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RUMO AO TERCEIRO 
MILHAR

Criado em setembro de 1974, o BOLETIM chega, nesta 
semana, à edição 2.000. Boa parte da história dos 
avanços, das transformações e dos percalços pelos quais 
passou a UFMG está registrada nas páginas do veículo, 
uma das publicações jornalísticas mais longevas da 
universidade brasileira.
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alimentação saudável em oficinas 
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Opinião

Kelly Cristina Cândida de Souza*

A data de 20 de novembro, Dia Nacio-
nal da Consciência Negra, representa 
um marco nacional do reconheci-

mento da luta e da resistência da população 
negra contra um sistema de opressão, que 
está nas estruturas de construção do Brasil, 
de onde ainda ressoa a noção de inferiori-
dade racial. Essa noção de inferioridade foi 
criada com o apoio do Estado, da Igreja e da 
Ciência. Portanto, essa data não é, necessa-
riamente, um momento para comemorações 
ou celebrações festivas. O 20 de novembro 
pode ser também um momento para o país 
refletir sobre suas origens, raízes e tradições. 

Qualquer nação com um histórico de 
colonização e, por isso, marcada pela ins-
tauração de opressões baseadas em raça, 
gênero e classe deve olhar para seu passado 
a fim de instaurar outras dinâmicas para des-
colonizar corpos e mentes, ainda prisioneiros 
das relações coloniais baseadas na  diferença 
que se sustenta na criação de uma norma 
social, segundo a qual o outro é o diferente 
inferiorizado na relação. 

 O 20 de novembro é uma data propícia 
para pensarmos em que bases têm-se dado 
as relações entre as três raças, propaladas 
como fundadoras da nossa brasilidade. 
A fusão de índios, brancos e negros, pela 
miscigenação, produziu o brasileiro mestiço 
ou criou um tipo ideal e universal de ser 
humano?  A verdade é que o mestiço corres-
ponderia justamente a esse tipo idealizado, 
alguém desracializado, homogeneizado pela 
mistura racial e pela cultura. No entanto, 
quando deparamos com as estatísticas de 
homicídios de jovens negros ou com as 
estatísticas de participação da população 
negra na universidade, seja na graduação, 
seja  na pós-graduação, ou ainda, quan-
do  observamos a  tonalidade da pele das 
pessoas que estão em postos de trabalho 
considerados subalternos na sociedade, 

20 DE NOVEMBRO para quê, para quem?

*Mestranda em Educação da Faculdade de 
Educação da UFMG e pesquisadora do Programa 
Ações Afirmativas

constatamos a seguinte realidade: o ideal de 
mestiço brasileiro é branco. Aquele que não 
corresponde a essa característica do ideal 
universalizado é excluído das oportunidades 
e espaços sociais que conduzem ao sucesso 
acadêmico ou aos postos prestigiados no 
mercado de trabalho, ou mesmo tem seu 
status de humano questionado por policiais 
nas vielas das periferias da cidade.

O valor dado à vida ainda tem relação 
com um imaginário sobre uma escala ra-
cial em que as raças são hierarquizadas e 
segundo a qual uns valem mais e outros 
menos. Os movimentos sociais negros 
vêm denunciando essa estrutura social 
racialmente cindida desde o pós-abolição 
da escravatura, por meio de movimentos 
sociais como a  Frente Negra Brasileira e o 
Teatro Experimental dos Negros. 

O Estado brasileiro se reconheceu racista 
ao ser signatário das ações de combate ao 
racismo na Conferência de Durban, realizada 
em 2001. Esse reconhecimento é responsável 
por uma série de efeitos desestabilizadores 
das práticas racistas da nossa sociedade. 
São os casos da instituição de leis como a 
10.639/03 (que estabeleceu o ensino da 
história da África e das culturas afro-bra-
sileiras nos currículos escolares brasileiros), 
da promulgação das cotas nas universidades 
públicas, no serviço público federal e na 
pós-graduação (estas últimas aprovadas 
na UFMG neste ano) e da demarcação de 
terras quilombolas. Esses avanços precisam 
ser reconhecidos, não obstante ainda haja 
razões para que o 20 de novembro seja uma 
data oportuna para pensarmos que isso  é 
pouco e que essas conquistas podem estar 
em risco diante da conjuntura política atual.

Existe ainda no Brasil um racismo que 
insidiosamente demarca a estrutura das 
instituições. E não é uma questão de relações 
entre indivíduos. O racismo institucional atua 

na manutenção das desigualdades, quando, 
por exemplo, há uma redução nas verbas 
destinadas a promover a permanência do 
estudante que ingressou na universidade 
via ação afirmativa. Para Jurema Werneck, o 
racismo institucional ou sistêmico opera de 
forma a induzir, manter e condicionar a orga-
nização e a ação do Estado, suas instituições 
e políticas públicas – atuando também nas 
instituições privadas, produzindo e reprodu-
zindo a hierarquia racial. O reconhecimento 
das diferenças étnico-raciais na elaboração 
de políticas públicas afirmativas é uma forma 
de desconstruir o ideal universalista dessas 
políticas, e, assim, combater o racismo que 
impregna as instituições brasileiras e mantém 
lugares sociais de privilégios e de subalterni-
dades, demarcados pela cor da pele. 

O dia 20 de novembro é propício tam-
bém para a população branca iniciar um 
movimento de se pensar racialmente, de 
pensar o seu lugar no mundo racializado e 
começar a refletir sobre os direitos e os privi-
légios que historicamente vem acumulando. 
Assim, a luta antirracista ganhará status 
de problema nacional, e a reflexão sobre 
a quem pertence a sociedade, como estão 
distribuídos os direitos sociais, os recursos, 
os bens e os serviços produzidos ganhará 
densidade.

Já é tempo de  circular pela sociedade 
e ver pessoas negras ocupando espaços 
de poder, a começar pelos  colegiados das 
universidades.

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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Nas últimas quatro décadas, o Brasil atravessou uma ditadura 
militar e um processo de redemocratização, ganhou nova 
Constituição e voltou a escolher seus presidentes pelo voto 

direto – ainda que dois deles não tenham concluído seus mandatos. 
A UFMG sentiu na pele os efeitos desse percurso errante, experi-
mentando avanços, crescimento, mudança de perfil e momentos 
de crises, principalmente de natureza orçamentária. Boa parte dessa 
trajetória está registrada nas páginas do BOLETIM, que chega nesta 
semana à edição 2.000.

Essa história começou a ser escrita em 27 de setembro de 1974, 
quando, em decorrência de uma ordem de serviço assinada pelo 
então reitor Eduardo Osório Cisalpino, circulou a primeira edição 
da publicação. De acordo com o documento, o novo veículo nascia 
com a missão de divulgar atos da Reitoria e “notícias das unidades 
e outras informações de interesse da comunidade universitária”.

O ambiente turbulento da época influenciou a decisão da Uni-
versidade de lançar uma publicação oficial, relembra o professor 
Cisalpino, hoje aposentado. “O BOLETIM foi criado em um contexto 
em que conversas e boatos, muitos comuns à época e nem sempre 
verdadeiros, circulavam na Universidade. Isso em tempos de dita-
dura tornava tudo muito perigoso. As informações veiculadas no 
BOLETIM seriam, portanto, as oficiais”, relata.

O jornalista Manoel Marcos Guimarães, criador e primeiro editor 
do BOLETIM, vê o veículo como importante fonte da história da 
UFMG. “Pesquisadores e estudiosos, com certeza, encontrarão na 
coleção de dois mil exemplares referências capazes de despertar 
interesse por novos temas, com indicações precisas, pois uma das 
características marcantes da publicação tem sido, desde sempre, o 
cuidado extremo com a precisão das informações”, afirma o jorna-
lista, ao lembrar que o caráter regular de sua circulação possibilitou 
ao veículo “registrar quase metade da vida da Instituição, que acaba 
de completar 90 anos”.

Crescimento, crises e pesquisa
As profundas transformações pelas quais a Universidade passou 

neste século são retratadas em vários números. Na edição 1.583, de 
24 de setembro de 2007, o BOLETIM noticiava a adesão da UFMG 
ao Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais (Reuni), ponta de lança do seu processo 
de ampliação. Em 2 de fevereiro de 2009 (edição 1.639), o então 
pró-reitor de Graduação, Mauro Braga, analisava, em entrevista, 
os primeiros efeitos da adoção do bônus sociorracial, medida de 
inclusão sucedida mais tarde pela Lei de Cotas.

Também as crises orçamentárias sempre foram abordadas pelo 
veículo. A edição de 5 de abril de 1983 destacava a publicação de 
nota oficial do Conselho Universitário sobre as dificuldades finan-
ceiras que afligiam a UFMG na época: “É absolutamente necessária 
e urgente a mobilização de todos os setores da sociedade contra o 
processo de destruição a que vem sendo submetido a universidade 
pública brasileira”, advertia o texto. Recentemente, o tema voltou às 
páginas do BOLETIM com força redobrada. A edição 1.946, de 27 de 
junho de 2016, repercutiu as incertezas geradas pela fusão do Mi-
nistério da Ciência, Tecnologia e Inovação com o das Comunicações. 
Quatro meses depois, na edição 1.962, a publicação apresentou 

TESTEMUNHA ocular
Quase metade da história da UFMG está registrada nas duas mil edições do BOLETIM

Flávio de Almeida

um diagnóstico dos riscos impostos pela PEC 241 – hoje Emenda 
Constitucional 95 – sobre a continuidade dos avanços alcançados 
pelas universidades nos últimos anos.

Criado inicialmente para divulgar informações oficiais da UFMG, 
o BOLETIM, aos poucos, transformou-se também em veículo de 
divulgação científica, publicando matérias sobre as pesquisas desen-
volvidas nos laboratórios da Instituição. Os estudos sobre vacinas e 
diagnósticos de leishmaniose, por exemplo, em curso na Universida-
de desde os anos 1960, sempre foram noticiados pela publicação. 
No ano 2000 (edição 1.282), o professor Wilson Mayrink, que 
 coordenou a primeira vacina desenvolvida no mundo para combater 
a versão tegumentar da doença, fazia um balanço dos resultados de 
suas investigações. Há poucas semanas (edição 1.998), a publicação 
abordou um estudo da nova geração – que pode resultar em uma 
vacina de largo espectro e método de  diagnóstico – que venceu o 
Grande Prêmio UFMG de Teses.  

 Sem perder o humor
A charge reproduzida acima não foi encomendada para esta 

edição. Foi publicada pela primeira vez há quase 30 anos, em 1988, 
mas não envelheceu. Seu autor, o cartunista Luiz Oswaldo Rodrigues, 
o LOR, professor da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional, colaborou com o BOLETIM por quase uma década. 

Graças a esse cartum, vencedor do Salão Internacional de Humor 
de Piracicaba, LOR recebeu um convite para colaborar no jornal O Dia, 
do Rio de Janeiro, alternando com o cartunista Jaguar. Em seguida, 
foi chamado também para ser o chargista do jornal paulistano Diário 
Popular, onde trabalhou por 15 anos. “Publiquei cerca de dois mil 
cartuns, e diversos deles foram reconhecidos em prêmios e destaques 
na imprensa”, conta LOR, que agradece o convite do jornalista Manoel 
Guimarães para colaborar com o BOLETIM. Em suas palavras, o gesto 
abriu-lhe “a porta carinhosa por onde foi possível essa passagem”.
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Crianças em atividade do projeto: jeito lúdico de conhecer os benefícios dos alimentos

“Verdinho no prato, não! Verdinho, 
põe só um pouquinho, que nem 
formiguinha”. Não faz muito 

tempo, esses eram termos frequentes de 
uma exaustiva negociação travada entre 
as crianças da Creche Padre Eustáquio, na 
região Noroeste de Belo Horizonte, e as 
cantineiras da instituição. Essa realidade 
começou a mudar com o suporte do pro-
jeto de extensão Brincando e aprendendo 
com os alimentos, coordenado pela pro-
fessora Márcia Regina Pereira Monteiro, 
do  Departamento de Nutrição da Escola de 
Enfermagem da UFMG.

A iniciativa é desenvolvida desde 2015 
com crianças de três a cinco anos matricula-
das no Maternal III e no primeiro e segundo 
períodos da creche. Lá, elas exploram os 
sentidos – tato, olfato, visão e paladar – e 
constroem uma nova percepção sobre os 
alimentos, incluindo os até então execrados 
“verdinhos”. “Elas participam de oficinas 
de culinária, que as ensinam a valorizar a 
alimentação saudável, a origem dos alimen-
tos e seu preparo. São atividades lúdicas que 
destacam as características nutricionais do 
alimento por meio do manuseio e observa-
ção de cores, formas e sabores diversos”, 
explica Priscila Caroline Rosa Leite, nutri-
cionista da creche.

VERDINHO, agora, SIM!
Brincando, crianças descobrem as delícias da alimentação saudável em 
creche de Belo Horizonte

Zirlene Lemos*

A equipe envolvida no projeto busca esti-
mular as famílias a desenvolver e compartilhar 
hábitos alimentares saudáveis. A criançada 
também aprende sobre higienização das 
mãos, usam toucas e desenvolvem a coorde-
nação motora, pois a maioria das preparações 
requer manuseio apurado do alimento – as 
crianças precisam sentir sua textura antes de 
passar para o processo de cocção. 

O projeto é desenvolvido sob a supervi-
são de Priscila Leite, juntamente com o pro-
fessor ou professora responsável pela turma, 
e executado pelas estudantes de graduação 
Letícia Andrade Maciel Rocha, do 9º período 
de Nutrição, que atua nele há dois anos, e 
por Lavínia de Fátima Baldim, do 6° período, 
voluntária há seis meses.

Mistério e cores
Além das oficinas culinárias, são desen-

volvidas outras atividades, como a Caixa 
misteriosa, um objeto de papelão coberto 
com papel colorido e com uma abertura 
para que a criança tente, pelo tato, adivi-
nhar qual é o alimento, explorando forma, 
consistência, peso, temperatura e aspereza. 
Outra atração é a oficina Cinco cores. Em um 
prato gigante são destacadas as cores verde, 
branco, marrom, vermelho e laranja associa-
das a grande parte dos grupos alimentares. 

A brincadeira explora a visão e a importância 
de um prato colorido para a alimentação 
saudável. Os olhos dos pequenos brilham 
diante da Horta supensa, na qual apren-
dem a plantar em garrafas PET. A atividade 
enfatiza a importância da sustentabilidade, 
resgata a cultura alimentar e o consumo de 
alimentos saudáveis. 

Todas as atividades são incorporadas 
à rotina pedagógica da creche, envolvem 
vários saberes e potencializam o aprendi-
zado. “O preparo de uma receita favorece 
o desenvolvimento de conceitos ligados à 
matemática (medidas), à língua portuguesa 
(verbalização e leitura das receitas) e às 
demais ciências. Sem falar do cuidado com 
a natureza, que leva a criança a pensar: ‘Eu 
planto, eu cuido, eu colho e vou comer’”, 
diz Priscila Leite.

Formação acadêmica
O trabalho na creche é valorizado pela 

bolsista Letícia Rocha, que identifica ganhos 
em sua formação acadêmica. “Há uma 
interação maior com o público com o qual 
trabalharemos no futuro. Somos desafiados 
a buscar mais conhecimento e a desenvolver 
uma atuação mais humanizada.”

Os principais interessados também apro-
vam a iniciativa. Do alto de seus cinco anos, 
Gabriel Martins dos Santos fez um relato das 
atividades desenvolvidas durante as oficinas. 
“Aprendi a plantar e a fazer ‘danoninho’ 
e iogurte.” Beatriz Braga Monteiro não se 
esquece do preparo do biscoito de limão. “A 
gente até levou pra casa”, contou. A peque-
na Yasmim Cardoso elogiou o resultado da 
Maria-mole saudável que ela própria ajudou 
a preparar. “Eu não conhecia. Foi divertido 
e ficou muito gostosa. Até repeti”, disse.

A creche é mantida pela Igreja Padre 
Eustáquio, com apoio da Prefeitura de Belo 
Horizonte. Localizada no bairro de mesmo 
nome, atende 180 crianças de 1 a 5 anos, 
que lá permanecem em período integral. 
Cinco refeições são oferecidas diariamente: 
café da manhã, lanche, almoço, lanche da 
tarde e jantar. 

*Jornalista da Assessoria de Comunicação da 
Pró-reitoria de Extensão
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ficação judicial informando que lotes ocupados por quase 
600 famílias na Vila Acaba Mundo, na região Centro-sul, 

são objeto de ação de usucapião coletiva. Isso significa que, no 
registro de imóveis, passa a constar que os lotes estão em disputa 
entre os vários donos e as famílias que têm a posse há décadas. 
A decisão liminar, considerada muito positiva, foi comemorada 
pelos moradores e pela equipe do programa de extensão Polos 
de Cidadania, vinculado à Faculdade de Direito da UFMG, que 
atua em várias frentes no Acaba Mundo e assessora a comuni-
dade na contenda judicial.

Protocolada há pouco mais de dois meses, a ação foi im-
petrada pela Defensoria Pública de Minas Gerais e é a primeira 
do gênero desse porte no estado. “É um tipo de ação ainda 
incomum devido a sua complexidade. O memorial descritivo 
exigiu produção de mapas, verificação da situação fundiária e 
das condições de cada lote, visitas a todas as casas e pesquisa 
para definição dos instrumentos legais adequados”, explica a 
professora da Faculdade de Direito Maria Fernanda Salcedo 
Repolês, integrante do Polos Acaba Mundo. Ela conta que a 
pesquisa para a instrução da ação foi iniciada em 2015 e que 
parte de trabalho que coube a ela foi realizada em residência 
de um ano no Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares 
(Ieat), da UFMG.

 “Muitas equipes, ao longo dos anos, estudaram a melhor es-
tratégia. A Vila Acaba Mundo existe há 70 anos, e a posse também 
é muito antiga. Além disso, é uma comunidade reconhecida pelo 
poder público e pelos vizinhos dos bairros Sion, Belvedere e Man-
gabeiras”, comenta Maria Fernanda, acrescentando que o Polos 
chegou à comunidade em 2005, quando instalou um Núcleo de 
Mediação Comunitária, e logo apareceram as demandas relaciona-
das à regularização fundiária.

Lideranças mobilizadas
Ainda de acordo com a pesquisadora, todo o processo que 

antecedeu o ajuizamento da ação contou com intensa mobilização 
da população e das lideranças da comunidade. Os moradores divul-
garam o trabalho do Polos, facilitaram o acesso às casas e fizeram 
uma grande manifestação no ato simbólico de entrega da ação, 
no Fórum Lafayette. Líderes e membros da comunidade também 
contribuíram na elaboração do questionário detalhado, que foi pre-
enchido pelas famílias que reivindicam a posse definitiva dos lotes.

A pesquisa contou com a participação do UaiPSô, escritório 
modelo de arquitetura e práticas sociais da UNA, e do Laboratório 
de Cartografia do Instituto de Geociências da UFMG, que orientou a 
equipe do Polos para a utilização do GPS, recurso fundamental para o 
mapeamento da área reivindicada pelos moradores do Acaba Mundo.

Como se dá em todos os projetos do Programa Polos de Cida-
dania, a atuação alia ações de ensino, pesquisa e extensão. Alunos 
de áreas diversas têm experiências em todas as frentes, lidando 
com atividades do direito, arquitetura, psicologia, ciências sociais 
e teatro, entre outros campos. 

Usucapião no ACABA MUNDO
Apoio a ação judicial coletiva é uma das frentes de atuação multidisciplinar do 
programa Polos de Cidadania em comunidade de Belo Horizonte

Itamar Rigueira Jr.

Questionário multiuso
Todas as famílias que participam da ação de usucapião preen-

cheram questionário composto de algumas perguntas relacionadas 
diretamente ao objeto da reivindicação e de outras que contribuíram 
para uma espécie de censo da população da Vila, cujas respostas 
têm sido utilizadas para a criação de políticas por cinco instituições 
(associações de moradores, creche e projetos sociais). 

A “pesquisa toc-toc” (o apelido faz referência à abordagem de 
porta em porta) também produziu dados que hoje subsidiam dois 
trabalhos de doutorado na UFMG: Antônio Eduardo Nicácio, da 
pós-graduação em Direito, estuda os sentidos de justiça na comu-
nidade, ou seja, como os moradores compreendem a justiça e como 
se relacionam com ela; Geruza Lustosa de Andrade Tibo, na pós em 
Arquitetura e Urbanismo, elabora o histórico construtivo das casas 
do Acaba Mundo, que também vai ser utilizado pelo Grupo Praxis, 
da Escola de Arquitetura, para assessorar reformas das moradias.

Enquanto aguarda o desenrolar da ação de usucapião, o Polos 
Acaba Mundo atua em outras frentes. Numa delas, o grupo integra 
comitê que orienta ações socioambientais na comunidade, finan-
ciadas como contrapartida à licença de exploração pela empresa 
que retira minério na região.

“As instituições elaboraram um plano estratégico gigantesco, 
que inclui, por exemplo, tratamento de resíduos sólidos e proteção 
de nascentes. O planejamento dessas ações está sendo revisado, 
e elas serão implementadas em 2018”, informa Maria Fernanda. 
Os recursos do fundo de compensação servirão também para in-
crementar a estrutura das entidades que atendem à população da 
Vila Acaba Mundo. Surgida entre as décadas de 30 e 40 do século 
passado, a comunidade tem hoje mais de dois mil moradores.

Vila Acaba Mundo (laranja) está localizada nas proximidades dos bairros 
Mangabeiras (roxo) e Sion (verde), na Zona Sul de Belo Horizonte
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Mudas cultivadas por estudantes do Instituto de Ciências Agrárias, em Montes Claros

Oprojeto de uma biofábrica com foco 
em biotecnologia, melhoramento 
genético de espécies vegetais e 

produção de mudas agrícolas foi lançado, 
na semana passada, no Instituto de Ciên-
cias Agrárias (ICA), em Montes Claros. O  
empreendimento é uma parceria da UFMG 
e da Secretaria Especial de Agricultura Fa-
miliar e Desenvolvimento Agrário (Sead) do 
governo federal e vai abrigar atividades de 
ensino, pesquisa e extensão da Universidade.

As atividades da biofábrica, que já são 
desenvolvidas em ambiente de pesquisa do 
campus Montes Claros, serão ampliadas em 
sua estrutura física e laboratorial e atividades 
de campo. Com investimentos de R$1,34 
milhão do governo federal, o projeto prevê a 
construção de laboratório, estufas, viveiros, 
área de preparo de insumos, entre outros 
espaços, e ocupará área de cinco mil metros 
quadrados ao lado do Centro de Pesquisas 
em Ciências Agrárias. As obras serão inicia-
das no próximo ano, e a expectativa é que 
estejam concluídas até o fim de 2018.

A biofábrica também contará com apor-
te de equipamentos e instrumentos como 
autoclaves de grande porte, usados para 
esterilização, câmara de fluxo laminar, que 
serve para a manipulação e trabalho com as 
mudas, e incubadoras para o crescimento 
vegetal, entre outros. De acordo com o 
professor Demerson Sanglard, coordenador 
técnico do projeto e professor do ICA, um 
dos objetivos da biofábrica é integrar pro-
fessores, estudantes e produtores rurais em 
uma troca de saberes entre universidade e 

Fábrica de VIDA
Campus Montes Claros vai construir ambiente destinado ao melhoramento genético de espécies vegetais e 
produção de mudas

Amanda Lelis

comunidades tradicionais, de forma a impul-
sionar a produção da agricultura familiar da 
região Norte do Estado.

Benefícios
Demerson destaca que cerca de 1,5 mil 

famílias da região serão diretamente bene-
ficiadas com a oferta de mudas de espécies 
agrícolas nativas e de interesse no mercado 
regional – banana, palma forrageira, man-
dioca e alho, entre outras –, além do apoio 
técnico aos agricultores. “O objetivo é pro-

Área onde a biofábrica será construída: estufas, laboratório e viveiros

porcionar a elas condições para aumento da 
renda e melhoria na segurança alimentar”, 
afirma o professor. Ele destaca que a asses-
soria técnica aos produtores vai possibilitar 
a elaboração de diagnósticos focados nas 
relações entre plantas, solo e clima, a formu-
lação de estratégias de combate a pragas e 
a realização de análises socioeconômicas.

O ambiente também funcionará como 
laboratório de apoio às atividades de gra-
duação e pós-graduação, no qual os alunos 
poderão desenvolver aulas práticas e pesqui-
sas científicas. Uma das principais atividades 
será o desenvolvimento de mudas vegetais 
em laboratório. “Comparado ao sistema 
convencional, o cultivo em  laboratório 
tem inúmeras vantagens, como a produção 
em grande escala em curto espaço de tempo, 
o que resulta em desenvolvimento uniforme 
da muda e produtividade até 30% superior. 
Outro fator importante é que as mudas che-
gam ao campo livres de pragas e doenças”, 
afirma Demerson.

[Matéria publicada no Portal UFMG em 
13/11/2017]
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Acontece

enade
Estudantes da UFMG que participarão, 

no próximo dia 26, do Exame Nacional de 
Desempenho de Estudantes (Enade) 2017 
podem consultar os locais de prova na 
página do Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira/Inep 
(http://enade.inep.gov.br/enade/#!/login). 

Só é possível imprimir o Cartão de Infor-
mação do Estudante após o preenchimento 
de questionário obrigatório. Mais informa-
ções podem ser obtidas no edital (http://
portal.inep.gov.br/enade). A prova do Enade 
é componente curricular obrigatório para os 
cursos de graduação e indispensável para a 
colação de grau.

teatro do absurdo
Os alunos concluintes do Curso Técnico de Formação do Ator do Teatro Universitário 

(TU) montaram os espetáculos Os negros e A cerimônia, adaptações de textos do francês 
Jean Genet e do espanhol Fernando Arrabal. A temporada prossegue até 10 de dezem-
bro na Funarte-MG (Rua Januária, 68, bairro Floresta), com entrada gratuita, mediante 
retirada de senha na recepção, uma hora antes do início. A cerimônia fica em cartaz às 
quintas e domingos, às 19h, e Os negros, nos mesmos dias, às 20h30. Aos sábados, A 
cerimônia é apresentada às 18h, e Os negros, às 20h30. 

As duas peças são representativas do Teatro do Absurdo e foram escritas na década 
de 1950, no período pós-Segunda Guerra. Em comum, elas adotam a metalinguagem, 
o diálogo com elementos rituais e religiosos, o protagonismo de personagens margi-
nalizados e a abordagem de uma espécie de “banalização do mal” (crimes cometidos 
supostamente por amor, em Arrabal, e a naturalização da morte de pessoas negras, em 
Genet). A direção dos espetáculos é do professor Rogério Lopes (TU), com direção de 
arte dos professores Tereza Bruzzi (TU) e Cristiano Cezarino (Arquitetura), que orientaram 
alunos e ex-alunos na produção de cenários, figurinos e iluminação.

vestibular de habilidades 
Estão abertas, até 11 de dezembro, 

exclusivamente pela internet (www.ufmg.
br/copeve), as inscrições para candidatos a 
vagas nos cursos de graduação em Artes Vi-
suais, Cinema de Animação e Artes Digitais, 
Dança, Design de Moda, Música e Teatro. 
Para concorrer às vagas, os candidatos 
devem, obrigatoriamente, ter realizado o 
Enem 2017. As normas do concurso estão 
publicadas em edital, também na página da 
Comissão Permanente do Vestibular (www.
ufmg.br/copeve).

Quanto às vagas nos outros cursos de 
graduação da UFMG em 2018, os candidatos 
que fizeram a prova do Enem 2017 devem 
efetuar sua inscrição no processo seletivo do 
Sisu, cujo cronograma será publicado nas pá-
ginas www.mec.gov.br e www.ufmg.br/sisu

50 anos da química 
Estudantes e professores do Departamen-

to de Química vão levar à Praça da Liberdade, 
no sábado, 25, informações sobre os três 
cursos de graduação (Química Tecnológica, 
licenciatura e bacharelado em Química) e as 
pesquisas realizadas na pós-graduação.

Criado em 1967, o Programa de Pós-
graduação em Química é considerado de 
excelência internacional, com nota máxima 
(7) na avaliação da Capes. É um dos mais 
tradicionais e consolidados do país, com pro-
dução publicada em periódicos altamente 
qualificados e número elevado de patentes 
depositadas e concedidas. Formou centenas 
de mestres e doutores, e diversas universida-
des brasileiras contam com egressos do curso 
em seus corpos docentes. A atividade Quí-
mica faz bem será realizada das 9h às 12h, 
em local próximo ao coreto, com exposição 
de banners e conversas com os transeuntes. 

jabuti para magda becker
O livro mais recente da professora emérita Magda Becker Soares, Alfabetização: a ques-

tão dos métodos (Editora Contexto, 2016), ganhou o Prêmio Jabuti de 2017, na categoria 
Educação e pedagogia.

Fundadora do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita (Ceale), vinculado à 
Faculdade de Educação (FaE) da UFMG, Magda Soares compartilha décadas de leituras e 
pesquisas com a intenção de subsidiar a atuação de professores. A abordagem da obra 
se divide em aspectos como fases de desenvolvimento no processo de aprendizagem da 
escrita, aprendizagem em diferentes ortografias e no português brasileiro, consciência 
metalinguística e aprendizagem da escrita, consciência fonológica e fonêmica (e a relação 
com a alfabetização). Com 384 páginas, o livro custa R$ 59,90 e pode ser adquirido em 
https://editoracontexto.com.br/alfabetizac-o-a-quest-o-dos-metodos.html/.

biblioteca da física 
Criado há quatro décadas, o Centro de Documentação foi o embrião da atual biblioteca 

do Departamento de Física, cuja história será celebrada nesta sexta-feira, 24, com o lança-
mento do e-book Biblioteca Manoel Lopes de Siqueira: Trajetórias. O evento será às 14h, 
no auditório 3 do ICEx. A comemoração tem site específico (https://bibliodf.wixsite.com/
biblio40anos) e também é marcada pela publicação de catálogo de fotografias. 

Desde a sua criação, em 1977, a Biblioteca passou por várias transformações. Em 1998, 
por exemplo, foi automatizada, junto com as demais unidades do Sistema de Bibliotecas 
da UFMG. Dez anos depois, inaugurou a coleção de Obras Especiais. A mais antiga delas,  
datada de 1887, é Traité élémentaire de physique, de Adolphe Ganot. Em 2007, a Biblioteca 
recebeu o nome de Manoel Lopes de Siqueira, em homenagem ao engenheiro que chefiou 
o Departamento de Física por duas vezes, nas décadas de 70 e 80.

Cena de Os negros, escrita pelo francês Jean Genet
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Eestá disponível, nas livrarias, a coletâ-
nea de ensaios Teatro e tradução de 
teatro (estudos) vol. 1, organizada 

pelas professoras da Faculdade de Letras 
(Fale) Tereza Virgínia Barbosa, Anna Palma 
e Ana Maria Chiarini e levada ao prelo pela 
Relicário Edições. Reunidos, os textos propor-
cionam acesso a uma inovadora metodolo-
gia de tradução de teatro, em que exercícios 
de dramaturgia são realizados ainda durante 
o processo de tradução.

Por essa metodologia, o texto traduzido 
só se consolida no papel depois de os atores 
testarem e colaborarem na lapidação de 
cada uma das soluções propostas pelo tradu-
tor. Com a estratégia, busca-se evitar que o 
produto final comprometa a encenabilidade 
prevista no texto original.

A ideia por trás desse processo é a de que 
o lugar por excelência do teatro é o palco, 
e não a página do livro. “Construímos essa 
metodologia horizontalmente, unindo a 
Fale e a Escola de Belas Artes (EBA), a partir 
de 2009. Foi um processo do qual partici-
param professores e alunos de graduação 
e pós-graduação”, explica Tereza Virgínia. 
No entanto, diz a professora, devido ao seu 
arrojo transdisciplinar, só agora o método 
começa a ser mais aceito no Brasil, apesar de 
praticado há algum tempo no exterior. “Não 
há mais como fugir. Do meu ponto de vista, 
não faz mais sentido traduzir teatro sem 
fazer dramaturgia nesse processo”, afirma.

Tereza Virgínia conta que juntar as com-
petências é a base dessa metodologia de 
tradução. “Quem atua na área de letras não 
tem a mesma habilidade dos pesquisadores 
e atores das artes cênicas para pensar o 
texto em sua prática dramatúrgica. De igual 
modo, quem atua com artes cênicas não 
tem a capacitação de quem atua na área de 

O PAPEL no PALCO
Coletânea de ensaios apresenta metodologia de tradução de teatro que 
mobiliza dramaturgia ainda durante o processo de conversão do texto

Ewerton Martins Ribeiro

letras para trabalhar o estabelecimento do 
texto no papel. Trabalhar juntos possibilitou 
o nivelamento das diferenças”, defende.

“Em razão desse investimento em se 
considerar a encenabilidade, a gente já não 
traduz mais como alguém da Fale. A gente 
traduz, fala, testa, refaz, realiza os movimen-
tos, testa novamente, para só depois chegar 
ao texto definitivo. Nesse sentido, realizamos 
uma tradução que já nasce como dramatur-
gia e põe fim à antiga polêmica de o texto 
escrito não ‘significar’ o teatro”, explica.

Tradução em movimento
Os ensaios reunidos no volume compi-

lam os resultados de estudos apresentados 
inicialmente no primeiro semestre de 2016, 
durante colóquio realizado pelo Grupo de 
Tradução de Teatro (GTT), na Fale. Naquela 
ocasião, a pretensão era justamente alargar 
os horizontes das pesquisas realizadas pelo 
grupo sobre essa nova modalidade de tra-
dução e projetar internacionalmente suas 
atividades.

A obra traz ensaios de pesquisadores 
da Argentina, do Chile, de Cuba, da Grécia, 
da Espanha, dos Estados Unidos e da Itália, 
além de brasileiros. Seus 17 textos reúnem 
casos de tradução, trabalhos comparativos 
na área e abordagens de temas mais específi-
cos, como a relação do teatro com a poesia, 
com a dança e com a filosofia.

Na orelha do volume, a professora An-
dréia Guerini, da Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC), lembra que esses 
artigos foram escritos “não somente por 
reconhecidos pesquisadores nacionais e in-
ternacionais, mas também por alunos, atores, 
produtores, diretores de cena e músicos”. Ao 
tratarem dessa ideia de “tradução em movi-
mento”, diz Guerini, esses “atores” alargam 

o “horizonte teórico e prático” da tradução.

A editora da Relicário, Maíra Nassif, 
explica que o volume 2, que será lançado 
em breve, trará uma amostra de peças 
traduzidas por meio dessa metodologia. 
“A obra contará com textos de Dario Fo, 
Stefano Benni, Enzo Moscato e Isidora 
Stevenson”, antecipa.


