo à imigração do europeu e no
constante massacre da população negra
jovem, o que reduz as valiosas contribuições
africanas e indígenas a notas de pé de página
na narrativa histórica brancoficial.
Destarte, o modo de perceber as filosofias africanas e indígenas está intimamente
ligado à condição desses povos em nossa
sociedade, visto que os mais de 300 anos do
processo de escravização, concomitante ao
exercício de construção de uma infundada
inferioridade negro-africana, influenciaram a
maneira de se pensar o continente-primeiro.
A nós é ensinado (des)conhecer a África −
mesmo nos espaços legitimadores do saber
− apenas após a invasão europeia. Há,
pois, um apagamento proposital dos conhecimentos vindos da África, num contínuo
“espistemicídio” das filosofias negras.
Como o conhecimento e a sua manutenção dependem do modo como dele nos
apropriamos diariamente, a iniciativa de
introduzir na grade curricular disciplinas que
abordam saberes relativos aos universos das
leis 10.639/03 e 11.645/08 é um importante
passo para uma universidade que se pretende
igualitária e capaz de refletir a pluralidade da
sociedade brasileira. Assim, as disciplinas Catar folhas: saberes e fazeres do povo de axé e
Edição de textos sonoros, da Formação Transversal em Saberes Tradicionais, contestamocupam espaços que a nós foram negados.
Sob a responsabilidade do docente Edgar
Rodrigues Barbosa Neto, da FaE, a disciplina

Como o conhecimento e a
sua manutenção dependem
do modo como dele nos
apropriamos diariamente,
a iniciativa de introduzir na
grade curricular disciplinas
que abordam saberes
relativos aos universos das
leis 10.639/03 e 11.645/08
é um importante passo para
uma universidade que se
pretende igualitária e capaz
de refletir a pluralidade da
sociedade brasileira.
Catar folhas: saberes e fazeres do povo de
axé foi ministrada por mestres das nossas
tradições, evidenciando o quanto nossos
conhecimentos são plurais. Pelas mãos de
Pedrina, capitã do congado, fomos introduzidos aos saberes do povo congadeiro e
pudemos (re)significar as crenças ancestrais
frente à chibata da opressão do processo escravagista. Com Mame’to dia nkise
Muiande (Mãe Efigênia), pudemos conhecer
um pouco das tradições do candomblé de
Angola e refletir sobre o racismo institucional
sofrido pelas comunidades de terreiro. A
aula de Mãe Nylsia, por sua vez, possibilitou
o conhecimento da cosmogonia nagô e os
modos de perceber-sentir o mundo pautados
nos versos sagrados de Ifá. Pai Ricardo, sacerdote da Umbanda, apresentou os fundamentos dessa religião com base na vivência
de matriz-africana utilizando os alimentos.
Acompanhamos ainda a experiência do xirê
tocado na Estação Ecológica da UFMG.

Por seu turno, a disciplina Edição de textos sonoros, ministrada pelo professor e doutorando Ridalvo Félix, mapeou a episteme
afro-brasileira, explorando as possibilidades
das performances. O docente organizou uma
série de rodas de conversas: na primeira, o
capitão Alisson, do Congado da Irmandade
de Nossa Senhora em Ibirité, levou as caixas
de sua irmandade e as crianças de sua comunidade, que tocaram os ritmos do povo de
reinado. O Babalorixá Hugo apresentou-nos
os segredos do candomblé Ketu e revelou
alguns dos ofó das folhas sagradas. O Tate’to
Jalabó (Pai Geraldo), da Casa de Cultura Lodé
Apará, em Santa Luzia, abordou as particularidades da nação Omoloko, manifestação
religiosa de base afro-indígena. Por fim, a
atriz Eneida Baraúna fez uma performance
sobre as lendas dos orixás, transcriadas com
base em sua experiência religiosa e na militância no movimento negro. Cabe ressaltar
que foram produzidos documentários sobre
esses encontros que serão organizados e
lançados pela Universidade.
Há nessas disciplinas, portanto, o devido
reconhecimento dos nossos saberes, que
não atravessaram os muros da academia e
outrora foram excluídos da história da razão
(vide os hegelianos). É importante reconhecer que ainda estamos distantes de alguma
justiça (Ere mi!; Kaô Kabiesilê!) no que tange
à acessibilidade-permanência de nossas tradições e povos na universidade. Contudo,
um primeiro passo foi dado para reverter as
diferenças estabelecidas desde antanho, pois,
como ouvimos de nossos N’ganga, “nego
velho caminha devagar, mas chega!”.

*Licenciado em Letras/Português, bacharelando
em Edição pela Faculdade de Letras, pesquisador
do Núcleo de Estudos Interdisciplinares da
Alteridade (Neia) da UFMG e candomblecista

Esta página é reservada a manifestações da comunidade universitária, por meio de artigos ou cartas. Para ser publicado, o texto deverá versar sobre
assunto que envolva a Universidade e a comunidade, mas de enfoque não particularizado. Deverá ter de 5.000 a 5.500 caracteres (com espaços) e
indicar o nome completo do autor, telefone ou correio eletrônico de contato. A publicação de réplicas ou tréplicas ficará a critério da redação. São de
responsabilidade exclusiva de seus autores as opiniões expressas nos textos. Na falta destes, o BOLETIM encomenda textos ou reproduz artigos que
possam estimular o debate sobre a universidade e a educação brasileira.
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FICA, MCTI

Comunidade da UFMG se mobiliza por ministério exclusivo e política de
Estado para as áreas de ciência, tecnologia e inovação

T

Foca Lisboa

rês décadas após a criação do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação (MCTI), a sociedade brasileira
compreende o valor do investimento no setor para o
desenvolvimento econômico e social do Brasil. Uma política
de Estado, aliada ao esforço coletivo, aumentou exponencialmente a capacidade de produção científica, e essa história
de conquistas não pode sofrer retrocesso.
Movidos por essa convicção, manifestada pelos organizadores e pelos oradores, cerca de 300 pessoas participaram
no último dia 8, no gramado em frente à Reitoria, no campus
Pampulha, de ato contra a fusão do MCTI com o Ministério
das Comunicações.
A manifestação reuniu dirigentes e ex-dirigentes da
Universidade, professores, técnicos e estudantes e apoio de
entidades como a Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência (SBPC) e a Academia Brasileira de Ciências (ABC). A
nota divulgada no dia 6 de junho, pelo Conselho Universitário
da UFMG, que classifica de “grave retrocesso” a fusão dos
ministérios, foi lida na abertura da manifestação.

Fusão dos ministérios é vista como retrocesso pelo grupo que participou do ato

Ao falar “como cidadão, docente e reitor”, Jaime Ramírez afirmou que a comunidade da UFMG deve deixar clara sua indignação
contra uma decisão “inaceitável” e defendeu uma política de Estado
para a ciência e tecnologia “forte e de longo prazo, que atenda aos
interesses do país”.
O reitor disse que a Universidade deve se posicionar a favor de
avanços conquistados também em áreas como educação, saúde e
cultura. “Precisamos estar preparados para indicar nossa contrariedade a essa nova configuração e resistir, seja como for”, afirmou
Ramírez.
A vice-reitora Sandra Goulart Almeida também ressaltou o papel
da UFMG como foco de resistência. “Não podemos abrir mão de
valores como os que têm gerado avanços e de contribuir para um
movimento unificado que leve à recriação do MICT, que deve ganhar
cada vez mais relevância, como promotor de desenvolvimento,
cidadania e inclusão”, disse.

‘Coisas que não se misturam’
O professor Ronaldo Pena, reitor na gestão 2006-2010 e hoje
à frente do Parque Tecnológico de Belo Horizonte (BH-TEC), lembrou que não se faz desenvolvimento sustentável sem inovação
tecnológica. “Não se deve misturar coisas que não se misturam,
como comunicações e ciência tecnologia e inovação. O MCTI tem
sido gerido por pessoas com trajetória acadêmica, como José Israel
Vargas e Clélio Campolina; não é lugar de barganhas políticas. É
fundamental que nos articulemos para reverter a situação criada
pela fusão dos ministérios”, enfatizou.
Vice-reitora na gestão do professor Ronaldo, Heloisa Starling, do
Departamento de História, citou o filósofo Paul Valéry – “construir
exige obediência aos mais belos pensamentos” – para sentenciar
que “nosso ato de construir está em perigo”. Segundo ela, o MCTI
tem sido espaço de diálogo entre formas distintas de conhecimento – envolvendo humanidades, artes e tecnologia de ponta – e, da
mesma forma, na UFMG, a ciência não é dissociada do humano.
“Uma república em que a ciência não tem valor não oferece espaço
para a tolerância e a solidariedade”, declarou.
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Precedido de coro de “Fora, Temer”, que se repetiria em outros
momentos, o professor do Departamento de Matemática Israel
Vainsencher, representando também a ABC, mencionou o “cerco
midiático que nos faz discursar apenas para nossos próprios umbigos” e criticou outros atos do governo provisório, como mudanças
na Empresa Brasileira de Comunicação (EBC) e corte de verbas para
blogs.
A diretoria do Instituto de Ciências Biológicas (ICB), Andrea Mara
Macedo, classificou a extinção do MICT como “golpe de misericórdia”, após cortes de recursos que afetaram recentemente pesquisa
e inovação. “Precisamos estar mobilizados e continuar pressionando”, defendeu Andrea. Assim que ela terminou de falar, alunos do
ICB fizeram breve performance em prol dos direitos humanos e da
democratização do acesso à universidade.

Progresso
“Os dois ministérios são excludentes, têm missões muito diferentes”, disse, ao criticar a fusão, o professor Eduardo Mortimer, da
Faculdade de Educação, que representava também a SBPC. Ele fez
referência à melhoria da posição do Brasil no ranking de produção
científica: em três décadas, o Brasil subiu da 21ª para a 13ª posição
e aumentou quase sete vezes sua produção. “O MCTI foi um dos
responsáveis por esse progresso.”
Em nome da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco),
a professora Eli Iola Andrade, da Faculdade de Medicina, reproduziu posição de programas de pós-graduação na área médica pelo
compromisso com a pesquisa, a produção de conhecimento, a
formação de recursos humanos e a integridade do Sistema Único de
Saúde (SUS). O diretor do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia
Nuclear (CDTN), Waldemar Macedo, destacou que o setor de ciência
e tecnologia não pode ser instrumento de barganha e que é preciso
“perseverar” na defesa da manutenção do MCTI.

[Versão ampliada desta matéria foi publicada no Portal UFMG, seção
Notícias da UFMG, em 08/06/2016]
13.6.2016
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MENTES EM RISCO

Transtorno mental é a principal causa de longos afastamentos por doença na UFMG; dados
evidenciam a necessidade de formulação de política institucional para tratar a questão
Ewerton Martins Ribeiro

O

Departamento de Atenção à Saúde do Trabalhador (Dast) da
UFMG consolidou relatório dos atendimentos realizados no
setor com diagnósticos relacionados a transtornos mentais e
comportamentais. O trabalho, que cobre todos os atendimentos de
2011 a 2015, revela que os transtornos mentais e comportamentais
são a primeira causa de longos afastamentos de servidores por doenças
na Universidade, seguidos pelas doenças do sistema osteomuscular.

Transtornos do código F00 ao código F99 na Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID10).

No Brasil, os transtornos mentais e comportamentais são a
terceira causa de longos afastamentos do trabalho (quando há
concessão de auxílio-doença por incapacidade laborativa), conforme levantamento realizado pelo pesquisador João Silvestre da
Silva-Junior, em sua dissertação de mestrado, defendida em 2012.
Silva-Junior alerta, em sua pesquisa, que o absenteísmo no trabalho por doença é considerado um significativo problema de saúde
pública. “É fundamental conhecer a magnitude do problema para
programar políticas de promoção de saúde que evitem ou minimizem
repercussões clínicas”, escreve.

A pró-reitora adjunta de Extensão, que é docente no Departamento de Psicologia na Fafich, lembra que o cenário interno da
Universidade se situa em um espectro mais amplo, nacional. “Em
nosso país, temos uma importante história de construção de políticas de saúde mental estreitamente relacionadas aos princípios
da saúde pública e dos direitos humanos, com forte contribuição
da UFMG, por meio de ações de extensão, pesquisa e ensino. O
exercício complexo que temos pela frente é o de tomarmos a nós
mesmos – a Universidade – como alvo de nossa reflexão. Avalio
que temos condições de fazer isso acontecer.”

A diretora do Dast, Regina Monteiro Campolina Barbosa, explica
que, na UFMG, os dois problemas de saúde – doenças do sistema
osteomuscular e transtornos mentais e comportamentais – muitas
vezes se relacionam, incorrendo concomitantemente. A depender
do levantamento, eles, até mesmo, se revezam na liderança do
ranking de ocorrências, afirma. Em relação aos dados descritos no
relatório sobre os índices de transtornos mentais e comportamentais
na Universidade, a diretora conta que ainda não há uma explicação
definitiva para a sua gravidade. “De imediato, o que eles nos mostram
é que existe um problema grave, que precisa ser atacado.” A diretora
afirma que, sensível à questão, a Pró-reitoria de Recursos Humanos
(PRORH) tem direcionado esforços e pessoal para pesquisas na área.
“Queremos nos aprofundar na análise dos dados e de seus impactos
na comunidade acadêmica”, diz.

Para Regina Barbosa, os dados agora mensurados vão colaborar
para essa reflexão. “O mais importante desse trabalho realizado pelo
Cisme é que ele dá visibilidade para um problema que, normalmente, é invisível aos olhos. Trazer para a pauta institucional a discussão
sobre os impactos do transtorno mental e comportamental nas
rotinas da Universidade é questão de primeira ordem”, sugere.

Regina Barbosa apresentou o relatório da pesquisa durante a 4ª
Semana de Saúde Mental e Inclusão Social da UFMG, realizada em
maio deste ano. A Comissão Institucional de Saúde Mental (Cisme)
da Universidade, que ela integra, está se valendo dessas informações
para estimular a elaboração e a definição formal de uma Política de
Saúde Mental da UFMG. “Nossa comunidade e a própria Administração Central da Universidade têm grande expectativa em relação
aos trabalhos da Cisme”, afirma a professora Claudia Mayorga,
pró-reitora adjunta de Extensão e coordenadora geral da Semana.
A Comissão vem construindo há alguns anos uma agenda pública
sobre o assunto e, em maio, no Fórum de saúde mental da UFMG,
delineou, junto com a comunidade acadêmica, algumas diretrizes
para essa política.
Mayorga destaca a relevância dos dados coletados pelo Dast.
“Eles revelam que a questão da saúde mental toca a todos nós e é
bastante complexa, o que exige que, em nossas análises e em nossas ações, efetivemos maior conexão entre vida institucional e vida
comunitária”, defende. Para ela, enfrentar esse desafio demandará
o envolvimento de diversos atores e setores da instituição, mas
também de fora dela.
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Estado de alerta
De 2011 a 2015 foram realizados 37.309 atendimentos a servidores ativos da UFMG. Destes, 5.369 resultaram em diagnósticos
relacionados a transtornos mentais e comportamentais, ou seja,
14,4%. Na contabilidade dos indivíduos atendidos, o índice também
não varia muito: no período, foram atendidos 13.698 servidores;
destes, 1.781 – ou 13% – foram diagnosticados com transtorno
mental ou comportamental.
Segundo a diretora do Dast, a Organização Mundial de Saúde
(OMS) estima que 13% das pessoas sofram de transtornos mentais
e comportamentais. Na UFMG, o índice é equivalente, mas há
indícios de que, no âmbito acadêmico, haja uma discrepância
negativa no registro estatístico do problema: afinal, o servidor
não precisa procurar o Dast para tratar o problema, podendo
recorrer a atendimentos externos. “Temos um cenário em que a
subnotificação é grande”, afirma a professora Maria Stella Goulart,
presidente da Cisme. “Há uma série de questões que são próprias
da Universidade e que colaboram para os transtornos, como a
busca incessante por aumento de produtividade”, lembra Stella.
A afirmativa é respaldada pelo último Relatório Anual de Atividades do Dast, de 2014, que informa que, entre os diagnósticos
de transtornos realizados pelo órgão, prevalece o F43, Reações
ao stress grave e transtornos de adaptação, seguido dos diagnósticos de Episódios depressivos (F32) e Transtorno depressivo
recorrente (F33).
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O número absoluto de atendimentos e o número de servidores atendidos
são diferentes em razão de algumas pessoas procurarem assistência em
mais de uma ocasião.

Consolidados, esses números chamam atenção não apenas pelo
que traduzem de impactos sofridos pela saúde dos trabalhadores,
mas também pela influência nos processos da Universidade. Conforme levantamento do Dast, foram concedidos 301.706 dias de
afastamento aos servidores da Universidade por motivo de saúde
entre 2011 e 2015 – média anual de 60.341. Os transtornos mentais
e comportamentais foram responsáveis por mais de 20% desses
dias de afastamento.

Apesar de as taxas de afastamento do trabalho persistirem
elevadas na série histórica compilada pelo Dast, o índice de atendimentos relacionados a transtornos mentais e comportamentais vem
caindo nos últimos anos. Em 2011, esses diagnósticos foram dados
em 21,5% dos atendimentos; em 2012, em 17,3%; em 2013, em
15,3%; em 2014, em pouco mais de 10% e, em 2015, em apenas
9%. “Ao contrário de sugerir uma diminuição da incidência do problema, a queda no índice pode indicar uma queda na procura por
atendimento, por motivos diversos e alheios à questão da saúde, o
que se mostra um problema a mais”, alerta Regina Barbosa.

Discentes
O levantamento também revela preocupante índice relativo à
saúde mental dos alunos da Universidade. Dos 2.762 atendimentos
realizados de 2011 a 2015 a alunos no Dast, 440 – 15,9% – resultaram em diagnósticos relativos aos transtornos mentais e comportamentais. “Mas temos poucos dados sobre os alunos, já que eles
só precisam nos procurar por questões relativas a trancamento de
matrícula ou estabelecimento de regime especial”, pondera Regina.

Também chama atenção a situação do Hospital das Clínicas (HC):
apesar de reunir 21% dos servidores da Universidade (dados de
2014), mais da metade do montante de servidores diagnosticados
com transtorno mental e comportamental são oriundos da Unidade.
A diretora do Dast atribui esse quadro ao caráter desgastante da
atividade hospitalar e a seu potencial de desencadear esse tipo de
problema. “Além disso, houve mudanças administrativas no âmbito do HC que podem estar colaborando para o agravamento do
problema”, comenta, lembrando as recentes mudanças na gestão
dos hospitais de universidades federais.

Durante a 4ª Semana de Saúde Mental e Inclusão Social da
UFMG, algumas diretrizes foram delineadas de forma a direcionar
o estabelecimento da Política de Saúde Mental da UFMG – entre
elas, a Teoria de “recovery” ou restabelecimento, que preconiza
entender o sofrimento mental não como o “fim da linha”, a falência do sujeito, mas como a abertura para novas possibilidades de
diálogo e relacionamento, sempre com foco no bem-estar.

O “índice de atendimentos por servidor”, por sua vez, também
põe foco em outras unidades, deslocando a atenção da quantidade de servidores acometidos para a gravidade dos transtornos
vividos por eles. A Escola de Arquitetura, por exemplo, tem baixa
frequência de atendimentos em números absolutos, mas apresentou média de 6,1 atendimentos por servidor, a mais elevada entre
as unidades. Em seguida vem a Pró-reitoria de Recursos Humanos, com 5,6 atendimentos por servidor, e a Escola de Ciência da
Informação (ECI), com 5,1.

“Devemos caminhar na direção de uma atuação diante dos
transtornos e crises, mas que também parta do princípio de despatologização da vida e do entendimento do sofrimento, em sintonia
com os Direitos Humanos e as políticas antimanicomiais de saúde
mental, nacional e local”, diz Regina Barbosa. “A Universidade,
como construtora de conhecimento e promotora de cultura, deve
atuar nessa direção”, conclui a diretora.

Cinco principais causas de afastamento do trabalho na UFMG (2011-2015)*
Capítulos CID10

2011

2012

2013

2014

2015

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

Transtornos mentais e comportamentais (F00-F99)

13.301

21,6

11.633

20,6

11.438

17,9

12.284

20,9

11.964

19,8

Fatores que influenciam o estado de saúde e o
contato com os serviços de saúde (Z00-Z99) **

6.275

10,2

4.155

7,3

7.738

12,1

11.158

19,0

11.880

19,7

Doenças do sistema osteomuscular (M00-M99)

12.270

19,9

10.777

19,1

10.942

17,1

8.096

13,8

8.688

14,4

Lesões, envenenamento e algumas outras
consequências de causas externas (S00-T98)

5.838

9,5

7.647

13,5

6.499

10,1

5.745

9,8

6.915

11,5

Neoplasias (C00-D48)

5.231

8,5

4.405

7,8

4.807

7,5

4.455

7,6

4.723

7,8

* Fonte: Departamento de Atenção à Saúde do Trabalhador (Dast)
** Os códigos Z00-Z99 dizem respeito ao registro de entrada do indivíduo no sistema de atendimento à saúde para procedimentos – como exames
de rotina, periódicos, admissionais e demissionais, consulta com assistente social, perícia, imunização, entre outros – que não estão necessariamente
associados a um problema de saúde vivido pelo indivíduo.
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Andinos ou amazônicos?
Pesquisas genéticas coordenadas pela UFMG na América do Sul
desvendam origem de povo que habita a Amazônia peruana
Itamar Rigueira Jr.

O

s quéchua-lamistas são indígenas que vivem na pequena
cidade de Lamas e em vilarejos próximos, no Departamento
de San Martín, na Amazônia peruana. Eles falam o quéchua,
idioma andino muito diferente dos idiomas de seus vizinhos, tipicamente amazônicos. Para explicar sua misteriosa origem há várias
versões, embora predomine a tese de que eles descendem dos
chankas, de Apurímac, povo guerreiro dos Andes que se teria fixado
na Amazônia para não ser subjugado pelos incas.
Artigo recém-publicado na revista Annals of Human Genetics –
que tem como autores, entre outros, o professor Fabrício Santos e
o geneticista peruano Jose Raul Sandoval, ambos do Laboratório de
Biodiversidade e Evolução Molecular (LBEM), da UFMG – conta outra
história: os quéchua-lamistas não possuem raízes andinas recentes,
é muito mais provável que tenham-se originado de agrupamento
de etnias amazônicas provocado pelas ações de evangelização das
missões jesuítas e franciscanas, nos séculos 16 e 17. Os missionários teriam imposto aos indígenas a língua quéchua, aprendida em
Quito, para a catequização.

“Trabalhamos com amostragens de várias populações da Amazônia e dos Andes, incluindo os grupos indígenas andinos que se
consideram atualmente chankas. Analisamos a genealogia paterna,
por meio de variações do cromossomo Y, e escolhemos famílias
diferentes de quéchua-lamistas, maximizando as informações, também por meio de questionários genealógicos”, informa o professor
Fabrício Santos, que coordena o LBEM e o Projeto Genográfico sulamericano, parte de estudo de alcance global, iniciado em 2005,
sobre as origens das populações nativas.

Acervo da pesquisa

Ainda segundo Santos, os quéchua-lamistas têm relação genética próxima com seus vizinhos da Amazônia: jívaros, arawaks,
panos e quíchuas (estes vivem ao norte, na Amazônia e Andes do
Equador). Ele acrescenta que o estudo da árvore materna ajuda a
confirmar a origem amazônica. “Os quéchua-lamistas nunca acreditaram muito na associação com os chankas e gostaram de saber

que a genética mostra uma relação de parentesco próximo com
seus vizinhos amazônicos”, diz Fabrício Santos.

Perfil amazônico
Jose Raul Sandoval conta que seu grupo de pesquisa, por meio
da coleta de saliva, comparou as linhagens uniparentais do DNA de
vários grupos étnicos da Amazônia e falantes de idiomas Quéchua e
Aimara nos Andes, desde o Equador até a Bolívia. Foram verificadas
amostras de 40 quéchua-lamistas e de mais de 200 indivíduos de
várias outras etnias da Amazônia e dos Andes.
“Assim que montamos as árvores filogenéticas resultantes
das análises, observamos que os clãs familiares quéchua-lamistas
compartilham perfis genéticos, especialmente por linha paterna,
com diferentes grupos amazônicos, o que indica, naturalmente,
antepassados comuns”, explica Sandoval, que pertence à etnia
Aimara, do lago Titicaca, e atua na Universidade de San Martín de
Porres, com o professor Ricardo Fujita.
Depois de estudar e atuar profissionalmente em Moscou e
trabalhar com genética na região do lago Titicaca, no Peru, Sandoval chegou à UFMG em 2008 para o doutorado no LBEM, sob
orientação de Fabrício Santos. Ele comenta que os estudos do
Projeto Genográfico começaram no Peru e seguiram no Equador
e na Bolívia, antes de serem empreendidos no Brasil, a partir de
2009. Os procedimentos incluem desde apresentação do projeto
a autoridades e populações até a devolução dos resultados às comunidades indígenas. Assim aconteceu com os uros, no Titicaca,
e recentemente com os quéchua-lamistas.

O povo
Os quéchua-lamistas, que falam uma língua quéchua, é uma
das 55 etnias indígenas identificadas pelo governo peruano, que
registra quatro milhões de indígenas em seu território. Os falantes
de quéchua na Amazônia estão distribuídos em três estados – Loreto, San Martín e Madre de Diós. Eles combinam os estilos andino e
amazônico, ao se vestirem, e hoje se dedicam à comercialização
de animais, produtos agrícolas e madeira.
Os quéchua-lamistas habitam a Amazônia do Departamento
de San Martín, onde predominam línguas amazônicas como o
awajun e o shawi. Cronistas do século 17 e 18 consultados por
Jose Sandoval relataram que os missionários – que evangelizaram populações no nordeste do Peru e no sudeste do Equador
– adotaram o quéchua de Quito (quíchua) para se comunicar
com grupos indígenas de línguas diversas.

Artigo: The genetic history of peruvian quéchua-lamistas e
chankas: uniparental DNA patterns among autochthonous
Amazonian and Andean populations
Autores: Jose R. Sandoval, Daniela R. Lacerda, Oscar Acosta,
Marilza S. Jota, Paulo Robles-Ruiz, Alberto Salazar-Granara,
Pedro Paulo R. Vieira, César Paz-y-Miño, Ricardo Fujita, Fabricio
R. Santos e The Genographic Project Consortium
Crianças em vilarejo da etnia quéchua-lamista, em San Martín, no Peru
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Acontece

nome social no siga
O Centro de Computação (Cecom)
acaba de implantar solução definitiva
para acesso de estudantes travestis e
transexuais, com o nome social, ao Sistema
Integrado de Gestão Acadêmica (Siga),
com reflexos também em outros ambientes
como o Minha UFMG, o Diário e o Moodle.
Até maio, o Cecom efetuava alterações de
forma manual, com base em informação
do Departamento de Registro e Controle
Acadêmico (DRCA). Agora, o registro feito
pelo DRCA, que associa nome civil e nome
social, é suficiente.
A base de dados de recursos humanos
também será adequada, ao longo dos
próximos meses, para atender a professores
e servidores técnico-administrativos.
O uso do nome social no âmbito da
UFMG foi aprovado em julho de 2015
pelo Conselho Universitário. O objetivo
é assegurar a servidores (docentes e
técnico-administrativos), estudantes
e outros usuários das unidades e dos
campi o reconhecimento – em registros,
documentos e atos – dos nomes com os
quais se identificam.

sobre o conhecimento
Professores, alunos e funcionários de todos os cursos e áreas da Universidade estão sendo convidados a contribuir para o aprimoramento da exposição Processaber,
do Espaço do Conhecimento UFMG. O museu vai selecionar roteiros para o Teatro da
verdade, uma das seções da mostra, em que personagens discutem, em peças curtas
de vídeo, aspectos polêmicos do conhecimento. No módulo em cartaz no Espaço,
atores representam um filósofo, uma cientista, um estudante e um ativista [foto] que
discutem a utilidade do conhecimento – a que e a quem serve.
Os textos devem ter entre 700 e 1.500 palavras, linguagem corriqueira e indicações
sobre personagens, posturas e figurinos. As peças terão duração de 5 a 12 minutos. Os
roteiros escolhidos serão encenados por alunos e ex-alunos do Teatro Universitário e atores
professores da UFMG e gravados nos estúdios da TV UFMG. A exibição terá início em agosto.
As propostas devem ser enviadas até 30 de junho, para o e-mail processaber@gmail.
com. Os detalhes estão na chamada pública, disponível no site www.espacodoconhecimento.org.br, seção “Notícias”.

direito internacional
As estudantes Joana de Andrade
Pacheco e Letícia Andrade Lopes, da
Faculdade de Direito, ganharam o Concours
de procès simulé en droit international
Charles-Rousseau, a maior competição de
direito internacional em língua francesa
do mundo. Nos 31 anos de existência do
prêmio, esta foi a primeira vez que uma
equipe de país não francófono vence a
competição. Letícia Lopes também obteve o
prêmio de melhor oradora da rodada final.
A edição deste ano foi realizada na
Universidade de Havana, em Cuba, e contou
com a participação de 26 universidades de
países como Alemanha, França, Canadá,
Estados Unidos e Argentina.
O concurso se baseia em disputa
fictícia perante um tribunal internacional.
As equipes devem escrever memoriais
de acusação e defesa para, em seguida,
participar de arguições orais contra outras
universidades. Neste ano, o caso proposto
foi sobre um conflito de interesses entre
os Estados Unidos e Cuba, perante a
Corte Internacional de Justiça, referente
à legalidade de atividades farmacêuticas
em Guantánamo.
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assistência aos calouros
Calouros que vão ingressar no segundo semestre deste ano já podem solicitar acesso
aos programas de assistência estudantil da UFMG, que incluem auxílio-saúde, moradia,
alimentação, apoio financeiro e estágios.
Os interessados devem preencher questionário socioeconômico (http://www.fump.
ufmg.br/conteudo.aspx?pagina=175), reunir a documentação solicitada e entregá-la, de
segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no setor de Atendimento da Fundação Universitária
Mendes Pimentel (Fump), localizado na Avenida Antônio Abrahão Caram, 610, bairro
São José, ou em sua unidade ao lado do Restaurante Universitário Setorial II, no campus
Pampulha. Os documentos também poderão ser enviados pelos Correios.
Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (31) 3409-8482 e (31) 99102-7431.

textos e leitura
A Faculdade de Letras oferece 40 vagas para especialização em língua portuguesa que
aborda teorias e práticas de ensino de leitura e produção de textos. As matrículas devem
ser feitas até sexta-feira, 17 de junho.
A formação é destinada a professores de língua portuguesa e de literatura brasileira da
educação básica e do ensino superior e tem o objetivo de contribuir para a prática do ensinopesquisa, além de desenvolver capacidade de formular estratégias de trabalho relacionadas
ao ensino de leitura e de produção de textos.
A inscrição deverá ser feita em http://bit.ly/1Zxyjf9, via correio, com prazo de postagem
até o dia 17, ou pessoalmente, no posto de atendimento da Fundep, campus Pampulha.
Mais informações sobre a especialização e o processo seletivo podem ser obtidas no mesmo
site, onde também se encontra o edital do programa.
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Reprodução

Pesquisa em jornais editados por mulheres revela como as reivindicações
feministas se transformaram entre os séculos 19 e 21
Matheus Espíndola

N

a década de 1870, o direito ao
voto e à formação educacional
eram algumas das principais reivindicações da mulher brasileira. A inserção
feminina no mercado de trabalho passou a
ser uma prioridade no século seguinte. Na
virada do milênio, ganhou impulso a luta
pela participação das mulheres na política,
acompanhada da militância feminista.
Essas e outras representações da identidade feminina, documentadas em jornais
que circularam no Brasil a partir do século
19, foram examinadas pela pesquisadora
Gerlice Teixeira Rosa à luz da Análise do
Discurso (AD). O estudo resultou na tese
Noticiabilidade e imagens de si: ser mulher
e ser notícia em jornais direcionados para
mulheres entre os séculos XIX e XXI, defendida no início deste ano no Programa
de Pós-graduação em Estudos Linguísticos
(Poslin) da Faculdade de Letras (Fale).

Três jornais, criados e editados por mulheres, compuseram o corpus de análise: O
sexo feminino, que circulou entre 1873 e
1875; Mulherio, de 1981 a 1988; e Fêmea,
de 1992 a 2014. “O modo de fazer jornalístico dos veículos especializados feministas
é, em geral, subjetivo e parcial, de modo
que é difícil distinguir os gêneros opinativo
e informativo”, observa a autora.
Gerlice Rosa destaca que, durante todo o
período estudado, os jornais se configuraram
como instrumentos da luta feminista, propícios à interação. “Os textos são dialógicos,
com palavras de incentivo às mulheres, como
forma de validar a luta”, revela.

EXPEDIENTE

Com base em postulados teóricos, especialmente da AD, foi realizada análise contrastiva dos três periódicos e exame dos jogos
propostos entre enunciadores e destinatários.
“Conforme as intenções e valores das instâncias de produção, identidades foram criadas

ou silenciadas, a fim de cumprir os propósitos
das editoras”, explica a pesquisadora.
Segundo Gerlice Rosa, as modificações
nos critérios de noticiabilidade e estratégias
discursivas dos jornais evidenciaram que a
mulher fragilizada e não emancipada dos
anos 1870 cedeu lugar à mulher forte, trabalhadora e cidadã dos anos 2000. “Se no
século 19 pouco se falava da possibilidade de
inserção feminina no mercado de trabalho,
cem anos depois isso se torna uma condição
de existência”, afirma.
De acordo com a autora, a visão de
formação educacional para as mulheres foi
um dos elementos que mais evoluíram no
discurso da emancipação propagado pelas
publicações feministas. No fim do século 19,
O sexo feminino abordava a instrução das
mulheres como instrumento para capacitálas a educar seus filhos e a formar bons
cidadãos. Já na década de 1980, a educação ganha perspectiva bem diferente nas
páginas de Mulherio, o veículo analisado no
período por Gerlice Rosa. “Ela não aparece
mais como reivindicação, mas é incentivada
a todo momento por meio de publicações de
eventos científicos, congressos, palestras e
lançamentos de livros relacionados à mulher
e a sua atuação social. Esse novo viés surge
em todas as edições analisadas da publicação”, explica Gerlice.

Mulher-mãe
Segundo Gerlice Rosa, a imagem da
“mulher-mãe” também sofreu grandes
mutações discursivas. “Outrora associada
somente a um dom divino e angelical, a
figura da mãe reaparece, nas publicações
mais recentes, vinculada a questionamentos sobre as novas demandas da mulher
moderna, visão que inclui seu amparo pelas
leis”, sublinha. Segundo a pesquisadora, o
percurso do discurso feminista em suas diver-

Capa de jornal que circulou nos anos 1980

sas fases parece culminar com a proposta de
Fêmea – veículo da ONG Centro Feminino de
Estudos e Assessoria (CFemea) – de reservar
colunas inteiras à reprodução e repercussão
de propostas de leis.
“No fim do século 20, a mulher é vista
como capaz de avaliar as conquistas alcançadas e de lutar para ampliá-las, adaptá-las
e registrá-las na legislação brasileira. Entre
as demandas em questão, figuram a licençamaternidade, a regulamentação dos direitos
trabalhistas das empregadas domésticas e
o orçamento destinado a políticas para a
mulher”, exemplifica a autora. Em sua avaliação, os jornais feministas, cada qual em
sua época, tiveram a sensibilidade de retratar
e influenciar mudanças na questão feminina
ao longo do tempo.
Tese: Noticiabilidade e imagens de si: ser
mulher e ser notícia em jornais direcionados
para mulheres entre os séculos XIX e XXI
Autora: Gerlice Teixeira Rosa
Orientadora: Ida Lúcia Machado
Defesa: 15 de janeiro de 2016, no
Programa de Pós-graduação em Estudos
Linguísticos
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