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Teto dos gastos
agravará desigualdade
no Brasil, projeta
estudo da Face
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EDUCAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO
Mais de 2,6 mil trabalhos de estudantes, servidores técnicoadministrativos e docentes serão apresentados na 28ª Semana
do Conhecimento da UFMG, que tem como tema Educação
de qualidade para o desenvolvimento sustentável. O evento
está programado para o período de 14 a 18 de outubro, mas
algumas atividades já se iniciam a partir desta segunda-feira,
dia 7. A conferência de abertura em Belo Horizonte será feita
pelo professor Ricardo Galvão, da USP, ex-diretor do Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).
Páginas 4 e 5

Austeridade e DESIGUALDADE

Opinião

Economistas do Cedeplar demonstram que o teto de gastos públicos
tende a agravar a má distribuição de renda no Brasil

Um quadrilátero de
TRISTES DESTINOS

Matheus Espíndola

O

Vagner Luciano de Andrade*

A

s serras, matas e lagoas entre Belo
Horizonte, Congonhas, Itabirito e
Ouro Preto são memoráveis. As paisagens e os caminhos que circundam o sul
da capital mineira são muito conhecidos, seja
pelas trilhas ecológicas, pelos condomínios
fechados e povoados tradicionais, seja pelas
unidades de conservação que garantem
o abastecimento de água potável para a
Região Metropolitana de Belo Horizonte.
São paisagens margeadas pela BR-040 que
integram uma região histórica de extrema
relevância se considerarmos as múltiplas e
diferentes tipologias culturais consolidadas
entre a capital e os núcleos mineradores do
Quadrilátero Aquífero/Quadrilátero Ferrífero.
Essa região é uma área de paisagens
espetaculares com excepcional potencial
para o turismo ecológico, cultural, geológico
e de aventura. Podemos citar localidades
como Água Limpa, Forte Brumadinho, Lagoa
das Codornas, Manancial dos Fechos, Mata
Capitão do Mato, Mata do Tumbá, Piedade
do Paraopeba, Ribeirão do Eixo, Rio do
Peixe, Rola Moça, São Sebastião das Águas
Claras, Serra da Calçada, Serra da Moeda e
Serra da Mutuca. São terras que colecionam
inúmeras jazidas minerais, muitas ainda em
atividade ou em reabilitação. A paisagem do
sul da capital mineira também vem sendo
redesenhada pelos condomínios fechados,
que impulsionaram um processo de mercantilização da natureza.
Com tantas áreas de excepcional valor
paisagístico, essa região foi declarada, em
1994, como Área de Proteção Ambiental.
Inúmeras unidades de conservação foram
criadas para preservar cenários únicos,
salvaguardando-os de projeções mercadológicas e ideológicas insustentáveis. No
entanto, em tempos sombrios, o futuro
projeta incertezas.
Mais uma vez, Belo Horizonte e o seu já
dilapidado patrimônio natural encontram-se

seriamente ameaçados. Trata-se agora de um
grande empreendimento urbanístico projetado no eixo sul da capital mineira, entre
o Jardim Canadá, o Vale do Sol, o Morro
do Chapéu e o Condomínio Alphaville, que
abrigará condomínios fechados, centros
comerciais e outras tipologias urbanas. Isso
significa que uma área única de paisagem
natural de extrema relevância para a proteção da biodiversidade e geodiversidade do
Quadrilátero Aquífero/Quadrilátero Ferrífero, detentora de remanescentes florestais
nativos e nascentes de suma importância
para o abastecimento da Grande BH, será
duramente impactada.

Quando se pensa nessa projeção, evidenciam-se cenários de degradação ambiental
para o entorno, incluindo a localidade histórica de Piedade do Paraopeba e a região
de Ribeirão do Eixo, onde estão as principais
nascentes do Rio das Velhas, responsável
pelo abastecimento da capital. Quando se
empreende uma organização essencialmente
urbanizada entre o Jardim Canadá, o Vale do
Sol e o Alphaville, é obrigatório pensar que a
região entre Água Limpa e Ribeirão do Eixo
também será alcançada com a construção
do distrito industrial e minerário naquela
localidade, onde já se instalou a unidade
fabril da Coca-Cola.

O patrimônio cultural e natural da Serra
da Moeda e as áreas florestais inseridas
entre condomínios fechados que não se
transformaram em unidades de conservação
encontram-se ameaçados. Comunidades
rurais tradicionais também se veem em um
horizonte de incertezas. Paisagens culturais
significativas encontram-se em desconstrução no imaginário coletivo e correm o risco de
se perderem no vazio das gerações futuras.

O movimento ambientalista mineiro
está atento a essas questões e tem discutido essa aberração, mas os processos de
licenciamento dos empreendimentos urbanos encontram-se em estágio avançado.
É preciso que a sociedade mineira tome
conhecimento desses fatos e repense o significado que ela mesma dá às suas paisagens
culturais e naturais, de forma que outros
recortes espaciais da Grande BH e do Estado
de Minas Gerais não passem futuramente
pela mesma situação de total submissão ao
capitalismo perverso.

A Lagoa dos Ingleses cresceu significativamente nos últimos 20 anos e, no
contexto da atual projeção de urbanização,
vai-se conectar a outras pequenas áreas
urbanas ainda isoladas, formando amplo
adensamento urbano e inviabilizando áreas
de recarga de aquíferos. Ela se transformará
em uma espécie de minicidade com toda
espécie de impactos socioambientais e culturais possíveis. Com isso, surgirá a cidade
formal sob os aspectos urbanístico e legal,
mas também emergirão outras demandas
que podem fugir ao controle das políticas
públicas. Mais do que nunca, é necessário
e emergencial que as áreas relevantes para
proteção da biodiversidade e manutenção
dos mananciais públicos sejam, de fato,
priorizadas, a fim de evitar que um futuro
catastrófico se consolide na região.

Observamos que os discursos ideológicos e mercadológicos da mineração e
da urbanização sempre prevaleceram no
Quadrilátero Aquífero/Quadrilátero Ferrífero,
dando às paisagens significados particulares
que se sobrepõem aos interesses coletivos
da sustentabilidade, da qualidade de vida e
da igualdade e justiça social. É lamentável
imaginar que daqui a uns 10 anos, ao transitarmos pela BR-040, veremos apenas uma
grande cidade no lugar de belos cenários tão
conhecidos. E as paisagens naturais ficarão
apenas no imaginário.
*Geógrafo, historiador, biólogo e gestor
ambiental

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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cenário austero que se projeta para
a economia brasileira a partir da
aprovação da Emenda Constitucional
95/2016 – que estabelece, para o período de
20 anos, um teto para os gastos públicos –
implicará o agravamento da desigualdade
social no Brasil. É o que conclui estudo de
economistas do Centro de Planejamento
e Desenvolvimento Regional (Cedeplar) da
UFMG, segundo o qual a medida prejudica
a oferta de serviços públicos, ao impor a
austeridade fiscal, via corte de gastos, como
condição necessária e suficiente para a retomada do crescimento econômico.
“O uso de serviços públicos é muito mais
significativo para as camadas de menor
nível de renda da população. Isso porque
as classes mais altas contratam serviços de
educação e saúde privados”, comenta a
professora Débora Freire, da Faculdade de
Ciências Econômicas (Face). Segundo ela,
os estudos empíricos sobre os impactos de
episódios de austeridade fiscal ao redor do
mundo indicam, em geral, que a redução
da participação do Estado na economia
tende a ampliar a desigualdade social.
“Considerando o uso dos serviços públicos
como forma de renda, os cortes de gastos
públicos atingem os pobres de forma muito
mais acentuada”, completa a pesquisadora.
Débora Freire é uma das autoras do estudo Austeridade fiscal no Brasil: Impactos na
renda das famílias e na atividade econômica,
publicado em forma de nota técnica no
site do Núcleo de Estudos em Modelagem
Econômica e Ambiental Aplicada (Nemea),
coordenado pelo professor Edson Domingues. O estudo é fruto da construção de um
modelo de simulação desenvolvido na tese
de doutorado da professora Débora Freire
e na dissertação de mestrado de Guilherme
Silva Cardoso.
Ancorado em bancos de dados do IBGE,
como o Sistema de Contas Nacionais (SCN) e
a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), o
trabalho teve o objetivo de projetar e avaliar
os efeitos de trajetórias austeras de gastos do
governo para os próximos 20 anos.
Débora Freire explica que a política de
austeridade atualmente empreendida no
Brasil fundamenta-se na concepção de uma
suposta relação positiva entre a redução dos
gastos públicos e o crescimento econômico.
Segundo essa visão, o corte de despesas me-
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que estaria sendo efetivada a “austeridade
expansionista”. “Ainda que o investimento
privado responda de forma positiva e não
deixe o PIB cair com o corte de gastos, a
desigualdade vai se agravar, pois a estrutura
produtiva da economia brasileira é concentradora, de forma que os beneficiados serão
os estratos mais ricos da sociedade”, diz.
Para atenuar essa tendência, ela defende,
gastos sociais e políticas redistributivas são
essenciais.
Segundo a economista, se o governo não
conseguir cumprir o teto estipulado – o que
vários especialistas em contas públicas dão
como certo –, a situação das famílias de baixa
renda se tornará ainda mais precária, com o
acionamento de gatilhos como a defasagem
do salário mínimo em relação à inflação e
a possível desindexação de transferências,
como a previdência e programas sociais.

Débora: austeridade não garante retomada

lhoraria os indicadores de sustentabilidade
da dívida pública e aumentaria a confiança
dos agentes privados. Isso se traduziria na
redução da taxa de juros e, consequentemente, no aumento do investimento privado
– cenário definido pela literatura econômica
como “austeridade expansionista”.
No entanto, Débora Freire afirma que não
há garantias de que essa estratégia reaqueça
a economia. “A literatura empírica internacional é ambígua quanto aos impactos da
austeridade. Portanto, não há certeza a esse
respeito”, argumenta.

Cenários
Os autores do estudo simularam dois
cenários econômicos para projetar os reflexos
de políticas de austeridade fiscal na atividade
econômica e no nível de vida das famílias.
No primeiro deles, considerou-se que os
gastos públicos cresceriam em taxa inferior
ao crescimento do PIB nos próximos 20 anos,
de forma a reduzir a participação do governo
na economia. Nesse contexto, a austeridade
fiscal não é contrabalanceada por um incremento direto no investimento privado.
No segundo cenário, a menor participação do governo na economia é contrabalanceada por uma resposta incremental
dos investimentos privados – hipótese em
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Débora Freire explica que a EC95 tem
foco único no crescimento econômico, mas
a questão da distribuição de renda não foi
levada em conta pelos analistas que a formularam. Para a professora, o trabalho chama
a atenção para a necessidade de revisão da
emenda e seus efeitos ampliadores da desigualdade. “A desigualdade, quando muito
elevada, torna-se um entrave ao crescimento
econômico e gera conflitos sociais. O teto de
gastos não tem parâmetros internacionais,
é muito rígido. Precisamos adotar regras
fiscais, mas que sejam condizentes com as
boas práticas internacionais, e elaborar uma
reforma tributária progressiva. É imprescindível pensar em políticas distributivas e de
ampliação do acesso aos serviços públicos
em um país onde a desigualdade social é
abissal”, defende Débora Freire.

Nota técnica: Austeridade fiscal no
Brasil: impactos na renda das famílias e na
atividade econômica
Autores: Guilherme Silva Cardoso,
Débora Freire, Edson Paulo Domingues,
do Cedeplar
Disponível em: http://bit.do/fba9K
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Entrevista / Ricardo Galvão

PROVA de VITALIDADE

“A produção CIENTÍFICA não pode
se sujeitar a PRESSÕES políticas”

Teresa Sanches

D

e 7 a 9 de outubro, os campi Montes
Claros e Pampulha dão início às atividades que antecedem a 28ª Semana
do Conhecimento UFMG, que será realizada
no período de 14 a 18 de outubro. Com o
tema Educação de qualidade para o desenvolvimento sustentável, serão apresentados
mais de 2,6 mil trabalhos desenvolvidos por
estudantes do ensino médio, graduação e
pós-graduação, servidores técnico-administrativos e docentes, nas áreas de ensino,
pesquisa e extensão.
“A Semana do Conhecimento é um
momento importante de encontro da
comunidade acadêmica e oportunidade
para a UFMG apresentar sua produção nas
diversas áreas do conhecimento. Além disso,
contribui para a formação dos estudantes,
que realizam o exercício da sistematização
do conhecimento que será apresentado a
diferentes públicos”, afirma a pró-reitora
de Graduação, Benigna de Oliveira, responsável pela organização geral desta edição
do evento.
O tema da Semana do Conhecimento
UFMG, tradicionalmente vinculado ao da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que
neste ano trata de Bioeconomia: diversidade
e riqueza para o desenvolvimento sustentável, também reitera um dos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela Agenda 2030, da Organização das
Nações Unidas (ONU): assegurar a educação
inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidade de aprendizagem ao
longo da vida para todos.
“Neste momento tão difícil para a educação em todos os níveis, especialmente
para as universidades públicas, a Semana
do Conhecimento mostra a força da UFMG,
que se caracteriza por produção expressiva,
não somente em números, mas também em
qualidade”, afirma Benigna.

Abertura
As cerimônias de abertura serão no dia
14, simultaneamente, no Instituto de Ciências Agrárias (ICA), em Montes Claros, e no
campus Pampulha, em Belo Horizonte.
Em Montes Claros, o neurolinguista
Victor Patrick Silva Teixeira fará a palestra
Desafios da universidade na atualidade e
seu percurso para a educação de qualidade, às 9h30, no auditório do Bloco C. A
programação segue durante a semana com
palestras, oficinas e minicursos. Os trabalhos
de maior relevância acadêmica, expostos de
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7 a 9 de outubro, no Ginásio Poliesportivo
do ICA, também serão apresentados em Belo
Horizonte, na Semana do Conhecimento.
Em Belo Horizonte, a palestra de abertura, também às 9h30, no auditório da Reitoria, será proferida pelo professor Ricardo
Galvão, do Instituto de Física da Universidade
de São Paulo, e membro da Academia Brasileira de Ciências. Ex-diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Galvão
abordará os programas de monitoramento
dos biomas brasileiros. No mesmo dia e local,
às 19h30, ocorrerá a cerimônia de entrega
do Prêmio UFMG de Teses.

Transformação

Cultura
No âmbito cultural, o tradicional Quarta
Doze e Trinta, na Praça de Serviços, abrigará,
no dia 16, uma atração especial: o concerto
da Orquestra Sinfônica da Escola de Música, sob a regência da professora Iara Fricke
Matte. Também serão vendidos produtos
naturais e orgânicos, na Feira Agroecológica.
No dia 17, quinta-feira, no mesmo local, às
17h30, o grupo Caras Pintadas vai apresentar o espetáculo teatral Mata Rasteira.

A programação da Semana do Conhecimento (https://www.ufmg.br/semanadoconhecimento/), como observa Benigna de
Oliveira, reflete a transformação vivida pela
Universidade ao longo desses 28 anos. O
O Instituto de Ciências Biológicas parevento começou com a Semana de Iniciação
ticipa com a Mostra ICB 2019. No dia 15,
Científica, marcada pela apresentação da
das 8h às 18h, pesquisadores e estudantes
pesquisa produzida na UFMG, agregando,
se revezarão em diversas apresentações,
mais tarde, trabalhos da graduação e da
performance artística, bate-papo, exposição
extensão. Posteriormente, os servidores
de fotografias e de vídeos que tratam, em
técnico-administrativos e os estudantes do
linguagem acessível e divertida, dos temas
ensino médio passaram também a expor
de suas investigações. No dia 16 de outubro,
trabalhos, seguidos pelos projetos do Núcleo
das 8h às 12h, a Estação Move São Gabriel
de Acessibilidade e Inclusão (NAI) e pela
receberá intervenções que relacionam bioPró-reitoria de Assuntos Estudantis (Prae),
logia e saúde.
o que pode ser interpretado como reflexo
das políticas de inclusão
implementadas pela UFMG
TRABALHOS INSCRITOS
nos últimos anos. Projetos
(Belo Horizonte e Montes Claros)
de mobilidade internacio28ª Semana de Iniciação Científica
1.786
nal também são expostos
durante o evento.
9º Seminário de Iniciação
30
As mostras virtuais da
Científica Júnior
Rede de Museus e Visualiza
23ª Semana da Graduação
154
trouxeram a perspectiva
da divulgação científica e
22º Encontro de Extensão
519
novas formas de dialogar
9ª Jornada de Apresentação do
com os diversos públicos.
Conhecimento Produzido pelos
A Editora UFMG, que
28
Servidores Técnico-administrativos
completou 34 anos de funem Educação
dação com 1.200 títulos
publicados, vai apresentar,
pela primeira vez, o seu
catálogo de produtos, que
contempla 32 coleções e
dois selos editoriais: Estraladabão, com publicações
infantojuvenis, e o Incipit,
com obras das unidades
de pesquisa.
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2º Encontro de Mobilidade
Internacional

19

4º Seminário do Programa de
Apoio à Inclusão e Promoção da
Acessibilidade (Pipa)

24

Mostra Virtual Pesquisa e Extensão
na Rede de Museus

33 (até o fechamento

Mostra Visualiza UFMG

23

desta edição)
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Em entrevista ao BOLETIM, o professor Ricardo Galvão, do Instituto de Física da Universidade de São Paulo (USP) e membro da Academia Brasileira de Ciências, defende a soberania
nacional sobre tecnologias disruptivas, como o monitoramento ambiental por satélite, e a
constante participação das universidades na proposição de modelos de desenvolvimento
sustentável.

significa para o país desenvolver a
própria tecnologia de monitoramento
por satélite? E como o senhor avalia a
participação das universidades nessa
área?

Galvão participará da abertura da Semana do Conhecimento, no dia 14 de outubro,
quando falará sobre o trabalho de monitoramento dos biomas brasileiros feito pelo Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), que dirigiu até recentemente, e sobre um caso de
exploração mineral em terras indígenas. Durante a palestra, que será realizada no auditório
da Reitoria, a partir das 9h30, Galvão pretende “explicar a razão do embate com o presidente
da República”, que resultou na sua exoneração do cargo.

O monitoramento por satélite é estratégico e importantíssimo para o Brasil. O país
precisa ter o domínio soberano sobre os conhecimentos básicos da tecnologia espacial,
que chamamos de tecnologia disruptiva.
Poderíamos comprar imagens de outros
satélites, mas, no caso de algum conflito,
esses dados poderiam não ser fornecidos,
principalmente aqueles que envolvem a
nossa defesa. E o mais importante é que a
tecnologia espacial pode estimular muitas
empresas, inclusive com aplicações em outras áreas. Ainda neste ano, o Inpe vai lançar
o satélite Cbers-04A, desenvolvido em colaboração com a China. O satélite Amazônia
1, construído inteiramente pelo Inpe e com
tecnologia nacional, será lançado em junho
ou julho de 2020.

Cecília Bastos | USP Imagens

Com mais de 2,6 mil trabalhos, 28ª Semana do Conhecimento reafirma
o vigor da produção da UFMG no ensino, na pesquisa e na extensão

Ricardo Galvão: soberania sobre o conhecimento da tecnologia espacial

Como as universidades públicas podem contribuir para o desenvolvimento
sustentável?

Qual o principal desafio para se
conciliar desenvolvimento sustentável
e economia?

Esse é um ponto importante, pois no
caso da preservação dos nossos biomas,
sobretudo o amazônico, e o seu desenvolvimento sustentável, a participação das
universidades brasileiras é conhecida e muito
forte. Além do próprio Instituto Nacional de
Pesquisas da Amazônia, do Ministério de
Ciência e Tecnologia, a Universidade Federal
do Amazonas contribui com o que temos de
mais avançado em monitoramento de alertas
de desmatamento. O próprio Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC)
conta com representantes das universidades
federais de Alagoas e de Goiás e da Universidade de São Paulo, que contribuem também
com vários trabalhos sobre modelos de
desenvolvimento sustentável, inclusive para
algumas áreas amazônicas. Esperamos que
essa participação seja cada vez maior, para
mostrar ao governo que o desenvolvimento
sustentável da Amazônia não só é possível,
como também muito rentável. A Universidade Federal do Paraná, por exemplo, mantém
um grupo de advogados trabalhando na
aplicação da legislação ambiental para estimular o desenvolvimento sustentável.

Na questão da Amazônia, o principal
ponto, apresentado, com razão, pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles,
é que não basta o monitoramento do
desmatamento. É necessária também uma
proposta sustentável economicamente para
a população. Para isso, o governo deve fazer
uso das informações e conhecimentos já desenvolvidos no meio acadêmico. O ministro
até fala em desenvolvimento sustentável,
mas não apresenta nenhum plano bem
elaborado. A questão jurídica na Amazônia
é terrível – a legalização das terras é um
problema complexo, já que cada pedaço de
terra, muitas vezes, tem mais de dez proprietários. O papel das universidades é fornecer
estudos científicos e modelos que possam ser
utilizados, até mesmo por empresas. E temos
diversos exemplos de estudos extremamente
bem feitos, como o de uma colega da USP
sobre um levantamento social relacionado
aos índios, que devem embasar as decisões
do Brasil.
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No próximo ano, o Inpe lança seu
primeiro satélite, o Amazônia 1. O que
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A parceria do Inpe com as universidades
brasileiras se dá em relação ao desenvolvimento de pequenos satélites ou microssatélites, como na criação dos dois primeiros
satélites BrasilSat, desenvolvidos com a
Universidade Federal de Santa Maria. A
parceria com o Instituto Tecnológico de
Aeronáutica (ITA) e com a Nasa resultou
no satélite Sport, muito importante para o
monitoramento da ionosfera e da magnetosfera terrestre.
O senhor tem falado sobre a importância de os cientistas divulgarem
os resultados de seus estudos mesmo
diante das pressões políticas...
A produção científica e o ensino não
podem se sujeitar a pressões políticas. O
físico norte-americano, vencedor do Prêmio
Nobel, Richard Feynman, dizia que governos
não têm o direito de influenciar a produção
científica e seus resultados. Portanto, é
necessário que o governo saiba consultar
o que já existe de informação. No caso da
Amazônia e do aquecimento global, isso é
essencial. Por isso, é inaceitável a crítica que
o presidente Bolsonaro fez ao Inpe, assim
como é inaceitável, em qualquer país, que o
presidente da República conteste um órgão
do próprio governo de enorme prestígio
internacional. Desde que tive esse embate
com o presidente, as reações por parte da
comunidade científica e as manifestações
de apoio me deixaram otimista. Talvez consigamos reverter em parte esses ataques à
academia e às universidades públicas.
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Acontece
Materiais usados nas escolas
pelo integrantes do Gemti

ufmg homenageada
A UFMG foi homenageada com a Medalha de Mérito AMB, a principal honraria
concedida pela Associação Brasileira de
Metalurgia a instituições e profissionais
que contribuem para o fortalecimento das
indústrias mínero-metalúrgica e de materiais
do país. O vice-reitor Alessandro Fernandes
Moreira recebeu a homenagem em nome da
UFMG e dos departamentos de Engenharia
Metalúrgica e de Materiais e de Engenharia
de Minas da Escola de Engenharia.

ESTUDANTES contra a OBESIDADE
Ação de extensão leva orientações sobre alimentação saudável a escolas
Joice Lopes*

C

rianças acima do peso têm 75% mais chance de se tornarem
adolescentes obesos, que, por sua vez, têm 89% de possibilidade de transformaram-se em adultos obesos, de acordo com
dados do Ministério da Saúde. Pesquisas recentes também demonstram que 12% das crianças brasileiras, de 5 a 9 anos, são obesas,
e 18,9% dos adultos estão acima do peso. A obesidade influencia
o surgimento de doenças crônicas, como hipertensão e diabetes.
Adoção de hábitos saudáveis de alimentação, realização de
atividades físicas, acesso à informação e ações educativas e de
conscientização são ferramentas primordiais no combate a essa
epidemia moderna. Elas formam os quatro eixos de atuação do
Grupo de Estudantes que Multiplicam e Transformam Ideias (Gemti).
A equipe é formada por graduandos de diversos cursos da UFMG,
voluntários e pesquisadores que desenvolvem, no ICB, diversas
atividades de extensão e pesquisas centradas na área de nutrição,
metabolismo, obesidade e exercício físico. Desde 2018, as estratégias
empregadas nas escolas públicas têm como foco a prevenção da
obesidade infantil, entre estudantes de 7 a 12 anos.
De acordo com a coordenadora do Gemti, professora Giselle Foureaux, as pesquisas desenvolvidas no Departamento de Morfologia
da UFMG têm influenciado na abordagem da equipe nas escolas. “A
nutrição é uma das disciplinas que devem ser inseridas desde cedo no
currículo escolar infantil. É muito importante compreender o que nos
é oferecido, já que todos os dias somos bombardeados por ofertas
de todo e qualquer tipo de alimento”, explica. Segundo ela, o Gemti
promove, sobretudo, o trabalho de conscientização alimentar por
meio da interação. “Com o conhecimento socializado nas atividades,
o indivíduo aprende a ser responsável pela própria saúde.”
O grupo normalmente mobiliza três escolas por semestre. Nas
visitas, a intenção é cativar as crianças por meio de atividades lúdicas e interativas, baseadas na alimentação saudável. A equipe é
formada por sete alunos de graduação da UFMG: Hugo Seemann e
Edgard Leandro, de Medicina, Clarissa Teixeira, Natália Oliveira, Ana
Beatriz e Emely Martins, de Terapia Ocupacional, e Tainah Pereira, de
Psicologia. Hugo explica que “o projeto possibilita explorar a questão da qualidade alimentar de forma transversal e complementar
à atividade escolar”.
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As dinâmicas são realizadas em quatro dias de intervenção, nos
quais as crianças conversam sobre suas preferências alimentares,
recebem cartilhas e participam de oficinas de culinária e de experimentação dos alimentos por meio do tato e do olfato. Para Arthur
Costa, diretor da Escola Estadual Professor Alcindo Vieira – uma
das instituições participantes do projeto –, parcerias como essa
“são muito importantes para o fortalecimento de uma educação
pública de qualidade e para diminuir a distância entre as realidades
acadêmicas e escolares”.

Origem na parasitologia
As raízes do projeto Gemti remontam a 2004 e têm caráter
interinstitucional. Isso porque Amália Verônica, a idealizadora do
projeto, foi professora substituta da UFMG e depois passou a atuar
na Fumec. Dessa forma, por algum tempo, o projeto foi desenvolvido
nas duas instituições.
Na UFMG, a coordenação da iniciativa passou por Maria Norma
Melo, professora emérita do ICB, e, posteriormente, foi delegada à
professora Janice Amaral, também do ICB. Ela seguiu com a temática
parasitológica em atividades executadas nas escolas, numa época em
que o projeto tinha como foco a prevenção e o controle de doenças
parasitárias. Aos poucos, ele foi cumprindo outras funções, e, hoje,
sob a coordenação de Giselle e Janice, a ação está mais centrada
na nutrição e na conscientização alimentar.
O Gemti integra uma iniciativa maior, o Programa de Ações
Educativas em Saúde (Paes). Curiosamente, a criação do Programa
foi idealizada durante os primeiros anos de vigência do Gemti. “A
cada vez que promovíamos intervenções nas escolas, os diretores
comentavam sobre outros problemas que mereciam atenção, como
a gravidez na adolescência, o uso de drogas ou a negligência com a
saúde bucal e a alimentação”, exemplifica Giselle. Com isso, outros
projetos de extensão surgiram vinculados à educação em saúde, e
o Paes foi instituído para gerenciá-los.

*Bolsista da Assessoria de Comunicação da Pró-reitoria de Extensão
Boletim UFMG

Ao justificar a escolha, o presidente da
ABM, Horacídio Barbosa Leal Filho, afirmou
que a UFMG, “a mais antiga universidade
de Minas Gerais, mantém uma posição de
liderança regional e nacional em ensino, extensão, cultura, pesquisa científica e geração
de patentes”.
Os professores Aline Lima da Silva e Dagoberto Brandão Santos, do Departamento
de Engenharia Metalúrgica e de Materiais,
foram premiados por artigos publicados.

antártica nas escolas
Seguem abertas as inscrições para o
próximo módulo de formação Antártica nas
escolas: abordagens para o ensino, que será
ministrado no dia 23 de outubro, das 19h
às 21h, no Espaço do Conhecimento UFMG
(Praça da Liberdade, 700). Destinada a professores da educação básica e a estudantes
de licenciaturas, a formação é oferecida pelo
projeto Mediantar, do Programa Antártico
Brasileiro (Proantar).
As inscrições, gratuitas, devem ser realizadas pela internet. Os participantes terão
aulas práticas, com experimentos e simulações de situações vividas no solo antártico.
O curso tem o objetivo de mostrar métodos
de pesquisa usados na região mais fria do
planeta, para incentivar o raciocínio críticocientífico nas salas de aula.
O Espaço do Conhecimento UFMG
realiza encontros mensais para formação
de educadores, em diferentes áreas do
conhecimento. Cada encontro trata de um
tema específico e propõe atividades lúdicas, construção e interação com modelos
e estratégias de ensino. Acompanhe a programação no site do museu: https://www.
ufmg.br/espacodoconhecimento/explore/
educacao-na-praca/.

Boletim UFMG

O artista, graduado em Artes pela
Escola de Belas Artes da UFMG e mestrando em Estudos de Linguagem pelo
Cefet-MG, onde pesquisa as aproximações entre palavra e imagem, afirma que
transpõe as funções das coisas: “Apresento um conjunto de (des)significados
em que nada tem sua função de origem:
uma placa de trânsito se presta a carregar estampas, letras que não escrevem
palavras, paisagens imaginadas que não
representam locais”. A curadoria é de
Gabriela Carvalho.

Daniel Pinho

Acervo Gemti

dias de calor
Pinturas e instalações do artista Luiz
Lemos, realizadas em 2018 e 2019, podem ser vistas em Dias de calor, mostra
com visitação gratuita, que segue até 3
de novembro, no Centro Cultural UFMG.
O conjunto das obras revela investigações sobre relações entre a interpretação
da paisagem, elementos de comunicação e possíveis fronteiras entre imagem
e palavra. Destaca-se o uso intenso de
cores, gestos, estampas e luzes.

Uma das obras de Luiz Lemos em exposição

parceria com a pbh
Afetada pelo bloqueio orçamentário imposto pelo governo federal, que também
restringiu os recursos destinados ao CNPq e à Capes, agências responsáveis pelo financiamento de bolsas de pesquisa e de pós-graduação, a UFMG busca apoio da prefeitura
de Belo Horizonte. No último dia 30, em reunião na PBH, a reitora Sandra Regina Goulart
Almeida apresentou ao prefeito Alexandre Kalil as principais demandas e as possibilidades
de contrapartida da Universidade.
As pesquisas centradas no combate a doenças tropicais, como zika e chikungunya, estão
entre as atividades de interesse do município. Novos encontros serão realizados para discutir
formas de operacionalizar a parceria, para viabilizar o pagamento de bolsas e a realização
de pesquisas na área da saúde.

ufmg talks
Fake news: o poder da mentira bem contada é o tema de nova edição do UFMG Talks,
que será realizado no dia 9 de outubro, às 18h, no Centro Cultural do Banco do Brasil, na
Praça da Liberdade. A entrada é gratuita, mediante retirada de ingressos no local do evento
e de acordo com lotação do espaço.
Os professores Fabrício Benevenuto, do Departamento de Ciência da Computação, e
Geane Alzamora, do Departamento de Comunicação Social, vão discorrer sobre o tema, com
base em pesquisas realizadas na UFMG. Os pesquisadores vão propor práticas e estratégias
que devem ser adotadas para distinguir informações falsas apresentadas sob forma de notícias
e postagens tendenciosas, que se espalham rapidamente pelas redes sociais e interferem no
cenário político, na saúde pública e até mesmo na credibilidade das pesquisas científicas.

mobilidade e formação transversal
Até 17 de outubro, estudantes de graduação podem conhecer os programas de mobilidade da UFMG e a Formação Transversal em Estudos Internacionais. A Diretoria de Relações
Internacionais (DRI) está expondo as diretrizes do edital de mobilidade, lançado apenas uma
vez por ano, e um panorama da recente oferta da formação, que inclui disciplinas optativas,
ministradas integralmente em língua inglesa ou espanhola.
A programação está disponível na página da DRI (https://www.ufmg.br/dri/wp-content/
uploads/2019/09/LCC.png). Para participar, não há necessidade de inscrição.
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Crítica do PODER SEPARADO
Em novo livro, Andityas Matos, da Faculdade de Direito, faz uma arqueologia da
representação política e exalta a democracia radical
Itamar Rigueira Jr.

O

A experiência dos curdos de Rojava é mencionada, com algum
destaque, no livro recém-lançado Representação política contra
democracia radical: uma arqueologia (a)teológica do poder separado
(Fino Traço), de Andityas Soares de Moura Costa Matos, professor
da Faculdade de Direito da UFMG. “O caso do ‘Curdistão sírio’
mostra que modelos políticos diferentes são possíveis. Não se trata
da ausência de ordem, mas da superação do poder hierárquico e
separador. O poder, numa estrutura como a de Rojava, é fluxo de
ideias e de ações entre sujeitos que se reconhecem como iguais”,
comenta o autor.
Andityas não está interessado, diga-se, em sugerir modelos de
democracia radical – ele se dedica, muito antes, a uma crítica radical
do sistema de representação política. Para investigar a representação, ele lança mão da arqueologia, método filosófico consagrado
pelo italiano Giorgio Agamben. O objetivo, afirma o professor,
é “identificar continuidades e descontinuidades dos fenômenos,
para além de sua origem e de sua suposta linearidade histórica,
buscando nos discursos e nas práticas as marcas, ou assinaturas,
que carregam e espalham”.

Síntese disjuntiva
Segundo Andityas Matos, uma assinatura da representação
política é a separação entre governantes e governados. “Trata-se
de uma síntese disjuntiva: a representação une e separa, a um só
tempo. O dito povo soberano vota para escolher um representante
e, com o mesmo ato, desempodera-se”, diz o professor da Faculdade de Direito. “Autoridades representativas não têm relação de
responsabilidade com o eleitor. O controle é indireto, frágil.” Mediação e representação, tradicionalmente associadas, na verdade,
contrapõem-se, defende Andityas. Para ele, não há mediação na
representação política, mas simplesmente separação.

EXPEDIENTE

Originada na Idade Média, a representação política toma emprestadas técnicas da teologia – destinadas a “fazer visível o invisível”, segundo Andityas Matos – e promove “ilusionismo político”.
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Reprodução

s curdos que lutam, em condições extremamente adversas,
contra o Estado Islâmico em Rojava, no Norte-nordeste da
Síria, habitam uma república autônoma de fato, surgida em
novembro de 2013, que tem hoje população de 4,6 milhões de pessoas. Organizada em cantões autônomos e apoiada em economias
alternativas e princípios como o feminismo e o ecologismo, Rojava
se constitui como confederalismo democrático, tipo de administração política não estatal, em que as decisões são tomadas pelas
bases, e delegados atuam, por tempo limitado, como porta-vozes
e executivos.

“As sociedades, mesmo as que se julgam laicas, são perpassadas por
elementos teológicos invisibilizados, difíceis de combater”, afirma.
Formado pela Faculdade de Direito da UFMG, da graduação
ao doutorado, Andityas Matos fez estudos de pós-doutorado em
Filosofia do Direito na Universidade de Barcelona e cursou um segundo doutorado, agora em Filosofia, na Universidade de Coimbra.
O livro resulta, sobretudo, do trabalho realizado nessa última etapa.
Quando aborda o conceito de democracia radical, ele destaca
que, para que ela se potencialize, é preciso repensar os três elementos tradicionais da Teoria do Estado: povo, território e poder. Para
Andityas, a ideia de povo é uma ficção criada pelo poder, um mito
político. “O povo deve ser pensado não como massa, mas como
conjunto de singularidades irrepresentáveis e colaborativas”, afirma, em alusão ao conceito de multidão, desenvolvido pelo italiano
Antonio Negri e pelo norte-americano Michael Hardt.
Como diz, no prefácio da obra, Alexandre Franco de Sá, professor da Universidade de Coimbra, o contraste entre representação
e mediação, no texto de Andityas Matos, “projecta-se na tentativa
de pensar a possibilidade de um tempo novo em que a democracia
radical possa ter lugar”. Trata-se, segundo ele, de “um discurso
entusiasmado, seduzido pela possibilidade de retirar a mediação
do jugo da representação e de, por meio dela, descobrir novas
possibilidades para a política”.
Livro: Representação política contra democracia radical: uma
arqueologia (a)teológica do poder separado
Autor: Andityas Soares de Moura Costa Matos
Editora Fino Traço
435 páginas / R$ 70
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