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EE ste terceiro número da revista UFG Afirmativa dá 
continuidade à história da universidade, que co-

meçou a ser contada na edição de número 2. Focaliza 
especificamente o período compreendido entre 1964 e 
1977, marcado pelo início e vigência do regime militar 
em nosso país. Mas esse foi também um tempo de inten-
so idealismo, no qual, com trabalho e persistência, foi 
possível consolidar a instituição criada em 1960. Mes-
mo com toda a dificuldade imposta pelas contingências 
políticas, a universidade não abdicou, durante esses 
anos, do propósito de crescer e modernizar-se. 

O sonho de construir uma cidade universitária que 
integrasse unidades e permitisse a criação de novos cur-
sos não foi uma decisão unânime, justamente porque a 
construção de um câmpus afastado do centro naquele 
momento significava afastar a universidade da cidade.  
Contudo, não há como negar que, a despeito das inten-
ções associadas a esse deslocamento e dos transtornos 
causados inicialmente por ele, os aspectos negativos 
foram amenizados pela existência, na UFG, de um pro-
jeto de universidade autônoma e democrática. 

A história da instituição continuará sendo contada 
em outros dois números da revista. O número quatro, 
com lançamento previsto para dezembro de 2009, co-

o idEalismo Como marCa

EDITORIAL

Professor Edward Madureira Brasil
Reitor da Universidade Federal de Goiás 

brirá o período de 1977 a 1985.  A última edição da sé-
rie histórica será lançada no final do primeiro semestre 
de 2010 e cobrirá até os dias atuais. A revista não tem 
a pretensão de ser um documento completo sobre a his-
tória da UFG, mas com certeza constitui um referencial 
inicial, importante para quem deseje conhecer como 
tudo começou e alguns dos personagens dessa saga. 

As entrevistas e os artigos desta terceira edição da 
UFG Afirmativa são portanto, relatos de muita luta e 
também de ações movidas pelo ideal. As convicções ina-
baláveis de algumas dessas pessoas, sua ousadia e cora-
gem, foram decisivas para superar dificuldades em prol 
do objetivo maior de consolidação da universidade. 

A criação dos institutos e a construção do Câmpus 
Samambaia são referências importantes de uma época 
protagonizada por abnegados, amantes da instituição e 
do ensino de qualidade, que enfrentaram obstáculos de 
toda natureza para construírem a universidade.

Esta publicação, ao documentar, com rigor e zelo, 
parte da história da nossa UFG, presta seu reconheci-
mento ao trabalho daqueles que não mediram esforços 
para projetar e executar a proposta de uma instituição 
plural e autônoma, que hoje em dia é referência regio-
nal e nacional.
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CRONOLOGIA CRONOLOGIA

1962

- O jornal 4º Poder começou a circular, 
dentro e fora da UFG, no dia 17 de 
dezembro de 1962. Era essencialmente 
noticioso e contava com a participação 
efetiva da sociedade.

- A Imprensa Universitária da UFG (hoje 
Centro Editorial e Gráfico/Cegraf), foi 
implantada de acordo com um modelo 
importado de Fortaleza (CE). 

- O Restaurante Universitário da UFG foi 
inaugurado e começou a funcionar 
provisoriamente em um prédio da Alameda 
do Botafogo, no centro de Goiânia. 

- A Rádio Universitária criada, por meio 
da Resolução n. 14, da Reitoria da UFG 
foi a primeira do país a receber a 
concessão para a radiodifusão educativa. 
Funcionou inicialmente no Câmpus 
Samambaia (atrás da Escola de Agrono-
mia). 

- O governo do estado de Goiás autoriza a 
transferência do Instituto de Belas Artes 
de Goiás para a UFG, por meio da Lei n. 
4.227, de 09 de novembro de 1962. 

Equipamento da Imprensa Universitária: Linotype

1963

- Em 30 de janeiro de 1963, o Conselho 
Universitário da UFG autorizou o funciona-
mento dos cursos – e não da escola – de 
Agronomia e Veterinária, nas instalações da 
extinta Escola Agrotécnica de Goiânia. Nesse 
mesmo ano ocorreu o primeiro vestibular.

- No dia 23 de novembro de 1963 nascia o 
Instituto de Matemática e Física (IMF), 
estruturado nos moldes do Instituto Tecnológi-
co da Aeronáutica (ITA). Foi o primeiro a 
surgir dentro da universidade – originado da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras – com 
sede na Praça Universitária. 

- No final de 1963 circulavam as últimas 
edições do jornal 4º Poder, que teve 55 números 
impressos. Pressionado pelo governo militar, o 
jornal foi definitivamente fechado no ano 
seguinte.

1964

- 31 de março é o marco da Revolução de 64.

1966

- A Escola de Agronomia e Veterinária foi criada oficialmente 
em 14 de outubro de 1966, pela Lei n. 5.139. Foi legitimada 
uma única escola e não duas como pretendiam seus idealiza-
dores, em projeto por eles desenvolvido em 1962. 

1967

- Em 1967, o Conselho Federal de 
Educação aprovou (por meio do 
Decreto n. 60.675, de 03 de maio 
de 1967) a incorporação do 
Instituto de Belas Artes pela 
UFG, a pedido da própria 
universidade. No dia 1º de 
setembro de 1967, o presidente da 
República altera o nome do 
instituto, passando a denominá-lo 
de Faculdade de Artes da 
Universidade Federal de Goiás 
(Decreto n. 61.266).

- Era criado o Instituto de 
Patologia Tropical (IPT), que se 
voltou ao estudo de doenças 
tropicais, desenvolvendo atividades 
de ensino, pesquisa e extensão.  
No final de década de 80 foi 
denominado de Instituto de 
Patologia Tropical e Saúde Pública 
(IPTSP).

1968

- Aprovação do Plano de Reestruturação da UFG 
(Decreto n. 63.817, de 16 de dezembro de 1968), que 
adotou a subdivisão da área de conhecimentos básicos, 
constituída pelas seguintes unidades de ensino e pesquisa: 
Instituto de Matemática e Física (IMF), Instituto de 
Química e Geociências (IQG), Instituto de Ciências 
Biológicas (ICB), Instituto de Ciências Humanas e 
Letras (ICHL), e Faculdade de Educação (FE).

- O Plano de Reestruturação da UFG cria o Instituto de 
Artes. A nova unidade é fruto da fusão do Conservató-
rio Goiano de Música e da Faculdade de Artes. 

- Apesar de ter sido criado, por meio de Decreto-lei, em 
12 de março de 1966, o Colégio de Aplicação só 
começou a funcionar em março de 1968, como órgão 
suplementar da Faculdade de Educação da UFG.

1970

- Inaugurado o Planetário da 
UFG, no Parque Mutirama (Setor 
Central), sendo administrado e 
operado por uma equipe de 
técnicos do IQG. 

Equipamento do Planetário importado 
da Alemanha e doado, em 1970, pelo 
Ministério da Educação

1971

- Lançamento da pedra 
fundamental do Câmpus 
Universitário Samambaia, no 
dia 4 de maio de 1971, 
localizado no km-12 da rodovia 
Goiânia-Nerópolis. No final 
desse ano surgiam as obras das 
primeiras instalações, que 
seriam destinadas à área básica.

1972

- Eram inauguradas as obras 
de estrutura dos sete 
primeiros blocos, que viriam 
a abrigar as unidades da área 
de conhecimentos básicos, 
assim constituídas: IMF, 
IQG, ICB, ICHL e o 
Instituto de Artes.

1973

- Em maio de 1973, o Instituto de Ciências 
Humanas e Letras (ICHL) se instalava, como 
unidade pioneira, no Câmpus Samambaia.

- Inaugurada, no prédio da Faculdade de Direito 
(câmpus I - Praça Universitária), a Biblioteca Central. 

Primeira turma de formandos do ICHL

1977

- A Reitoria – que funciona-
va em um prédio na 5ª 
Avenida, no Setor Universi-
tário – e uma extensão do 
Restaurante Universitário se 
instalaram no Câmpus 
Samambaia.
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Ex-rEitorEs

GALERIA

Nelson Amaral: “Reforma de 68 é 
considerada a m ais completa e radical 

implantada no Brasil”

EEm1968, durante o regime militar, 
o ensino superior brasileiro sofreu 

o que as pessoas se acostumaram a 
chamar de “reforma de 68”. Nos anos 
posteriores, até hoje, diversos auto-
res afirmam que a educação superior 
sofreu verdadeiras reformas, algumas 
chamadas de silenciosas, mas, en-
tretanto, todos se revelam unânimes 
em relação ao fato de que a reforma 
de 68 foi a última reforma do ensino 
superior implantada no Brasil que se 
mostrou completa e radical.

Dois relatórios embasam a ação 
dos militares na implantação da re-
forma: o relatório Meira Mattos (o 
general Carlos de Meira Mattos foi 
interventor no governo de Goiás 
quando, em 1964, Mauro Borges Tei-
xeira foi deposto) e o relatório do 
Grupo de Trabalho da Reforma Uni-
versitária (GRTU).

O primeiro foi elaborado, no final 
de 1967, por uma comissão presidida 
pelo general Meira Mattos, no qual se 
discutia o que fazer para enfrentar a 
movimentação estudantil, chamada 
pelos militares de “subversão estudan-
til”, de acordo com Fávero (2006), e 
que reivindicava mudanças na educa-
ção superior, inspirada no Manifes-
to de Córdoba, Argentina, de 1918, 
cujas propostas podem ser resumidas 
da seguinte forma: 

a) institucionalização da participa-
ção dos estudantes nos conselhos uni-
versitários; b) vinculação entre políti-
cas estudantis e políticas nacionais para 
mobilizar a universidade rumo à solução 
de problemas econômicos, sociais e po-
líticos; c) preocupação com a extensão 
universitária; d) educação gratuita; e) 
defesa da autonomia institucional com 
relação ao Estado; f) institucionalização 
de mecanismos para proteger a liberdade 

acadêmica; g) promoção de novas ideias, 
métodos de ensino inovadores, mudan-
ças no sistema de exames, presença op-
cional, pesquisa original e a rejeição dos 
dogmatismos; h) seleção por meio de 
exames abertos e competitivos para se 
opor ao nepotismo e ao apadrinhamen-
to, e promoção de professores na base do 
mérito e das realizações, de preferência 
ao tempo de serviço; i) expansão e di-
versificação da formação profissional por 
meio da criação de novas escolas profis-
sionais; j) compreensão da vida univer-
sitária como uma experiência verdadei-
ramente comunitária e estimulação do 
desenvolvimento de uma população de 
professores titulares e de estudantes em 
tempo integral. (SCHUGURENSKY e 
NAIDORF, 2004)

Do relatório Meira Mattos algu-
mas recomendações foram utilizadas 
na reforma de 68, tais como o “forta-
lecimento do princípio de autoridade 
e disciplina nas instituições de ensino 
superior; ampliação de vagas; implan-
tação do vestibular unificado; criação 
de cursos de curta duração e ênfase nos 
aspectos técnicos e administrativos”, 
entre outras. (FÁVERO, 2006, p. 31)

O fortalecimento do princípio de 
autoridade e disciplina foi efetivado 
com a emissão do Decreto n. 477, de 
26 de fevereiro de 1969, que definia 
as “infrações disciplinares praticadas 
por professores, alunos e funcionários 
e as respectivas medidas punitivas a 
serem adotadas nos diversos casos”. 
(FÁVERO, 2006, p. 32)

O Grupo de Trabalho da Reforma 
Universitária (GTRU) instalado em 
1968 foi uma urgência nacional no en-
tender dos militares para tentar conter 
“a mobilização estudantil, caracteri-
zada por intensos debates dentro das 
universidades e pelas manifestações 

de rua”. (FÁVERO, 2006, p. 32). Au-
mentar a eficiência e a produtividade 
da universidade brasileira era um dos 
objetivos propostos pelo GTRU e cha-
mava a atenção a ênfase dada a esse ob-
jetivo. Naquela época, a seleção para o 
ensino superior deixava muitos alunos, 
os chamados excedentes, embora con-
siderados aptos, fora da universidade 
por falta de vagas. Esse era um ponto 
crucial nas manifestações. 

Como resultado do relatório do 
GTRU a reforma de 68 absorveu as 
seguintes medidas: eliminação da cá-
tedra e eliminação dos departamentos 
como a menor fração da estrutura da 
universidade; a instalação dos cole-
giados de cursos; a implantação do 

a rEforma do Ensino sUpErior dE 1968: 
Um BrEvE rElato

Nelson Cardoso Amaral*



Pá g  1 0  -                Afirmativa      -   Pá g  1 1Afirmativa  

HISTÓRIA ÁREA BÁSICA / IMF

Gabriel Roriz ao longo de sua vida acadêmica sempre se preocupou com o 
ensino básico das disciplinas de Matemática e Física

NNas narrativas históricas de pio-
neiros da UFG sobre a criação 

do Instituto de Matemática e Física 
(IMF), em 23 de novembro de 1963, 
sempre se destaca o mesmo persona-
gem: o professor Gabriel Roriz, da 
então Faculdade de Engenharia (FE). 
Para muitos, uma figura singular, ín-
tegra e idealista. Falecido em janeiro 
de 2009, com 86 anos, o engenheiro, 
graduado em Juiz de Fora (MG), é 
considerado o grande mentor e guia 
da proposta de implantação do IMF 
dentro da instituição. 

O professor Orlando Ferreira de 
Castro, colega de Roriz dos tempos de 
faculdade, endossa a atuação marcan-
te e decisiva do engenheiro na criação 
do instituto e ainda destaca a sua pre-
ocupação constante, enquanto ainda 
lecionava e, principalmente, quando 
foi diretor da FE, de conscientizar os 
professores em relação à importância 
da qualificação docente. “Ele ainda 
se destacou na luta contra a ditadura 
militar da década de 60”, acrescenta.

“Eu sempre achei que o professor 
deveria ter umas tantas qualidades que 
eu não tinha. Nunca pensara em ser pro-
fessor, muito menos diretor”, disse Roriz 
em entrevista concedida para o Jornal 
UFG, em 2008. Muito crítico, ele con-
siderou péssimo o início de sua atuação 
como professor. Mas estava errado. Sua 
busca destemida pela qualidade no ensi-
no o credenciou a ser o primeiro diretor 
da FE (de uma lista tríplice, seu nome 
foi escolhido por unanimidade para di-
rigir a unidade, após a incorporação da 
Escola de Engenharia do Brasil Central 
à UFG) e um dos fundadores do então 
IMF. “Ele nunca cedeu a pressões e in-
teresses políticos contrários à criação 
do instituto. Foi firme nesse propósito”, 
atesta Castro.

Na entrevista ao Jornal UFG, Ga-
briel Roriz relatou como surgiu a ideia 
de implantação do instituto. Como 
diretor da FE, ele percebeu o despre-
paro dos professores em ministrar cer-
tas disciplinas. “Um grupo de alunos 
comentou, certa vez, que um profes-
sor foi dar aula sem prepará-la e não 
conseguiu resolver o exercício que ele 
mesmo propôs. Fiquei apavorado com 
isso e pensei em que tipo de engenhei-
ros estaríamos formando. Esse fato 
mostrava que não estávamos prepa-
rados para ser professores. Estávamos 
improvisando e o curso de Engenharia 
sofria muito com isso”, recordou.

Para contornar a questão do des-

preparo dos professores, Gabriel se 
inspirou na ideia do professor Oliveira 
Júnior, criador do Instituto Tecnoló-
gico de Aeronáutica (ITA), que, na 
época, veio a Goiânia divulgar e de-
fender a criação dos institutos básicos, 
que previam a seleção de professores 
especializados em matérias específicas, 
com tempo integral e dedicação exclu-
siva. “Eu adorei a ideia, mas não sabia 
como colocá-la em prática. Fui então 
ao ITA, em São José dos Campos (SP), 
por conta própria. Falei com o profes-
sor Paulus Pompéia, que era chefe do 
Departamento de Física do ITA, e 
pedi para que me indicasse professores 
que pudessem vir para Goiânia”.

gaBriEl roriz: a saga dE Um HomEm QUE 
idEalizoU Um institUto

Articulada pelo professor, a proposta de criação do Instituto  de Matemática e Física (IMF) ganhou vida em 1963. A 
aula inaugural ocorreu no dia 16 de março de 1964, sendo conduzida pelo então reitor Colemar Natal e Silva

vestibular unificado e classificatório; 
a definição do ciclo de estudos bási-
cos precedendo o ciclo profissional; 
a instalação das unidades acadêmicas 
relacionadas aos estudos básicos; o sis-
tema de créditos com matrículas por 
disciplina, em substituição ao siste-
ma seriado com matrículas em blocos 
anuais; o estabelecimento da carreira 
do magistério; a expansão da pós-
graduação; a não-duplicação de meios 
para fins idênticos ou equivalentes.

Analisando-se como estão estru-
turadas as universidades brasileiras, 
percebe-se a presença de diversos 
componentes da reforma de 68. As 
variações existentes dependem da 
evolução de cada instituição nesses 
40 anos e as mudanças particulares 
que foram implementadas. A Univer-
sidade Federal de Goiás, em especial,  
promoveu reformulações que acaba-
ram por fugir dessas determinações 
iniciais, estruturando-se atualmente 
em unidades acadêmicas, com poucos 
departamentos, sem a diferenciação 
entre ciclo básico e ciclo profissional 
e sem os colegiados de cursos. 

Pode-se afirmar também que, nos 
primeiros momentos de estruturação 
da UFG, a instalação do Instituto de 
Matemática e Física (hoje Instituto 
de Matemática e Estatística, Instituto 
de Física e Instituto de Informática) 
em 1963 foi uma antecipação de uma 
das vertentes da reforma de 68. Esse 
fato se explica pela existência, na 
concepção da Universidade de Brasí-
lia (UnB), em 1961, durante o gover-
no de Juscelino Kubitschek, de algu-
mas das ideias que se fizeram presentes 
no relatório do GTRU, dentre elas a 
existência dos institutos básicos. Com 
a absorção de algumas dessas ideias, os 
militares pretenderam abrandar o ca-
ráter autoritário e impositivo de sua 
reforma, fortemente influenciada pelo 
modelo estadunidense.

*Nelson Cardoso Amaral é doutor em Educa-
ção pela Universidade Metodista de Piracicaba e 
professor da UFG
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Pompéia indicou então os pro-
fessores Leônidas Hegemberg, para 
estruturar e organizar o Instituto de 
Matemática, e João Martins, para 
ser o responsável pelo Instituto de 
Física. “Pedi para que eles me man-
dassem uma proposta de trabalho. 
Depois de muito esperar, meu vice-
diretor, Marcelo da Cunha Moraes, 
foi ao ITA para saber o porquê da 
demora. Ficamos sabendo que as pro-
postas já haviam sido encaminhadas, 
há algum tempo, mas não chegaram 
em nossas mãos devido a uma confu-
são ou mesmo sabotagem nas corres-
pondências”, cogitou.

A respeito da possibilidade de 
uma sabotagem, Roriz tinha uma ex-
plicação: “Os professores garantiam 
o seu ganha-pão com as empresas de 
construção e a escola era um bico, que 
seria perdido com a criação dos ins-
titutos básicos, pois seria exigido do 
professor uma dedicação exclusiva”.

Determinação - Gabriel Roriz 
seguiu com sua proposta de implan-
tar dois institutos: o de Matemática 
e o de Física. Em negociações com o 
ITA, conseguiu trazer para Goiânia 
o professor de Física, João Martins. 
Sua permanência na UFG foi curta. 
“Ele não resistiu às pressões dos cha-
mados pratas da casa e voltou para 
São Paulo”.

Diante das dificuldades e dos 
obstáculos, sempre crescentes, Ro-
riz buscou um caminho alternativo 
– “talvez um pouco mais fácil”: em 
vez de dois, seria criado apenas um 
instituto, que agregasse os cursos 
de Matemática e Física. E assim foi 
aprovada, pelo então reitor Colemar 
Natal e Silva, a criação do Instituto 
de Matemática e Física da UFG, em 
novembro de 1963.

Vencida a primeira etapa de sua 
missão, Roriz logo se deparou com 
outro problema. “Na reunião do 
Conselho Universitário indicaram, 
na época, o Otto Nascimento para 
diretor do instituto. Fui ao conse-
lho e falei: Não tenho nada contra 

o Otto. Ele é um grande engenheiro, 
mas é um empresário e não é isso que 
nós queremos. Queremos um educa-
dor, um homem que se dedique o 
dia todo à escola, e aos interesses 
do curso”. O seu questionamento 
provocou uma forte reação do movi-
mento pró-Otto.

Em meio a essas reações, Roriz 
pediu, então, para que a votação para 
diretor fosse suspensa por alguns dias. 
Nesse intervalo de tempo, o professor 
Cris Keller, da Escola de Engenharia, 
foi ao Rio de Janeiro para um con-
gresso sobre o ensino de Matemática 
e Física. De lá, trouxe algumas infor-
mações que endossaram a opinião de 
Gabriel Roriz sobre o perfil ideal de 
um diretor de escola. Os argumentos 
expostos por Keller convenceram o 
conselho a retirar o nome de Otto 
Nascimento da lista.

Para a vaga que seria de Otto, foi 
indicado o professor Willie Maurer, 
então diretor da Escola de Filosofia 
da Universidade Mackenzie. Ele veio 
para Goiânia, a convite de Roriz, dis-
posto a aceitar o cargo. “Mas o seu 
nome ainda não era consenso. A tur-
ma do contra não desistia. Mas con-
seguimos com o conselho permissão 
para que ele participasse das reuniões, 
embora sem direito a voto, mas com 
direito à palavra para expor algumas 

ideias. Suas argumentações surtiram 
efeito. Tanto que efetivamos a cria-
ção do IMF, com intensa participação 
dos estudantes”, relembrou.

A aula inaugural do IMF ocorreu 
no dia 16 de março de 1964. Pouco 
antes disso, Maurer já tinha viajado 
para São Paulo e Rio Claro (SP), de 
onde trouxe para a UFG um grupo 
de matemáticos e físicos. Roriz infor-
mou que, com a Revolução de 64, o 
funcionamento do instituto, que mal 
tinha começado suas atividades aca-
dêmicas, foi prejudicado.

O professor ainda relatou, com 
muito pesar, outras consequências do 
golpe militar: “Enquanto diretor do 
IMF, fui perseguido e demitido da Es-
cola de Engenharia. Meu vice-diretor 
foi preso sumariamente, considerado 
comunista. Por meio de um ofício, 
contrapus essa decisão do reitor, ar-
gumentando que só o presidente da 
República poderia me demitir, pois 
foi ele quem me admitiu na escola. 
Assim continuei no cargo de diretor. 
Mas acabei me afastando da direção 
antes do término do mandato, que 
era de três anos, devido a grandes 
pressões internas. Foi tudo uma gran-
de batalha. Mas eu tenho um grande 
anjo da guarda, que me trouxe muita 
sorte e grandes conquistas dentro da 
universidade”, relembrou Roriz. 

Um dos grandes desafios para a cria-
ção dos institutos da Universida-

de Federal de Goiás, que começaram a 
ser criados no início da década de 60, 
era formar um quadro próprio de do-
centes especializados. Afinal, a UFG 
tinha acabado de nascer e o seu con-
tingente era reduzido. 

Esse problema foi contornado, no 
caso do Instituto de Matemática e Físi-
ca (IMF), com a chegada de professores 
de outros estados, principalmente de 
São Paulo, com graduação específica 
em Matemática e em Física. A ideia de 
“importar mão-de-obra” especializada 
para viabilizar o projeto de implanta-
ção da unidade partiu do professor Ga-
briel Roriz, que se preocupava bastante 
com o ensino básico dessas disciplinas.

Vieram para Goiás, a convite dele, 
os professores Juarez Milano e Willie 
Alfredo Maurer. Com a experiência 
profissional dos dois, em outras insti-
tuições universitárias, Roriz pretendia 
dar credibilidade e força à proposta do 
instituto. E deu resultado: no dia 23 

de novembro de 1963, o IMF ganhou 
vida. Foi o primeiro a surgir dentro da 
universidade – originado da Faculdade 
de Filosofia (fundada em 1962) – com 
sede na Praça Universitária.

Paulistano, o professor aposenta-
do Juarez Milano, 78, mudou-se para 
Goiânia no dia 1º de março de 1964, 
com a proposta de ministrar aulas de 
Matemática já para as primeiras tur-
mas do instituto – o primeiro ano le-
tivo começou com cerca de 150 alu-
nos. Também de São Paulo veio para 
o IMF o professor Maurer. Nascido 
nos Estados Unidos, mas naturalizado 
brasileiro, em 1950, Willie deixava a 
Universidade Mackenzie (SP), onde 
era professor titular da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras, para ser 
o primeiro diretor do IMF. Era um 
grande defensor da criação dos depar-
tamentos que reunissem os recursos 
humanos e materiais para maior efici-
ência e economia no ensino.

Já Milano trazia a experiência 
acadêmica de duas renomadas insti-
tuições de São Paulo: da Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras de Rio 
Claro e do Instituto Tecnológico da 
Aeronáutica (ITA) – modelo de efi-
ciência e modernidade, na época, no 
ensino das disciplinas de Matemática 
e Física. O professor começou a dar 
aulas, já em regime de trabalho em 
tempo integral, no mesmo mês de sua 
chegada à capital, se tornando pouco 
tempo depois chefe do Departamento 
de Matemática. 

Pós-graduação – A vocação do 
IMF de pesquisar e oferecer oportu-
nidades de pós-graduação aos seus 
professores – visando o seu aperfeiço-
amento e a consequente melhoria da 
qualidade do ensino de graduação – foi 
levada adiante, e seriamente, pelo pro-
fessor Juarez Milano desde a primeira 
vez em que assumiu a direção do IMF, 
em 1965, logo após o retorno do então 
diretor Willie Maurer para São Paulo. 

Em 1968, por exemplo, a UFG 
estabeleceu um convênio importante 

com a UnB, em que previa um inter-
câmbio de professores. Na época, a 
instituição de Brasília vivia uma grave 
crise com a demissão, por razões políti-
cas, de muitos professores. “Fomos dar 
aulas em Brasília, custeados pela UnB. 
E de lá vieram alguns professores para a 
UFG. Com recursos do convênio ainda 
compramos o primeiro equipamento 
de pesquisa em Física – um gerador de 
raio-x”, detalha Milano.

Ainda nessa época, o IMF promo-
veu os primeiros cursos de pós-gradu-
ação e também os cursos de especia-
lização em Higiene das Radiações e 
Proteção Radiológica, ministrados por 
físicos do Centro de Medicina Nuclear 
da antiga Escola Paulista de Medicina 
da Universidade de São Paulo. 

Em 1972, Juarez Milano teve 
que se afastar do cargo de diretor 
em virtude de um acidente de carro. 
Passado o período de convalescença, 
retornou à direção do instituto para 
mais alguns anos de atuação – marca-
da desde o início, pela busca do aper-
feiçoamento de seu corpo docente, o 
que conduziu à melhoria do ensino 
de graduação, ao estabelecimento da 
pós-graduação e à realização de pes-
quisas. Ele permaneceu no cargo até 
1974 e só retornou ao posto em 1979, 
para um novo mandato. Por 13 anos, 
intercalados, conduziu o instituto, 
inspirado no exemplo do ITA.

Em 1973, o IMF criou, com o 
empenho do professor Saleh Jorge 
Daher, o curso de mestrado em Mate-
mática, o primeiro da UFG, no início 
bastante criticado em razão da falta 
de doutores no Departamento de Ma-
temática. O problema foi contornado 
com a contratação, por meio de bolsas 
de pesquisador, de alguns professores 
estrangeiros.

Nas décadas de 80 e 90, o número 
de doutores aumentou significativa-
mente. O mestrado em Física foi cria-
do e o IMF se tornou uma das unida-
des da UFG com maior produção de 
trabalhos científicos.

o rEforço profissional QUE vEio dE fora

Juarez Milano: professor veio de São 
Paulo para reforçar a equipe do IMF
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UU ma história da constituição do 
Instituto de Matemática e Física 

(IMF) da Universidade Federal de Goi-
ás (UFG) será contada neste texto, fun-
damentalmente tendo como pano de 
fundo a história de vida de algumas das 
pessoas envolvidas no processo, e deve 
ser encarada como mais uma faceta do 
diamante que o historiador-pesquisador 
teve que lapidar.

Os personagens colaboraram em 
uma pesquisa de mestrado, cedendo, 
além das entrevistas, fotografias e outros 
documentos que ajudaram na constru-
ção de uma história dos primeiros cursos 
formadores de professores de Matemáti-
ca do estado de Goiás e que será conta-
da a partir da década de 1950.

Constituindo uma paisagem – Até 
1951 o estado de Goiás possuía uma Fa-
culdade de Filosofia, uma de Enferma-
gem, uma de Farmácia e Odontologia, 
e uma de Direito. Nenhuma dessas, en-
tretanto, agradava a Orlando Ferreira de 
Castro, goiano de Buriti Alegre que fôra 
cursar o ensino secundário na capital e 
estava interessado em se tornar enge-
nheiro. Após concluir o secundário, foi 
para o Rio de Janeiro preparar-se para 
ingressar em alguma instituição de ensi-
no superior na capital federal da época. 
Foi lá mesmo, para sua surpresa, que leu 
uma notícia de jornal sobre a criação de 
uma Escola de Engenharia em Goiânia. 
Orlando e seus colegas goianos, que 
haviam se deslocado ao Rio de Janeiro, 
voltaram, então, para ingressar no curso 
recém-constituído. Mas as coisas não 
foram tão simples como pareciam ser.

O problema era que, apesar da 
criação ter sido anunciada, a Escola de 
Engenharia não iria funcionar em ra-
zão de problemas burocráticos relativos 
à documentação. Isso desolou a todos, 
mas não a ponto de desistirem do que 
tinham estabelecido como ideal. Orlan-
do e mais quatro colegas tomaram a ini-
ciativa de contribuir para a instalação 

da escola. Reuniram-se para buscar re-
cursos e providenciar documentos que 
viabilizassem a iniciativa tomada pelo 
Clube de Engenharia de Goiás.  

A escola foi finalmente criada em 
1952, com o nome de Escola de Enge-
nharia do Brasil Central. Na ocasião, 
havia apenas o curso de graduação em 
Engenharia Civil. Posteriormente, 
com a criação da Universidade Fe-
deral de Goiás (UFG), em 14 de de-
zembro de 1960, por meio da Lei n. 
3.844-C, a escola tornou-se a Escola 
de Engenharia da UFG.

Agora como estudante de Enge-
nharia, Orlando preparou-se para en-
gajar-se em uma nova luta estudantil: 
pelo ensino superior federal em Goiás. 
Pode-se dizer que a pretensão de se criar 
uma universidade já era apoiada por três 
correntes: havia uma proposta dos em-
presários ligados à Associação Comer-
cial e à Federação do Comércio de Goi-
ás, outra atrelada à visão educacional 
da Igreja Católica – representada pelo 
arcebispo dom Emanuel Gomes de Oli-
veira –, e vinculada ao idealismo do go-
vernador do estado, Jerônimo Coimbra 
Bueno, que sancionou a Lei estadual n. 
102, de 20 de outubro de 1948, criando 
a Universidade do Brasil Central.

A Universidade do Brasil Central 
seria composta por institutos de três 
categorias: os institutos incorporados 
seriam os de ensino superior mantidos 
pelo estado de Goiás; os agregados, que 
fariam parte da universidade, embo-
ra mantidos por outras entidades; e os 
complementares, constituídos pelas ins-
tituições de caráter intelectual, científi-
co ou teórico, ligadas à estrutura e aos 
objetivos da universidade. 

A universidade agregaria as já 
existentes Faculdades de Filosofia, Ci-
ências e Letras, de Direito, de Farmácia 
e Odontologia, de Ciências Econômi-
cas e a Escola de Enfermagem, e ainda 
instalaria as Faculdades de Medicina 

e de Engenharia, além da Escola de 
Agronomia e Veterinária. Teria como 
institutos complementares a Escola de 
Agrimensura, o Instituto de Educação, 
o Instituto de Terras e Colonização e o 
Museu Estadual. Mas com a morte do 
arcebispo e a forte oposição ao gover-
nador, a ideia não vingou.

Sucessor de dom Emanuel, dom Fer-
nando Gomes dos Santos resolveu pros-
seguir com as ideias de seu predecessor, 
buscando a ajuda dos jesuítas – reconhe-
cidos por sua prática educacional –, com a 
intenção de criar, agora, uma universida-
de católica. Insatisfeitos com a proposta 
e ansiando por uma universidade federal, 
Orlando e um outro grupo de estudantes 
reuniram-se na sede da União Estadual 
dos Estudantes para criar a Frente Uni-
versitária Pró-Ensino Federal.

Dom Fernando saiu à frente com 
a criação de mais uma faculdade, a Fa-
culdade Católica de Direito, em abril 
de 1959. Era o que faltava: mediante 
o Decreto n. 47.042, de 17 de outubro 
daquele mesmo ano, foi criada a Uni-

Criação do CUrso dE matEmátiCa no imf:   Uma narrativa, Uma História

Fernando Guedes Cury *

Fernando Cury conta uma 
história  do IMF a partir de 

relatos de pioneiros

versidade Católica de Goiás (UCG), 
mantida pela Arquidiocese de Goiânia.

Mesmo com a conquista da Igreja 
Católica, a Frente Universitária Pró-
Ensino Federal não arrefeceu. Os estu-
dantes procuraram apoio e uniram-se a 
políticos como o então deputado fede-
ral Gerson de Castro Costa. Em junho 
de 1959, Costa deu entrada, na Câmara 
dos Deputados, no Rio de Janeiro, ao 
projeto de lei que propunha a criação 
da Universidade Federal de Goiás.

Sebastião Baldoíno assume a presi-
dência da Frente Universitária e promo-
ve diversas manifestações com o intuito 
de chamar a atenção para sua causa, 
contando inclusive com o apoio do en-
tão presidente Juscelino Kubitschek. 
Finalmente, em 1960, após a criação 
do Instituto de Belas Artes de Goiás e 
da Faculdade de Medicina, o Congresso 
Nacional aprova a lei que cria a UFG.

Longe dessas batalhas estudantis, 
Orlando, agora engenheiro e professor 
de Matemática, lecionou em alguns co-
légios da capital, entre eles o Liceu de 
Goiânia. A carência de profissionais 
habilitados (com certificados) para tra-
balhar no ensino primário e secundário 
abria as portas para quem tivesse, ao 
menos, interesse pela carreira docente. 

Na época, consciente da falta de 
professores para o ensino secundário, o 
governo federal investia numa proposta 
emergencial de formação e aperfeiçoa-
mento direcionada àqueles que, embora 
já lecionassem, não possuíam registro 
formal, chamada Cades – Campanha de 
Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino 
Secundário –, e oferecia cursos de curta 
duração, seguidos de exame de suficiên-
cia, autorizando os aprovados a traba-
lhar, agora com registro provisório, em 
escolas secundárias.

Alguns “bandeirantes” – Aprova-
do nos exames realizados pela Cades, 
Orlando também iniciou sua carreira 
como docente da UFG, lecionando 

para os alunos da Escola de Engenharia. 
Naquele momento, início da década de 
1960, apenas engenheiros ministravam 
aulas ali. Assim, restou ao professor Egí-
dio Turchi, diretor da Faculdade de Fi-
losofia, Ciências e Letras da UFG, que 
por muitos anos havia ensinado Mate-
mática em diversos colégios da capital, 
convidar um engenheiro, Orlando, para 
ajudá-lo a estruturar um curso de Mate-
mática e Física, com o início das aulas 
previsto para o ano de 1963. Eles se reu-
niam para definir as diretrizes do curso 
no escritório de um estudioso em Lógica 
Matemática, o médico Simão Carneiro.

Chefe do Departamento de Ma-
temática da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras (FFCL), Orlando 
determinou que o curso de Geometria 
Descritiva fosse ministrado pelo pro-
fessor Hermógenes Coelho Júnior, o de 
Análise Matemática  por Jaime Marcos 
Cohen, o de Física por Irapuam Costa 
Júnior e Fritz Koeller, Cálculo Vetorial 
por Orlando Ferreira de Castro, Fun-
damentos de Matemática e Cálculo I 
e II por Saleh Jorge Daher, e o de Ge-
ometria Analítica por Walter Brokes.  
A primeira turma iniciou os trabalhos 
com 33 alunos, após a realização de dois 
vestibulares, já que a procura era menor 
que a oferta. Quem se interessava por 
Ciências Exatas geralmente buscava o 
curso de Engenharia, até porque não se 
tinha claro o que seria seguir uma “car-
reira em Matemática”. As aulas não fu-
giam do modelo expositivo e os alunos 
ainda tinham que lidar com a falta de 
bibliografia especializada nas poucas bi-
bliotecas disponíveis. 

Em 1963, o diretor da Escola de 
Engenharia, Gabriel Roriz, estava des-
contente com o rendimento das aulas 
no instituto porque os professores, que 
também eram empresários da constru-
ção civil, pareciam dar pouca atenção 
às disciplinas que ministravam, gerando 
insatisfação nos alunos.

Naquele mesmo ano, dois aconteci-
mentos chamaram a atenção do profes-
sor Gabriel Roriz, e que talvez fossem a 
saída para resolver o problema da Escola 
de Engenharia. O primeiro foi a divul-
gação de um parecer feito pela comis-
são formada durante a Primeira Con-
ferência Internacional sobre o Ensino 
de Física, ocorrida no Rio de Janeiro, e 
realizada pela Organização dos Estados 
Americanos (OEA).  O parecer afirma-
va que o ensino de Física, em qualquer 
curso superior de graduação, deveria ser 
ministrado por físicos alocados em um 
departamento dirigido por físicos. 

O outro foi a palestra do professor 
Ernesto Luiz Oliveira Júnior,  divulgan-
do a proposta governamental de rees-
truturar as universidades em institutos 
e departamentos, como representante 
que era da Comissão Supervisora do 
Plano dos Institutos (Cosupi), um órgão 
do governo federal.

Gabriel Roriz, então, resolveu 
agir. Disse a Oliveira Júnior que se 
interessava pelas ideias propostas, e 
se informou sobre as providências que 
deveriam ser tomadas. Ernesto Olivei-
ra indicou a Gabriel Roriz o Instituto 
Tecnológico da Aeronáutica (ITA), 
em São José dos Campos (SP), ins-
tituição já departamentalizada, onde 
poderiam ser encontradas pessoas 
capacitadas para ajudar a Escola de 
Engenharia e a UFG a montarem um 
Instituto de Física e de Matemática 
que abrigasse físicos e matemáticos. 

Resistências – As tentativas ini-
ciais de trazer professores para Goiás 
que também estruturassem os Institutos 
de Matemática e de Física falharam por-
que poucos apoiavam a ideia. Contudo, 
a ideia dos institutos não desapareceu, 
apenas adequou-se às dificuldades en-
frentadas e transformou-se na meta de 
se criar um único instituto, o Instituto 
de Matemática e Física (IMF). A pessoa 
indicada para a realização da tarefa foi 
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o professor Willie Alfredo Maurer, na 
época diretor da Faculdade Mackenzie 
em São Paulo. Willie, quando aceitou 
o convite, sabia que enfrentaria muita 
resistência, mas estava disposto a entrar 
na batalha que envolvia os que ele mes-
mo chamou de “idealistas”, “oportunis-
tas” e “indiferentes”. 

Se estivesse vivo, Willie Alfredo 
Maurer teria completado cem anos no 
dia 5 de outubro de 2007. Nascido nos 
Estados Unidos, ele veio para o Bra-
sil ainda criança, mas naturalizou-se 
apenas em 1950, já com 42 anos. Foi 
professor de diversas instituições de 
ensino, com diversos trabalhos publi-
cados, e sócio fundador da Sociedade 
de Matemática de São Paulo, do Gru-
po de Estudos do Ensino de Matemáti-
ca e do Grupo de Estudos e Ensino de 
Física de São Paulo.

No dia 16 de setembro de 1964, 
ainda como diretor do IMF, Willie 
Maurer encaminhou ao reitor pro tem-
pore da UFG, José Martins D’Álvarez, 
um ofício com a intenção de expor a 
situação do instituto diante de uma 
nova realidade, a da Revolução Mili-
tar, e colocá-lo a par das circunstân-
cias que envolviam a constituição do 
IMF até aquele momento. 

Willie Maurer queria construir um 
ambiente em que os professores traba-
lhassem em tempo integral e com regi-
me de dedicação exclusiva. Os docentes 
vindos de São Paulo, São José dos Cam-
pos e Rio Claro trouxeram uma nova 
proposta, materiais para se trabalhar em 
laboratórios, metodologias diferencia-
das e novos referenciais teóricos. Esses 
professores, contratados pela universi-
dade, foram alocados na Escola de En-
genharia, e, com a criação do Instituto 
de Matemática e Física, em novembro 
de 1963, foram para lá transferidos. 
Dessa forma, o curso de graduação em 
Matemática e Física, antes oferecido 
pela Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras, foi transferido ao IMF.

Inicialmente, o instituto (a parte 
administrativa e as aulas) funcionaria 
em algumas salas cedidas pela Escola de 

Engenharia. Uma estrutura física pró-
pria só viria na década de 1970, com a 
construção de um segundo câmpus da 
UFG na periferia da capital goiana.

A Aula Inaugural do IMF, ocorrida 
em 16 de março de 1964, foi conduzida 
pelo reitor da UFG, na época, Colemar 
Natal e Silva, seguida de uma pales-
tra proferida pelo professor Elon Lages 
Lima. Também participou da cerimônia 
o professor Juarez Milano, que acabou 
por assumir a direção do instituto no 
final de 1964.

Formado em Matemática pela 
PUC-SP, Juarez Milano desejava im-
plementar no IMF um sistema de de-
dicação pessoal, de constante aperfei-
çoamento e disciplina, direcionado a 
professores e estudantes. Como muitos 
dos alunos do instituto pertenciam ao 
curso de Engenharia, havia sempre uma 
tentativa de atrair os estudantes mais 
interessados e dedicados para o curso 
de Matemática e Física, o que efetiva-
mente aconteceu com Genésio Lima 
dos Reis e Valdir Wilmar da Silva.

Apesar da missão declarada dos 
professores do IMF ser a de formar 
professores de Matemática em Goiás, 
os poucos estudantes a concluírem o 
curso nos primeiros anos de sua exis-
tência acabaram por seguir carreira no 
ensino superior, deixando para o curso 
da UCG o papel de prover as escolas 
primárias e secundárias de profissionais 
habilitados para o ensino de Matemá-
tica. As aulas no IMF não eram muito 
diferentes do tradicional para a época: 
expositivas, com quadro e giz, e altos 
índices de reprovação, que não eram 
tomados como algo estranho em um 
ambiente em que todos, segundo os 
depoimentos, faziam sua parte para a 
formação dos melhores profissionais.

 Essa diferença gerava discussões 
entre os alunos e insinuações sobre a ca-
pacidade de um ou do outro grupo, que  
atravessaram décadas. Quem vivenciou 
essas disputas foi a professora Zaira 
Melo da Cunha Varizo, que lecionou 
para as primeiras turmas do curso de 
Matemática da universidade. Foi uma 

das idealizadoras da Jornada de Educa-
ção Matemática e do antigo Lemat (La-
boratório de Educação Matemática), 
que até hoje fornece suporte bibliográfi-
co e pedagógico a alunos da graduação e 
a professores das redes pública e privada 
de ensino.

A Associação Nacional para For-
mação de Professores da Educação 
(Anfope) foi criada, na década de 
1980, tendo como objetivo principal a 
luta pela formação de professores, vi-
sando a socialização do conhecimento 
produzido na área pelas diversas insti-
tuições formadoras. A Anfope defen-
dia a ideia de uma “escola única” e o 
consequente “esvaziamento” da Facul-
dade de Educação com a transferência 
da disciplina Didática e Prática de En-
sino para os institutos básicos.

Com a Reforma Universitária, no 
final da década de 1960, ocorreram mu-
danças significativas na estrutura dos 
cursos, agora no campo administrativo. 
Os Departamentos de Matemática e de 
Física do IMF da UFG foram criados em 
1971, enquanto o IMF, em 1997, des-
dobrou-se em IF (Instituto de Física), 
INF (Instituto de Informática) e IME 
(Instituto de Matemática e Estatística).

Minha narrativa acaba aqui, pois 
há outras coisas para serem vividas, 
outras versões para constituir, outras 
narrativas para serem elaboradas. Essa 
é uma narrativa que me foi possível 
constituir com base no que li, ouvi, 
senti, e como estruturei, de algum 
modo, minha compreensão a respeito 
de todas essas experiências. A história 
que minha narrativa registra é dinâmi-
ca: não quer ser verdadeira, não pode 
ser completa, não deve ser definitiva. 
Contamino minha narrativa com mi-
nhas percepções, resgatando o que quis 
resgatar, julquei significativo, não só 
os elementos que resgatei, mas toda a 
trajetória do resgate.

*Fernando Guedes Cury é graduado em Mate-

mática pela UFG e doutorando em Educação Ma-

temática pela UNESP/Rio Claro (SP). Professor 

do curso de Matemática da UFT/TO Professor Tiettre Roza (no centro), com seus alunos, 
em uma aula de Química , em 1959

A

“Criação dos institUtos: o grandE passo da Ufg”
O sistema facilitou a vida dos estudantes, congregou professores e alunos, e  harmonizou 
as engrenagens de programas específicos e gerais para as escolas superiores

A opinião é do professor aposenta-
do Tiettre Couto Roza, do anti-

go Instituto de Química e Geografia 
(IQG), sobre a criação dos institutos 
básicos da Universidade Federal de 
Goiás. Para ele, esse foi o “passo mais 
gigantesco e acertado da instituição”, 
pois o sistema facilitou a vida dos 
estudantes, congregou professores e 
alunos, harmonizou as engrenagens 
de programas específicos e gerais para 
as Escolas Superiores, e possibilitou a 
aquisição de aparelhos caros e equi-
pamentos modernos com economia 
em suas compras.

Professor de Química, formado 
em Odontologia pela Faculdade de 
Farmácia e Odontologia do estado de 
Goiás, Tiettre acrescenta outra van-
tagem dos institutos, que é a facili-
dade com que os ajustes poderiam ser 
feitos. “As reuniões entre professores 
da mesma disciplina e de disciplinas 
correlatas ocorriam de forma bem 
ágil. Dessa forma, ficava mais fácil e 
rápido encontrar um denominador 
comum para solucionar problemas de 
conteúdo e didática”, explicou.

Como acreditava na ideia dos 
institutos e apostou no êxito de sua 
metodologia, o professor foi convida-
do pelo então reitor Colemar Natal 
e Silva para compor a comissão que 
seria responsável pelo planejamento 
e organização do Instituto de Física 
da UFG. “A comissão, designada pela 
Portaria n. 30, de 1963, era constitu-
ída pelos professores Fritz Koehler, 
Orlando Ferreira de Castro, Renê 
Ayres de Carvalho e a minha pessoa”, 
detalhou Tiettre.

O trabalho em equipe dessa co-
missão logo rendeu resultados positi-
vos: no dia 23 de novembro de 1963 
nascia o Instituto Matemática e Física 
(IMF) – um embrião da Faculdade de 
Filosofia, Ciência e Letras da UFG. 

“O IMF, sob a direção do professor 
Juarez Milano, acolheu com carinho 
o laboratório de Química da Escola 
de Engenharia da UFG”, recorda.

Baseada em sua experiência an-
terior, Tiettre recebeu, tempos de-
pois, outra tarefa, designada agora 
pelo então reitor Jerônimo Geraldo 
de Queiroz: ajudar na implantação 
do IQG. No dia 16 de dezembro de 
1968, a missão era cumprida: surgia 
então o Instituto de Química e Ge-
ografia, aprovado dentro do Plano de 
Reestruturação da UFG e também 
originado da Faculdade de Filosofia. 
Na época, o professor assumiu a vi-
ce-coordenação e José Maria Fleury, 
a coordenação geral do instituto – 
ambos permaneceram nos cargos por 
dois anos.

Tiettre voltou à administração 
do IQG nas gestões de 1970, como 
vice-diretor; e de 1974, como dire-
tor. Nas duas ocasiões foi nomeado 
pelo Governo Federal para um man-
dato de quatro anos.

Tiettre Roza apostou no êxito da 
criação dos institutos básicos
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A
Horieste Gomes, paulista de Igarapa-

va, é formado em História e Geografia pela 
Universidade Católica de Goiás (UCG). 
Em 1963, ele lecionava essas disciplinas 
no colégio Lyceu de Goiânia quando um 
aluno, filho do escritor Bernardo Élis, o 
convidou a ir a sua casa. Lá, o escritor, 
que acompanhava o desenvolvimento 
escolar do filho, informou que iria indi-
car Horieste Gomes ao então diretor do 
Centro de Estudos Brasileiros (CEB), da 
Universidade Federal de Goiás (UFG), 
Gilberto Mendonça Teles, para ministrar 
a disciplina Geografia de Goiás, no curso 
de Estudos Goianos. O professor foi então 
aceito e contratado pela UFG.

No CEB, além do curso de Estudos 
Goianos, funcionava também o de Estu-
dos Brasileiros. Com a extinção do CEB, 
em 1964, em virtude de pressão e exigên-
cia do regime militar, os professores foram 
lotados na Faculdade de Filosofia, ainda 
em processo de estruturação. A realização 
de concurso público federal, em 1965, de-
finiu, parcialmente, o quadro de professo-
res da universidade.

O curso de Geografia dividia-se em 
Ciências da Terra e Ciências Humanas. 
As disciplinas específicas de Ciências da 
Terra eram ministradas no antigo prédio 
do Instituto de Química e Geociências 
(IQG), onde hoje se localiza o Museu 
Antropológico da UFG. Já as disciplinas 
específicas de Ciências Humanas eram 
ministradas no Instituto de Ciências Hu-
manas e Letras (ICHL), onde funciona 
atualmente a Faculdade de Educação. 
Mesmo após a mudança do Departa-
mento de Geografia para o Câmpus II, 
ele continuou vinculado ao IQG em sua 
nova sede.   

No decorrer dos anos, o IQG foi di-
vidido em dois departamentos: o de Quí-
mica e o de Geociências. Uma descentra-
lização que, segundo o professor Horieste, 
melhorou a administração e o funciona-
mento dos cursos. Alguns dos acordos 
do MEC-United States Aid for Deve-
lopment (realizados entre 1964 e 1968) 
propiciaram a vinda de equipamentos e 
materiais da Alemanha Oriental para a 

MÚSICA MÚSICA

Tiettre Couto Roza entrou para 
a universidade, em maio de 1961, a 
convite do professor Gabriel Roriz, da 
Faculdade de Engenharia. Ele e Fritz 
Koehler foram, inclusive, os primei-
ros professores a trabalhar na institui-
ção em regime de dedicação exclusi-
va, sendo contratados com verba da 
Comissão Supervisora do Plano dos 
Institutos (Cosupi).

Mas, antes de entrar para a uni-
versidade, Tiettre já tinha história na 
educação do ensino médio e também 
superior em Goiânia. Ele lecionou 
Química no Colégio Ateneu Dom 
Bosco e no Curso Lavoisier. “Esse foi 
o primeiro cursinho pré-vestibular de 
Goiânia, criado por mim”.

A experiência do professor no en-
sino superior começou, em 1955, na 
Escola de Engenharia do Brasil Cen-
tral (EEBC), que funcionava no Se-
tor Central. Foi a convite do profes-
sor Orlando Ferreira de Castro para 
ministrar a disciplina que, mais tarde, 
se tornou sua referência.

“Comecei em caráter experimen-
tal, mas fui, posteriormente, nomea-
do para a função”, relata Tiettre, que 
sempre buscou formas de seus alunos 
compreenderem o estudo de Química 
de maneira mais fácil e agradável.

Tempos depois, o professor se 
afastou da escola, pois vivia momen-
tos de dificuldades financeiras. Bus-
cou outros caminhos, no estado do 
Rio de Janeiro, onde foi aprovado 
(em 1º lugar) em concursos públicos 
do Colégio Naval da Marinha e da 
Academia Militar das Agulhas Ne-
gras. Mesmo assim Tiettre preferiu 
o cerrado às terras do Atlântico ao 
optar por morar e seguir carreira em 
Goiás. Foi quando aceitou o convite 
de voltar para a Escola de Engenha-
ria – que naquele momento tinha 
acabado de se incorporar à UFG. 
“Foi assim que meu pára-quedas caiu 
na universidade, em 1961. E de lá saí, 
pelo ‘portão da frente’, aposentado, 
em setembro de 1982”.

o profEssor dE QUímiCa o profEssor dE gEografia

Armazenamento 
inadequado 

quase prejudica 
equipamentos do 

Planetário da UFG, 
hoje, um importante 

instrumento de ensino 
da Astronomia 

A transferência do IMF e do IQG 
para o Câmpus Samambaia, na 

década de 70, foi, segundo Tiettre 
Couto Roza, bastante traumática. “Foi 
mesmo um martírio”, reforça. As ins-
talações destinadas a receber o IMF e 
o IQG eram precárias e inadequadas 
para abrigar aparelhos caros e de alta 
tecnologia e também os produtos quí-
micos. “Eles eram jogados de um canto 
para outro, recebendo umidade, sol e 
chuva. Com a cooperação dos profes-
sores de Química e Geociências, con-
quistamos verbas para instalar, de for-
ma adequada, todos os laboratórios”.

O professor relata, por exemplo,  
que os aparelhos do Planetário UFG, 
que se encontram em pleno funciona-
mento dentro da área do Parque Mu-
tirama, há quase 40 anos, por pouco 
não se deterioraram em razão das pés-
simas condições de armazenamento. 

Essa precariedade das instalações foi, 
segundo ele, duramente criticada pela 
imprensa local na época. Para solucio-
nar, provisoriamente, esse problema, 
Tiettre diz que requisitou, como dire-
tor do IQG, ao Departamento de Ge-
ologia, uma sala grande para guardar 
todos os equipamentos do Planetário. 
Este espaço foi então devidamente 
adaptado, de forma que oferecesse as 
condições ideais de armazenamento. 

Os aparelhos, doados à UFG pelo 
Ministério da Educação e Cultura, 
ficaram conservados nessa sala até a 
escolha definitiva do local onde seria 
instalado o Planetário UFG. Embo-
ra contasse com muita improvisação 
(refrigeração por ar condicionado e 
controle da umidade usando cal vir-
gem), o ambiente foi elogiado por 
uma comissão de técnicos alemães 
que vieram a Goiânia com o objetivo 

da rEgião CEntral para a pErifEria: 
mUdança ContUrBada

de avaliar se os equipamentos deve-
riam ser mantidos na UFG ou doados 
a uma outra instituição que ofereces-
se melhores condições de mantê-lo. 
“Para nossa surpresa, esses especialis-
tas gostaram do que viram aqui. Feliz-
mente, pois ficamos com o planetá-
rio”, relembra Tiettre.

Em 1970 era inaugurado, no Mu-
tirama, o Planetário UFG, sendo ad-
ministrado e operado por uma equipe 
de professores e técnicos do IQG. Goi-
ânia se tornou então a terceira cidade 
no país a contar com um planetário, 
juntamente com São Paulo e Rio de 
Janeiro, de acordo com a Associação 
Brasileira de Planetários. Com 12,5 
metros de diâmetro e com capacidade 
para mais de 100 pessoas, o planetário 
se constitui, até hoje, em um impor-
tante instrumento complementar ao 
ensino da astronomia. 
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Horieste Gomes foi um dos criadores do 
Boletim Goiano de Geografia

universidade. “Nós, do departamento de 
Geografia do IQG, fomos agraciados com 
a vinda do planetário, do telescópio, do 
laboratório de aerofotogrametria, além de 
uma biblioteca setorial”, exemplifica.

Horieste Gomes teve uma significati-
va participação na história do IQG. Além 
de estar presente em sua criação, partici-
pou de cursos, palestras, mesas-redondas 
e efetuou diversas pesquisas científicas. 
A importância de sua contribuição foi 
reconhecida em 1995, quando recebeu o 
título de Professor Emérito da UFG. 

Ditadura - O período sob regime 
ditatorial na UFG, a partir da Revolu-
ção de 1964, foi marcado pelo crescente 
processo de cerceamento das liberdades 
democráticas.  O CEB e o jornal 4º Poder 
foram fechados, a carga horária de algu-
mas disciplinas consideradas politizantes 
foi diminuída.

“No campo das liberdades individu-
ais, os olheiros da ditadura, muitos deles 
camuflados, estavam presentes em todos 
os espaços da universidade”, contou Go-
mes. Os estudantes tiveram suas sedes es-
tudantis fechadas, e muitos deles tiveram 
que deixar seus cursos e optar pela fuga. 
Outros foram punidos pelo Decreto-lei n. 
477, de 1969, e impedidos de cursarem a 
universidade por três anos. Vários profes-
sores foram perseguidos e presos. Depois 
de cumprir pena, em 1972, Horieste teve 
que deixar o Brasil, buscando asilo políti-
co na Suécia. O professor só pôde retornar 
à universidade em 1980, após o advento 
da Lei da Anistia.
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Fernando Kratz: “O ICB usou o 
protótipo da UnB”

OObservar, abstrair, definir, con-
tar (ou enumerar), raciocinar, 

formular hipóteses; decidir sobre 
elas com lógica formal, obtendo por 
dedução verdades lógicas; ou, por 
meio de testes objetivos, concretos, 
dialéticos, obter “verdades probabi-
lísticas” por indução: esse é o roteiro 
com o qual estou habituado a lidar 
com os problemas. Depois é só re-
digir os capítulos: introdução, mate-
rial e métodos, resultados, discussão 
e conclusão, e, finalmente, adicio-
nar a bibliografia. Pronto. O traba-
lho está realizado.

No entanto, me foi proposto con-
tar as minhas experiências acerca da 
atividade de pesquisa desenvolvida 
no Instituto de Ciências Biológicas 
(ICB) da Universidade Federal de 
Goiás, com sua trajetória e persona-
gens, num dado período. E, com isso, 
estou em apuros!

Não creio que seja possível supe-
rar completamente a questão sujeito-
objetivo: uma contradição em si mes-
ma. Por isso, proponho que o presente 
trabalho não pretenda ser exaustivo 
e muito menos imparcial. Proponho 
que seja apenas uma exposição sin-
tética feita por um dos protagonistas 
desse período de gênese do ICB, com 
ênfase nas questões que, a meu ver, 
possam ter influenciado a sua produ-
ção científico-acadêmica.

As origens do ICB confundem-se 
com a implantação da Reforma Uni-
versitária idealizada no Brasil no iní-
cio dos anos 60, e cujos fundamentos 
e propriedades foram explicitados 
pelo chamado Grupo de Trabalho 
da Reforma Universitária, do então 
Conselho Federal de Educação, co-
ordenado pelo eminente professor 
Oswaldo Trigueiro.

A Universidade de Brasília foi o 

protótipo operacional desse projeto, 
e sob a direção entusiasmada de seus 
primeiros reitores – o antropólogo 
Darci Ribeiro e o educador Anísio 
Teixeira –, pontificava como ícone 
norteador para as demais universida-
des. Esse fato, acrescido de significa-
tivos incentivos orçamentários feitos 
pelo governo, inclusive para a cons-
trução de novos campi, aliado à com-
preensão e assimilação da necessidade 
de mudança (característica dos tem-
pos contemporâneos), certamente 
devem ter convencido os tomadores 
de decisão da UFG, na época, a aderi-
rem ao novo modelo. É bem verdade 
que essa disposição foi também usada 
pelo governo para impor os termos do 
acordo MEC-Usaid (United States 
Aid for Development), que permi-
tiu neutralizar o movimento docente 
e discente da época. Não houve, na 
minha opinião, ingenuidade dos do-
centes, mas, sim, uma disposição de 
vencer o outro lado, utilizando a sua 
própria força.

O ICB é consequência do decreto 
de reestruturação da UFG, publicado 
em 1968. Na elaboração do antepro-
jeto trabalharam decisivamente e 
com afinco os professores José Salum 
e Alberto José Centeno, posterior-
mente integrantes do corpo docente 
do instituto. 

Dentre os princípios da Reforma 
Universitária, a abolição da cátedra, 
a criação do sistema departamental, 
a divisão do ensino em duas áreas – 
básica (institutos) e profissional (fa-
culdades) –, a opção pelo regime de 
tempo integral, a afirmação da indis-
sociabilidade do binômio ensino–pes-
quisa e o princípio da não-duplicação 
de meios para os mesmos fins muito 
influenciaram o destino do ICB.

Como se pode inferir, a própria 

criação dos institutos, independen-
tes das faculdades pré-existentes, 
junto com a consequente criação de 
novas vagas, além dos recursos para 
sua implantação física, alavanca-
ram o ensino público superior brasi-
leiro, passando a oferta de vagas de 
cerca de 80 mil para mais de 200 mil 
vagas, quase que instantaneamente 
(a partir da Reforma Universitária 
de 1968). No caso da Biologia em 
Goiás, a criação do ICB/UFG pode 
ser vista como um passo hegeliano 
na sua evolução, conduzindo a uma 
mudança quantitativa e, sobretudo, 
qualitativa, no exercício da pesqui-
sa biológica.

O ICB, por ser da área básica do 
conhecimento, sempre valorizou na-
turalmente a pesquisa e, por sua vez, 
a qualificação acadêmica de seus do-
centes, adotando uma rígida dupla 
política: de seleção rigorosa de seus 
docentes e de qualificação acadêmica 
mediante pós-graduação stricto sensu. 
É de docentes do seu quadro o ante-
projeto da resolução (posteriormen-

À mEmória da prodUção CiEntífiCa do iCB: Um

Fernando Luiz Kratz*

te aprovada e implementada) que 
concedia aos docentes, com recur-
sos próprios da universidade, bolsas 
de pós-graduação para programas de 
mestrado e de doutorado, formas de 
qualificação valorizadas e privilegia-
das pelo instituto.

Por isso, já em 1969, o ICB ini-
ciava seus cursos de especialização, 
com especial destaque para o curso 
de Higiene das Radiações, ministrado 
em convênio com a Universidade de 
São Paulo (USP). Após sua primeira 
edição, além dos docentes da USP, o 
curso passou a contar com a partici-
pação de docentes do ICB e do IMF. 
O curso merece destaque porque, na 
ocasião do incidente com o césio 137 
em Goiânia, havia, graças ao institu-
to, técnicos de nível superior habili-
tados para reconhecer e enfrentar a 
grave situação criada. Isso indica que 
o ICB sempre visou ao exercício da 
pesquisa pelos seus docentes como 
condição para o ensino de qualidade. 
Também acredito que a pós-gradua-
ção sempre foi considerada condição 
sine qua non para a produção acadê-
mica sustentada.

Outras atividades regulares, a 
nosso ver, contribuíram para a imple-
mentação e manutenção da motiva-
ção pela pesquisa como a realização 
de seminários departamentais; a cir-
culação regular de periódicos espe-
cializados; a participação constante 
nas jornadas de pesquisa da UFG, nas 
semanas de unidades, e em congres-
sos nacionais; a prática intensa da 
monitoria – que inicia os alunos na 
vida acadêmica –; e a existência de 
estágios em projetos departamentais 
de pesquisa.

Outra prática muito importante 
para o bom desenvolvimento do bi-
nômio ensino–pesquisa foi a antiga 

seleção dos chamados Professores 
Auxiliares de Ensino. A carreira do 
magistério público federal era com-
posta por duas classes de docentes: a 
dos Auxiliares de Ensino e a dos Inte-
grantes do Quadro de Magistério, que 
compreendia assistentes, adjuntos e 
titulares. Os auxiliares de ensino não 
eram integrantes da carreira e reali-
zavam o que se definia como estágio 
probatório. Seu ingresso dava-se por 
seleção eminentemente qualitativa, 
após a indicação pelo departamen-
to e aprovação em seus órgãos cole-
giados, e significava uma aposta no 
futuro de bons alunos durante sua 
formação acadêmica. Essa prática, na 
minha avaliação, concretamente, foi 
importantíssima para o recrutamento 
eficiente de bons pesquisadores para 
o quadro de docentes do ICB.

O instituto participou também 
intensamente da luta pela criação da 
Fundação de Apoio à Pesquisa (Fu-
nape) da UFG, que desempenha um 
papel imprescindível na solução de 
“pequenos problemas” decorrentes 
da efetivação de despesas que exi-
gem pronto pagamento, pequenas, é 
verdade, mas decisivas para o anda-
mento das pesquisas.

O primeiro quadro docente do 
ICB originou-se de professores oriun-
dos da Escola de Agronomia e Vete-
rinária, das Faculdades de Medicina, 
Farmácia e Odontologia. Como o 
instituto não tinha sede própria, foi 
provisoriamente instalado no prédio 
da Faculdade de Medicina. Mais tar-
de, com a construção dos primeiros 
prédios do Câmpus Samambaia, o 
ICB passou a ter sede própria. Alguns 
poucos móveis e equipamentos her-
dados das unidades de origem dos do-
centes, distribuídos pelo decreto da 
reforma, compunham todo o material 

de infraestrutura do instituto na épo-
ca. Aos poucos, por meio de dotação 
orçamentária, mas principalmente 
com equipamentos advindos de con-
vênios firmados com o Leste Europeu 
(decorrentes de saldo da balança de 
pagamentos), seus laboratórios didá-
ticos e de pesquisa foram equipados. 
Cinco eram os departamentos que 
constituíam o ICB: Anatomia, His-
tologia, Bioquímica e Biofísica, Fi-
siologia e Farmacologia, Botânica e 
Biologia Geral. 

O professor Raul Conde foi che-
fe, várias vezes, do Departamento de 
Anatomia. Médico e veterinário, ti-
nha capacidade de trabalho ímpar e 
competência inquestionável. Incen-
tivou seu grupo a fazer pós-graduação 
e a realizar pesquisas. Existiam pou-
cos cursos de pós-graduação em Ana-
tomia no Brasil, quer fosse em Ana-
tomia Humana ou mesmo Animal. 
No entanto, graças, em parte, à sua 
firme liderança e incentivo, o depar-
tamento encontra-se qualificado e é 
muito competente.

José Salum, do Departamento de 
Bioquímica e Biofísica, era médico 
formado pela Universidade do Brasil, 
atual Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. Docente ativo da graduação 
e pós-graduação da UFG, possuía só-
lida produção acadêmica e era muito 
respeitado pela comunidade acadêmi-
ca nacional. Pesquisador, professor de 
Bioquímica, foi um chefe de pesquisa 
por excelência e deixou seu grupo de 
trabalho plenamente funcional e es-
tabelecido.

Primeiro diretor do ICB, o pro-
fessor Alberto José Centeno, biólogo 
e livre-docente pela UFG, ocupou 
repetidamente funções de chefia (de-
partamento, instituto, coordenação 
de cursos de graduação e de pós-gra-
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duação). Geneticista, com ótima for-
mação e competência, era líder nato, 
com sólida produção científica. Foi o 
principal responsável pela implanta-
ção do curso de Mestrado em Biologia 
do ICB.

José Ângelo Rizzo, farmacêutico, 
biólogo, livre-docente pela UFG, é 
botânico nacional e internacional-
mente conhecido. Foi chefe do De-
partamento de Botânica e fundador 
da primeira sociedade ecológica do 
Centro-Oeste: a Sodema. O herbário 
da UFG, o Jardim Botânico de Goi-
ânia, as reservas biológicas de Serra 
Dourada e da UFG (Escola de Vete-
rinária e de Agronomia), bem como 
o Bosque Saint-Hilaire são decor-
rências quase que diretas de sua luta 
ambientalista. É de sua autoria a fa-
mosa Coleção Rizzo (que se refere ao 
levantamento da flora goiana). 

Ao Departamento de Histologia 
pertence o professor Antônio Sílvio 
Rabelo, odontólogo, livre-docente 
pela UFG. Profissional competen-
te e dedicado, sempre apoiou 
e incentivou a qualificação 
acadêmica dos docentes. 
Seu departamento atende a 
um número muito grande de 
alunos com um enfoque emi-
nentemente prático-teórico, 
o que, aliás, é característica de 
todos os departamentos do ICB.

O professor Oswaldo Vilela Gar-
cia, do Departamento de Fisiologia e 
Farmacologia, médico formado pela 
Universidade do Brasil, é cardiolo-
gista e clínico geral de renome, tendo 
sido um dos fundadores da Faculda-
de de Medicina da UFG. Lotado no 
ICB, durante a Reforma Universi-
tária, foi um de seus diretores. Com 
sólida formação profissional, possui 
visão holística da Medicina, e sem-
pre apoiou e incentivou as atividades 
de pesquisa e pós-graduação. Foi es-
colhido, repetidas vezes, pelos alunos 
formandos de Medicina, professor 
homenageado, apesar de lecionar na 
área básica do curso. 

Se eu percebi aspectos negati-
vos nesses departamentos e/ou em 
seus representantes, eu os omiti pro-
positadamente. O que importa é o 
que foi feito. Tentar detectar o que 
poderia ter sido feito ou não é uma 
função surrealista e sem limites, na 
qual não quero me aventurar. Con-
cretamente, foi a ação desses e de 
outros personagens, igualmente im-
portantes, que possibilitou a cons-
trução do que hoje é o Instituto de 
Ciências Biológicas. A eles nossas 
homenagens e pedidos de compre-
ensão. Quero que saibam que todos 
foram e são imprescindíveis.

Finalizando, posso dizer que, após 
os tempos “heróicos” iniciais, que se 
caracterizaram pela 
necessária im-
p r o v i s a ç ã o 
criadora e 
pelo esforço 
p r e d o m i -
nantemente 

individual, pouco a pouco a produção 
coletiva mais colimada e consequen-
te, mediada pela qualificação progres-
siva dos recursos humanos, permitiu 
a produção científica sustentada que 
o ICB hoje apresenta, o que era per-
feitamente previsível, dado que as 
primeiras pesquisas desenvolvidas 
refletiam as origens de cada professor 
pesquisador. 

Devemos recordar que as antigas 
universidades, no nosso país, eram de 
fato, no início, conglomerados de fa-
culdades, inclusive com orçamentos 
independentes. 

Algumas das pesquisas desen-
volvidas, no entanto, foram muito 
relevantes, e muitas subsistem ainda 
hoje, como Levantamento da flora de 
Goiás, Levantamento da entomofau-
na de Goiás, Citogenética de peixes, 
Estudos citogenéticos em hortaliças 
(tomate e milho), Melhoramento 
artificial em milho e no tomateiro, 
Biometria em peixes, Radiobiologia e 

Radiorresistência em pró-cariotos, 
Radiorresistência e Termorresis-
tência em Drosophila, Estudos 
evolutivos em populações de 
Drosophila, Radiorresistên-
cia em populações naturais de 

Drosophilas, Taxonomia cito-
genética e banco de genoplasma 

da mandioca, Mecanismos de reparo 
em pró-cariotos irradiados, Estudos 
de herdabilidade em gado leiteiro e 
de corte, Cultura de tecidos huma-
nos para diagnóstico de etiologias, 
Ecologia básica em Drosophila, Ge-
nética evolutiva em Drosophila, Ta-
xonomia vegetal, Fisiologia vegetal, 
Fatores modificadores da ação en-
zimática, Extração de açúcares não 
metabolizantes de resíduos do arroz, 
anatomia comparada, Desenvolvi-
mento de técnicas histológicas, Ação 
farmacológica de drogas causadoras 
de dependência e Ação fisiológica de 
produtos naturais. 

*Fernando Luiz Kratz é 

professor titular aposentado do DBG/ICB/UFG 

CComo todos sabemos, a primeira uni-
versidade brasileira a estruturar-se 

como tal foi a da Universidade de São 
Paulo (USP), que data de 1934. Dizem 
documentos fundacionais que, criada 
no rescaldo da Revolução Constitucio-
nalista de 1932, teve a inspirá-la a ideia 
de que, vencidos “no prélio das armas”, 
os paulistas seriam vitoriosos “pela força 
do espírito”.

Em Goiás, no final da década de 
1950, a Faculdade de Direito destaca-
va-se por ser a mais antiga e também a 
única mantida pelo governo federal. As 
demais faculdades eram particulares, e 
algumas ainda não tinham sido oficial-
mente reconhecidas. Poucas famílias 
podiam arcar com as despesas de ma-
nutenção dos jovens goianos forçados a 
buscar outros estados para estudar. In-
teressava à juventude a criação de uma 
universidade pública, que lhes ensejas-
se mais amplas oportunidades de estu-
do, e aos professores atraía o status de 
docentes do sistema federal de ensino 
superior, com estabilidade funcional e 
remuneração condigna.

A fundação da Universidade Fede-
ral de Goiás resultou de reivindicações 
coletivas aglutinadas sob a liderança do 
professor Colemar Natal e Silva, dire-
tor da Faculdade de Direito de Goiás. 
Inteligente e arguto, ele foi incansável 
no trabalho de viabilizar a criação da 
UFG. Colocou a serviço desse ideal 
suas relações pessoais e familiares. Com 
perseverança incomum, conseguiu ven-
cer as exigências burocráticas e a má 
vontade daqueles que, aqui e em Bra-
sília, eram contrários à existência de 
mais de uma universidade em Goiânia. 
Lembre-se, entretanto, que na épo-
ca eram escassos em Goiás os recursos 
humanos e materiais para o funciona-
mento de cursos superiores; com maior 
razão, pareciam eles insuficientes para 
atender a duas universidades.

Aprovada a lei de criação da UFG 
pelo Congresso Nacional, em 14 de de-
zembro de 1960, esperava-se que o pre-
sidente Juscelino Kubitscheck viesse a 
sancioná-la, em sessão solene a realizar-
se na Faculdade de Direito. A assinatura 
presidencial foi aposta, entretanto, na 
sacada do Palácio das Esmeraldas, pe-
rante a multidão que se comprimia na 
Praça Cívica. O gesto bem condizia com 
a efervescência dos anos JK: era como 
viver-se o primeiro dia do Gênesis, 
quando tudo estava para ser feito.

Passada a euforia dos momentos 
pioneiros, seguiram-se anos de busca 
de caminhos e de afirmação da UFG. 
Muitos problemas exigiam imediata so-
lução. A Reitoria ocupou inicialmente 
uma sala cedida pela Faculdade de Di-
reito. Dali transferiu-se para modesta 
casa alugada na Rua 20. 

Por exigência da legislação vigen-
te, era preciso criar-se a Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras. Autorizada 
a funcionar em 1962, a nova unidade 
não dispunha de prédio próprio. A Aula 
Inaugural foi proferida no Teatro de 
Emergência, dando início aos cursos de 
Pedagogia, Letras, Matemática e Física, 
que se distribuíam por diversos locais, 
cedidos ou emprestados. 

Estava na ordem do dia o debate sobre 
“a ideia de universidade”, ou seja, sobre a 
concepção ideal, a estrutura e a organi-
zação das universidades. A UFG oscilou 
entre o modelo que prevalecera até então, 
resultante da aglutinação de unidades pré-
existentes, e a nova orientação, que preco-
nizava a separação de institutos básicos e 
faculdades profissionais, tendo por modelo 
a Universidade de Brasília (UnB).

Institutos – Nos anos subsequentes 
e em rápida sucessão, foram fundados 
os Institutos de Matemática e Física, 
de Bioquímica, de Patologia e Doenças 
Tropicais, de Pesquisa e Industrializa-
ção Farmacêutica e incorporado o Ins-

tituto de Artes.  Efetivou-se a transfe-
rência para a UFG dos imóveis doados 
à Faculdade de Medicina e ao Hospital 
das Clínicas. 

Tendo em vista que a construção 
do hospital demandaria verbas vulto-
sas, de difícil obtenção, entendeu-se 
que o hospital manteria sua finalidade 
acadêmica, mas poderia gerar recursos 
próprios. Títulos de sócios beneméritos 
e familiares assegurariam descontos e 
vantagens aos seus portadores, quando 
atendidos em instalações nas quais os 
serviços seriam cobrados. Uma firma 
corretora foi encarregada de comercia-
lizá-los, o mesmo acontecendo com os 
títulos do Instituto de Pesquisa e Indus-
trialização Farmacêutica (IPIF). 

Em época aproximada, grandes 
áreas rurais foram compradas para a 
construção da Cidade Universitária, 
cogitando-se de colocar à venda os imó-
veis urbanos pertencentes à UFG. Uma 
comissão foi designada para avaliá-los. 
A importação de um moderno parque 
gráfico para a Imprensa Universitária 
possibilitou a edição do jornal 4º Po-

Ufg: tEmpo dE CrEsCEr

Lena Castello Branco Ferreira de Freitas*

Lena Castelo Branco foi a segunda 
diretora do ICHL, em 1969
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do DA, pedi que chamassem seu pre-
sidente. Disse-lhe que aqueles cartazes 
poderiam trazer problemas e o adverti: 
“Não vou mandar arrancá-los. Deixo ao 
seu critério fazer o que achar certo”. Ele 
assegurou que não os tinha lido. Fomos 
ao saguão. Era mês de agosto: pela por-
ta entrou uma rajada de vento que, no 
meio de poeira e folhas secas, fez voar os 
papéis “subversivos”. 

A despeito de tudo, o ICHL funcio-
nou dentro da normalidade acadêmica, 
tendo como objetivos a excelência das 
aulas e a realização de intensa programa-
ção cultural. Com o apoio das embaixa-
das há pouco instaladas em Brasília, da 
Alliance Française, do British Council, 
da Casa Thomas Jefferson, dos Institutos 
Goethe e Dante Alighieri, foi possível a 
vinda de conferencistas estrangeiros de 

renome internacional. Em todas as áreas, 
realizaram-se semanas de estudo, seminá-
rios e palestras. Foi nessa época que fize-
mos a apresentação de Cora Coralina aos 
estudiosos da literatura brasileira, quan-
do ela discorreu sobre sua vida e recitou 
alguns dos seus poemas. 

A outra face da moeda eram as 
interferências de natureza política, 
efetuadas por autoridades do MEC, da 
Reitoria e do Serviço de Segurança e 
Informações da UFG. Tais interferên-
cias não diziam respeito a programas de 
estudos, livros adotados ou pesquisas em 
andamento. Visavam antes à atuação de 
alunos e professores, vistos como adver-
sários ou questionadores do regime. 

Em 1969, foi editado o Decreto-lei 
n. 477 – a “Lei Suplicy” –, que manda-
va excluir da universidade os alunos e 
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der. A Rádio Universitária começou a 
funcionar, ainda que de forma precária. 
Inaugurou-se o Restaurante Universitá-
rio e foi instituído um programa de bol-
sas de estudo para alunos carentes.

Em 1962, foi realizada a Semana 
de Planejamento, com a presença de 
conferencistas de renome. Dentre eles, 
o filósofo português Agostinho da Sil-
va manifestou estranheza pela inexis-
tência, nas universidades brasileiras, de 
institutos ou centros onde se estudasse o 
Brasil. Sugeriu que a UFG suprisse essa 
deficiência, ideia encampada pelo reitor 
Colemar Natal.

Intercâmbio – A maneira como se 
deu a criação do Centro de Estudos Bra-
sileiros (CEB) e do Centro de Estudos 
Latino-Americanos (CELA) mostra que, 
ao lado do interesse em acertar, havia boa 
dose de improvisação. O CELA teria o 
objetivo de aproximar a UFG dos países 
latino-americanos, por meio dos serviços 
culturais das respectivas embaixadas. Ins-
talado no Teatro Goiânia, em sessão sole-
ne, com a presença do chanceler Santiago 
Dantas, esse centro teve vida curta e, sem 
alarde, deixou de existir.

O CEB foi criado por resolução do 
Conselho Universitário, na qual estava 
previsto que funcionaria durante um pe-
ríodo inicial sem regimento próprio, a ser 
elaborado posteriormente, com base na 
experiência adquirida. Oferecia o curso 
de bacharelado em Estudos Brasileiros, 
com três anos de duração e um currícu-
lo experimental que, de acordo com a 
legislação vigente, deveria ser submeti-
do à aprovação do Conselho Federal de 
Educação. Havia também um curso de 
extensão de Cultura Goiana, semestral, 
não exigindo vestibular para o ingresso. 

Com a queda do presidente João 
Goulart e a ascensão dos militares ao 
poder, o CEB passou a ser visto como 
sucursal do Instituto Superior de Estu-
dos Brasileiros (ISEB) e, como tal, sub-
versivo. No arquivo da UFG, um docu-
mento sinaliza em direção contrária: um 
ofício do reitor ao então comandante da 
Escola Superior de Guerra, falando so-
bre cooperação e intercâmbio. 

Quando começou a funcionar o 
CEB, fui chamada pelo professor Cole-
mar para lecionar História Contempo-
rânea. Um aluno – que depois fiquei sa-
bendo ser um agente infiltrado no CEB 
–, acusou-me de comunista, por abordar 
em classe a Revolução Russa. Fui con-
vocada ao quartel do 10º BC para “uma 
conversa”. Um coronel careca, com jei-
to de SS nazista, interrogou-me durante 
horas.  Uma presepada. 

Ainda em 1964, Colemar Natal e Sil-
va foi afastado da Reitoria. Foi decretada 
intervenção e designado reitor pro tem-
pore o professor José Martins D´Alvarez, 
odontólogo, que exercia o magistério 
superior no Rio de Janeiro. Ficou pouco 
tempo. A consulta aos documentos de sua 
gestão certamente elucidará pontos con-
troversos desse período, como o Inquérito 
Policial Militar então instaurado. O CEB 
foi extinto e alguns dos seus professores 
demitidos, inclusive o diretor, o professor 
Gilberto Mendonça Teles. 

O Conselho Universitário criou o 
curso de Geografia e História na Faculda-
de de Filosofia, Ciências e Letras, que se 
estruturava de acordo com os parâmetros 
do Conselho Federal de Educação e do 
Regimento da Faculdade. Funcionava na 
antiga sede do CEB, na Rua 82.

Aberto concurso público para do-
centes, candidatei-me. Uma vez apro-
vada, optei por lecionar História Anti-
ga, que me pareceu menos vulnerável a 
“dedos-duros”.

Crise – Em novembro de 1964, to-
mou posse como reitor o professor Jerô-
nimo Geraldo de Queiroz, da Faculdade 
de Direito da UFG. Empenhou-se em 
pôr a casa em ordem – o que não parece 
ter sido fácil. De acordo com relatórios 
publicados, encontrou excesso de pes-
soal e demitiu mais de cem servidores. 
Endividado com os fornecedores, ame-
açou fechar o Hospital das Clínicas. O 
modelo de hospital misto, meio público, 
meio privado – “uma boa ideia que não 
funcionou”, segundo o professor Jerôni-
mo –, resultou em somente 6.000 títulos 
vendidos dos 20.000 previstos.  Regula-
rizar a situação revelou-se “um dos mais 

pesados encargos” de sua gestão. 
O regime político era propício a bo-

atos e intrigas. Duas alas se digladiavam 
na UFG: as faculdades de maior prestí-
gio social tinham à frente a Faculdade 
de Direito; as unidades mais recentes 
formavam a oposição. A Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras, menos tra-
dicionalista, pelo caráter inovador de 
seus cursos, tornou-se o fiel da balança 
da política universitária.

Em meio a forte crise, Jerônimo re-
nunciou ao cargo de reitor. Durante os 
anos do seu reitorado, procedeu-se à or-
ganização interna e ao reconhecimento 
dos cursos de graduação. 

Quando foi realizada a I Semana de 
Estudos Históricos, em 1966, para desper-
tar o interesse pela história regional, pro-
videnciamos a gravação de depoimentos 
de pioneiros de Goiânia, dentre os quais 
Pedro Ludovico Teixeira. Para recebê-
lo, em 10 de junho de 1966, realizou-se 
uma sessão aberta no Ginásio de Espor-
tes da Universidade Católica, ao lado do 
prédio onde funcionava a Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras. Lembro-me 
da figura desempenada do velho senador, 
em elegante terno claro. Tinha o olhar 
penetrante e inegável carisma.  

A fita cassete que continha o depoi-
mento do senador foi lacrada, rotulada 
e guardada no cofre da faculdade. A ela 
juntaram-se outras, contendo depoimen-
tos dos professores Venerando de Freitas 
Borges e Zoroastro Artiaga. Depois de 
tantas mudanças de sede, do desmembra-
mento da Faculdade de Filosofia, do fim 
do ICHL, não tenho ideia de onde possa 
estar essa valiosa documentação. 

ICHL – Em 1968, teve início a 
implantação da Reforma Universitária 
na UFG. A Faculdade de Filosofia, Ci-
ências e Letras foi desmembrada, dando 
origem ao Instituto de Ciências Hu-
manas e Letras (ICHL) e à Faculdade 
de Educação (FE), que funcionavam 
no recém-inaugurado prédio construí-
do na Praça Universitária. O primeiro 
diretor do ICHL foi o professor Olavo 
de Castro, da área de Ciência Política. 
O instituto era visto com apreensão 

pelos dirigentes da universidade. Con-
centrando os cursos de Letras, Ciências 
Sociais, Matemática, Física, Geografia, 
História e Jornalismo, era a maior das 
unidades da UFG, em número de matrí-
culas e de docentes. Oferecia discipli-
nas consideradas “focos de subversão”, 
como Sociologia, Política, Teoria Eco-
nômica e História Contemporânea. 

Pressão – Em abril de 1969, fui 
convidada a assumir a direção do ICHL, 
até que se completasse a implantação da 
Reforma Universitária e fosse possível 
proceder à eleição para o cargo. Indecisa, 
conversei com antigos mestres dos tem-
pos de estudante. Um deles me alertou 
para o fato de que, na direção do ICHL, 
eu poderia contribuir para a consolida-
ção da UFG. Aceitei o desafio e assumi a 
direção do ICHL, em 2 de abril de 1969. 
No ano seguinte, fui eleita e continuei 
no cargo até novembro de 1973. 

Como diretora do ICHL, no pe-
ríodo que se seguiu ao AI-5, enfrentei 
uma “barra muito pesada”, porém, tive 
a sorte de ter o apoio e a colaboração da 
professora Gilka Vasconcelos Ferreira 
de Salles, vice-diretora. Entendia que 
meu papel seria o de fazer com que os 
moços que frequentavam nossos cursos 
tivessem um ensino de boa qualidade, 
fossem motivados e orientados para o 
trabalho intelectual e se envolvessem o 
menos possível com a política. 

Com os estudantes, mantivemos um 
relacionamento fundado na lealdade e 
na franqueza. Divergimos, muitas vezes, 
mas sempre houve respeito e diálogo. 
O presidente do Diretório Acadêmico 
(DA) era um moço inteligente e correto. 
Foi um dos presos no Congresso de Ibiú-
na, acho que o único de Goiás a ter essa 
glória. Nós o cientificávamos dos passos 
da nossa administração, inclusive dos pe-
didos de informação que nos chegavam. 

Alguns episódios foram cômicos. 
Certa tarde, o zelador do prédio mos-
trou-me que tinham sido colados nos 
painéis do saguão de entrada cartazes 
e folhetos com os clássicos “Abaixo a 
ditadura!” e “Fora, Gorilas”. Cientifica-
da de que os autores da façanha eram 

professores “subversivos”. Duas alunas 
foram presas porque se manifestavam 
abertamente contra o regime. As moças 
tinham pichado muros, carregado fai-
xas, desafiado guardas. Como estavam 
matriculadas em disciplinas da Faculda-
de de Educação, declarei-me incompe-
tente para aplicar o decreto. Elas foram 
expulsas da universidade pelo reitor, 
que, segundo consta, dentre seus colegas 
de todo o Brasil, foi o que mais aplicou o 
Decreto-lei n. 477/69. 

Outro episódio envolveu um pro-
fessor do Departamento de Letras que 
tentara conter uma barulhenta mani-
festação de estudantes, que protestavam 
contra a má administração da univer-
sidade e a desorganização da secretaria 
geral, sendo, porém, mal-interpretado. 
A Reitoria enviou um ofício, pedindo 
informações sobre suas supostas ativida-
des subversivas. Recolhemos depoimen-
tos acerca do colega, sendo unânime as 
assertivas de que dele não se conhecia 
qualquer atuação política. Enviei os de-
poimentos à Reitoria, concluindo ser 
desnecessário o inquérito. Guardo do-
cumentos relativos a esses episódios. 

Nesse ambiente deletério, sempre 
havia os aproveitadores e os desonestos: 
era preciso estar alerta para identificá-
los. De um lado do espectro político 
muitos bajulavam os poderosos para 
progredir na carreira. Outros não titube-
avam em usar o denuncismo como arma 
para seus propósitos e projetos pessoais.

Havia o outro lado, composto por 
alunos que se diziam “de esquerda”, e, 
quando reprovados, proclamavam terem 
sido perseguidos por motivos políticos. 
Alguns professores, por serem incompe-
tentes ou relapsos, foram alvo de queixas 
formuladas por alunos. Quando adverti-
dos, posavam de “vítimas da ditadura”. 
Tudo isso gerava tensão permanente. A 
ideia básica que prevalecia entre nós, 
diretores de unidades, era a de garantir 
um bom nível aos cursos, respeitada a 
liberdade de ensinar e de aprender, em 
clima de cordialidade e respeito mútuo. 

Pessoalmente, eu tinha consciên-
cia de que vivíamos um período de ex-

“Aí está a UFG completando 
50 anos, inserida em um contex-
to inteiramente diverso daquele 
em que vivemos e trabalhamos, 
na década de 1970. Nas áreas de 
Ciências Humanas e de Letras, 
foi dado o impulso inicial que 
abriu caminhos e levou a reali-
zações que o tempo consolidou.”
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ceção, com o desvirtuamento dos pro-
pósitos iniciais da intervenção militar 
de 1964. Todos sabíamos da existência 
de movimentos subterrâneos e de guer-
rilha armada, que visavam a derrubar o 
regime e implantar a ditadura do prole-
tariado, com um governo marxista. Se-
questros e confrontos armados traziam 
insegurança e medo.

Pós-graduação – Nesse ínterim, 
iníciou-se no país os cursos regulares de 
mestrado e doutorado, recentemente re-
gulamentados pelo Conselho Federal de 
Educação, colegiado do qual fiz parte, de 
1970 a 1976. Depois de certificar-me da 
conveniência e vantagens desses cursos, 
levei o assunto à Congregação do ICHL, 
que aprovou a criação dos cursos de mes-
trado em Ciências Humanas e Letras. 

Como não dispúnhamos de pessoal 
docente com a titulação acadêmica exi-
gida para o funcionamento de cursos des-
sa natureza, conseguimos o apoio do pro-
fessor Eurípedes Simões de Paula, diretor 
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Le-
tras da Universidade de São Paulo, e, de 
comum acordo, propusemos a realização 
de convênio com a USP, cuja vigência 
não ultrapassou dois anos, mediante o 
qual se tornou possível trazer professores 
de São Paulo para nossos cursos de mes-
trado em Ciências Humanas e em Letras.

Organizavam-se semanas de Histó-
ria, seminários de Inglês, Italiano, Es-
panhol, Francês e Alemão, semanas de 
estudo de Comunicação, seminários de 
Literatura e Linguística. Foram promovi-
das leituras dramáticas de peças teatrais, 
recebemos a visita de Paulo Autran e 
Fernanda Montenegro. Madame Charles 
Charboneau, da Universidade de Tou-
louse, participou de mesa-redonda com 
o professor Luis Palacin, sobre o barro-
co brasileiro. Proferiram palestras e mi-
nistraram cursos o jornalista Francisco 
Campanella Neto; Tvetzan Todorov, do 
CNRS; Abraham Moles, da Universida-
de de Strasbourg; Raymond Cantel, da 
Universidade de Poitiers, entre outros.

Em 1969, mediante ofício enviado à 
Reitoria, propusemos a criação do Museu 
Antropológico, inaugurado nas depen-

dências do ICHL, em novembro de 1970, 
tendo como diretor Acary de Passos Oli-
veira, sertanista de reconhecida experiên-
cia e colecionador de artefatos indígenas, 
muitos dos quais doados à UFG. 

Em virtude de problemas estrutu-
rais, interditaram o prédio do ICHL na 
Praça Universitária. Passamos a funcio-
nar em diversos lugares, inclusive no 
antigo Seminário Santa Cruz, em uma 
diáspora que se estendeu por vários me-
ses. Graças à dedicação e disposição dos 
professores, jovens e entusiastas, orgu-
lhosos de pertencer àquela instituição, e 
dos alunos, a normalidade das aulas não 
chegou a ser totalmente afetada. 

O ICHL foi a primeira unidade da 
UFG a instalar-se no Câmpus Samambaia. 
Estava prevista a conclusão de alguns pré-
dios para o começo de 1973. O atraso das 
obras, contudo, levou ao adiamento das 
aulas para maio. Como a construção dos 
prédios que seriam nossos estava atrasada, 
foram-nos destinados dois blocos do Ins-
tituto de Química e Geociências (IQG), 
um dos quais inconcluso.

Pioneira – Finalmente iniciada a 
mudança do ICHL às 7 horas da manhã 
do dia 17 de maio de 1973, caminhões 
despejaram carteiras, mesas, armários e 
demais móveis e equipamentos. Na falta 
de pessoal, administradores, professo-
res e funcionários do ICHL limparam e 
carregaram o material para as salas de 
aula, ficando a diretoria e a secretaria 
alojadas em espaços exíguos. As aulas 
de todos os cursos do instituto puderam 
ter início, na manhã de 23 de maio de 
1973, exceção feita para as disciplinas 
oferecidas no período noturno, que pas-
saram a funcionar no prédio recuperado 
da Faculdade de Educação. 

Nas novas instalações, a primeira 
impressão era de carências e desconfor-
to: muita poeira, mosquitos e buracos por 
toda a parte. Os telefones funcionavam 
precariamente, os ônibus eram irregula-
res, alguns banheiros não tinham água, 
tomadas elétricas não funcionavam. Os 
prédios eram feios, pesados, inadequa-
dos, exigiam iluminação e refrigeração 
artificial, quando lá fora a luminosidade 

ofuscava e os ventos corriam soltos. 
Lembrando os tempos iniciais no 

Câmpus Samambaia, a memória registra 
dificuldades e improvisos, mas também 
a sensação de pioneirismo, de começar 
algo voltado para um futuro melhor. 
Havia um clima de generosidade e de 
sadio otimismo, quando foram retoma-
das as atividades de rotina do instituto. 

Os laboratórios de línguas e de foto-
jornalismo somente puderam ser reins-
talados quando os blocos do ICHL fo-
ram finalmente concluídos e teve lugar 
mais uma mudança, em meados de ju-
nho, dessa vez definitiva. Nesse ínterim, 
fora realizado concurso público para 
professores das disciplinas específicas de 
Jornalismo, com editais publicados fora 
do estado, o que permitiu que se con-
tratassem docentes já titulados, com o 
objetivo de obter o reconhecimento do 
curso, efetivado dois anos depois. 

Ao evocar os primeiros tempos da 
UFG e do ICHL, revolvi memórias, 
reencontrei pessoas, revivi emoções. 
Procurei lembrar a UFG tal como era 
naquele tempo distante, enfrentando 
crises e definindo escolhas que lhe per-
mitiriam crescer e afirmar-se. Muito 
mais haveria a contar, na tentativa de 
recuperar o tempo que não foi perdido. 
Os neurônios embotados pela idade não 
ajudam muito. Ademais, a memória é 
seletiva e leva a falhas e distorções in-
voluntárias, pelas quais me desculpo. 

Aí está a UFG completando 50 
anos, inserida em um contexto inteira-
mente diverso daquele em que vivemos 
e trabalhamos, na década de 1970. Anos 
que foram decisivos para a afirmação da 
universidade. Nas áreas de Ciências Hu-
manas e de Letras, foi dado o impulso 
inicial que abriu caminhos e levou a re-
alizações que o tempo consolidou. 

Finalizando, diria aos estudiosos e 
interessados na história da UFG: não se 
deixem levar pelas versões mais simples 
ou pelas explicações mais fáceis. Até 
porque na vida nada é simples ou fácil.

* Lena Castelo Branco Ferreira de Freitas é doutora 

em História, professora titular aposentada da UFG
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A história das escolas superiores de 
artes, em Goiás, tem raízes antes 

mesmo da criação da Universidade Fe-
deral de Goiás, em 1960. O Conserva-
tório Goiano de Música, por exemplo, 
foi criado em 1955, por um grupo de 
mulheres musicistas, que asseguraram 
a unidade apoiadas na tradição musi-
cal daquela época, em que o cultivo da 
música instrumental e vocal era forte. 
Já o Instituto de Belas Artes de Goiás, 
ligado ao governo do estado, surgiu no 
mesmo ano em que nasceu a UFG.

O conservatório integrou, alguns 
anos depois, o núcleo pioneiro que 
deu origem à universidade. O Instituto 
de Belas Artes, por sua vez, foi incor-
porado à UFG em 1961, por decisão 
unânime do Conselho Universitário. 
Em 1967, ele passa a ser denominado 
Faculdade de Artes da UFG. No ano 
seguinte, essa área de ensino passou 
por novas mudanças.

Com a Reforma Universitária, im-
plantada em todo o Brasil em 1968, a UFG 
funde o Conservatório Goiano de Música 
com o Instituto de Belas Artes. Dessa fu-
são surgiu o Instituto de Artes – uma das 
cinco unidades integrantes da área de co-
nhecimentos básicos, constituídas dentro 
do Plano de Reestruturação da universida-
de (Decreto n. 63.817, de 1968).

Quem acompanhou de perto o 
desenrolar dessa história das artes em 
Goiás, atuando, inclusive, como pro-
tagonista em momentos importantes 
desse enredo, foi o professor aposenta-
do da UFG, advogado e desembargador 
do estado de Goiás, Antônio Nery da 
Silva, 73. Com seus conhecimentos na 
área da advocacia, ele contribuiu para 
a legitimação do instituto, preparando 
os documentos necessários para efe-
tivá-lo. “Esta unidade nasceu dentro 
da reforma de 68. O Instituto de Ar-
tes atendia aos interesses do comando 
central da universidade, que resistiu 

em manter dois comandos dentro de 
uma mesma área. Foi aí que se deu a 
fusão do Conservatório com o Institu-
to de Belas Artes”, explicou Nery.

Desdobramento – Mas o comando 
único não perdurou dentro da universi-
dade. Em 1996, ao operacionalizar uma 
significativa reforma administrativa, 
ampliando suas estruturas de ensino e 
pesquisa, a UFG desdobrou o Instituto 
de Artes em duas unidades distintas e 
autônomas: Escola de Música (EM) e 
Faculdade de Artes Visuais (FAV).

Os cursos da Escola de Música da 
UFG, uma das mais tradicionais insti-
tuições de seu gênero no país, são re-
conhecidos pelo Conselho Federal de 
Educação desde 1969 e, até hoje, são os 
únicos em nível de 3º grau em Goiás. 
É responsável pela formação de um sem 
número de profissionais atuantes tanto 
no cenário musical nacional como no 
internacional. Algumas de nossas re-
ferências na área são Belkiss Spenziere 
Carneiro de Mendonça, Maria Luíza 
Póvoa da Cruz, Maria Lucy Veiga Tei-
xeira e Dalva Pires Machado Bragança. 

Em 2000, a escola implantou as 
habilitações destinadas a formar o In-
térprete Teatral e o Professor de Artes 
Cênicas, passando então a denominar-
se Escola de Música e Artes Cênicas 
(Emac) da UFG. 

Com o desdobramento do Instituto 
de Artes, a FAV ganhou visibilidade, 
favorecendo o seu crescimento com a 
implantação de novos cursos e a am-
pliação de suas atividades de extensão e 
pesquisa. Atualmente, a unidade oferece 
três cursos de graduação: bacharelado 
em Artes Visuais, com habilitações em 
Artes Plásticas, Design Gráfico e Design 
de Interiores; bacharelado em Design de 
Moda; e licenciatura em Artes Visuais.

História a parte – Apesar de ter 
sido criado em 1960, o Instituto de Be-
las Artes de Goiás só começou a fun-

cionar, efetivamente, a partir de 1962, 
quando foi agregado à Universidade 
Federal de Goiás. A sua transferência 
para a UFG foi autorizada pelo governo 
do estado de Goiás, por meio da Lei n. 
4.227, de 1962.

São considerados fundadores do ins-
tituto os professores Antônio Henrique 
Péclat, Ary Pereira da Silva, Antônio 
Néri da Silva, Orlando Ferreira de Cas-
tro, Sofia Ligesa Stamirovska, Violeta 
Bitars, José Edilberto da Veiga, Adelmo 
de Moura e Silva Café, Brasil Américo 
Paulo Grassini, Maria Guilhermina G. 
Fernandes, Hening Gustav Ritter, Cleber 
Gouveia, Cid Albernaz Oliveira, Ático 
Vilas Boas Mota, Ericka Heinick, Helder 
Rocha Lima e José Lopes Rodrigues.

Somente em maio de 1967, o Con-
selho Federal de Educação aprovou a 
incorporação do instituto - já em pleno 
funcionamento há mais de cinco anos - 
pela UFG, a pedido da própria univer-
sidade. No dia 1º de setembro de 1967, 
o presidente da República altera o nome 
do instituto, passando a denominá-lo Fa-
culdade de Artes.

o CaminHo das artEs Em goiás

Com a Reforma Universitária de 1968, a UFG funde o Conservatório Goiano de Música com o 
Instituto de Belas Artes. Dessa fusão surgiu o Instituto de Artes 

Antônio Nery: contribuição à história 
da arte em Goiás
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(que mais tarde, entre 1969 e 1972, 
viria a ser reitor), o problema foi 
contornado com a aplicação de ves-
tibular para os cursos de Agronomia 
e Veterinária em Cuiabá (MT). Pas-
saram nesse concurso da UFG cerca 
de 60 alunos.

Segundo o professor Ney Lima, 
as dificuldades iniciais da EAV 
foram muitas e ele cita algumas: 
instalações precárias, falta de la-
boratórios, poucos funcionários e 
professores. A distância foi outro 
agravante. “Funcionando distan-
te do centro de Goiânia, os alunos 
desses dois cursos tiveram sérias di-
ficuldades de locomoção. Nos anos 

Em 1963, a UFG deu início aos cursos de Agronomia e Veterinária, atendendo aos anseios da 
economia agropastoril, predominante naquela época

Criação da Eav foi Um marCo no dEsEnvolvimE nto do sEtor agropECUário

Em um estado com vocação agrí-
cola pelas suas características 

fisiográficas, dispondo de uma to-
pografia (de cerrado) e de recursos 
hídricos e climáticos propícios às 
atividades agropastoris – predomi-
nantes na região –, era urgente a 
necessidade de se criar uma esco-
la de Agronomia. E este sonho já 
era almejado desde a década de 40, 
quando o então interventor fede-
ral em Goiás, Joaquim Machado de 
Araújo, elaborou, em 1945, um es-
tatuto, plano e programa para uma 
Escola Superior de Agricultura de 
Goiás. Mas não foi dessa vez que o 
projeto saiu do papel.

Em 1954, uma nova tentativa: o 
governo estadual doou, por meio da 
Lei n. 1.012, de1954, ao Ministério 
da Agricultura a Fazenda Samam-
baia, com 250 hectares, localizada 
no município de Goiânia. Na área 
foi construída a Escola Agrotécnica 
de Goiânia, voltada para a forma-
ção de técnicos do 2º grau na área 
agrícola, que acabou não prospe-
rando por falta de recursos finan-
ceiros. Em 1962, já criada a Uni-
versidade Federal de Goiás, o então 

reitor Colemar Natal e Silva (ges-
tão 1961-64) tomou conhecimento 
das dificuldades dessa escola e soli-
citou ao Ministério da Agricultura, 
a sua transferência para a UFG. O 
seu pedido foi atendido por meio de 
decreto presidencial, de 24 de outu-
bro de 1962.

A data sacramentou o início de 
uma nova fase do setor agropecuário 
em Goiás, conforme afirmou, certa 
vez, o professor e ex-diretor da Es-
cola de Agronomia e Veterinária 
(EAV), já falecido, Manoel Pas-
sos de Castro, um pioneiro na vida 
dessa unidade. “Há, em Goiás, um 
espaço de tempo bem demarcado, 
no que diz respeito à história do seu 
desenvolvimento agrícola, antes e 
depois da Escola de Agronomia da 
UFG”, frisou. 

O professor aposentado da Esco-
la de Agronomia, Raimundo Ney de 
Macêdo Lima, 67, conta que, ainda 
em 1962, a universidade instituiu 
um grupo de trabalho formado por 
agrônomos e veterinários para estu-
dar a viabilidade de criação de duas 
escolas: uma de Agronomia e outra 
de Veterinária. O local para sediar 
o novo projeto acadêmico já estava 
definido: as instalações da extinta 
Escola Agrotécnica de Goiânia. Em 
30 de janeiro de 1963, o Conselho 
Universitário da UFG autorizou o 
funcionamento dos cursos – e não 
da escola – de Agronomia e Vete-
rinária. Nesse mesmo ano ocorreu 
o primeiro vestibular, tendo como 
coordenador dos cursos o professor 
Raul Conde.

Vestibular – No processo se-
letivo de 1965, a universidade en-
frentou a falta de candidatos para 
os cursos. Já sob a coordenação do 
professor Farnese Dias Maciel Neto 
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Ney Lima foi aluno da 2ª turma da 
EAV e depois mestre e coordenador 
do curso de Agronomia

ÁREA APLICADA - EAVÁREA APLICADA / EAV

de 1963 e 1964, eles utilizavam um 
caminhão Mercedes Benz da UFG 
para se deslocarem para a escola, 
e, na época das chuvas, como não 
havia asfalto, o veículo às vezes 
não chegava à escola, obrigando os 
alunos a concluírem o percurso a 
pé”, descreveu Ney, que ingressou 
na universidade em março de 1964, 
como aluno da 2ª turma da EAV, 
se tornando, pouco depois, mestre 
e também coordenador (por oito 
anos) do curso de Agronomia.

Quem também viveu essas difi-
culdades foi o seu colega de turma 
e, posteriormente, de trabalho, o 
Professor Emérito da UFG (título 

concedido em 2000), José Xavier de 
Almeida Neto, 66. “Naquela época, 
aluno não tinha carro e o ônibus 
que mais se aproximava do local 
onde estudávamos ia até o Córre-
go Anicuns”. Xavier conta que, em 
64, a universidade teve sua primei-
ra greve e foi em solidariedade aos 
alunos dos cursos de Agronomia e 
Veterinária, que exigiam um ônibus 
para transportá-los até a escola. “O 
atendimento a essa reivindicação 
trouxe, não só alegria, mas viabili-
dade ao funcionamento dos cursos”, 
completou o ex-diretor da escola 
(gestão 1990-94).

Legitimação – A Escola de 

Escola de Agronomia e Veterinária, nos anos 60: localizada distante do centro da cidade, o acesso à unidade era dificultado pela falta de asfalto e transporte coletivo

José Xavier: “Reconhecimento da EAV 
teve a participação efetiva da comunidade 
universitária”
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Agronomia e Veterinária foi criada 
somente em 14 de outubro de 1966, 
pela Lei n. 5.139. Foi legitimada, 
portanto, uma única escola e não 
duas como pretendiam seus ideali-
zadores, em projeto por eles desen-
volvido em 1962. “Nascia então, 
oficialmente, em 1966, a unidade 
caçula da UFG – quase quatro anos 
depois da implantação dos cursos 
de Agronomia e Veterinária. “Tam-
bém em 1966 a primeira turma de 
26 engenheiros agrônomos con-
cluía seu curso”, acrescentou Ney.

Conforme Ney Lima, vencida a 
primeira batalha, que resultou na 
criação oficial da escola, um outro 
fator trouxe novamente inseguran-
ça para os alunos da Agronomia: o 
não-reconhecimento do curso pelo 
Ministério da Educação. E, sem 
essa legitimação, os formandos não 
podiam ter acesso ao documento 
hábil para fins empregatícios, a 
carteira do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia (Crea). 
“Embora houvesse excelente mer-
cado de trabalho, os recém-forma-
dos encontraram obstáculos para 
se empregarem, pois não tinham o 
registro profissional do Crea, uma 
vez que a EAV não era oficialmen-
te reconhecida”.

Segundo José Xavier, essa se-
gunda batalha teve bom êxito 
porque uniu os esforços de toda a 
comunidade universitária. Em 12 
de fevereiro de 1969, a Escola de 
Agronomia e Veterinária era reco-
nhecida pelo MEC. “Conquistamos 
nosso objetivo com a participação 
efetiva de dirigentes, professores, 
servidores e alunos da UFG – estes 
últimos foram representados pelo 
Diretório Acadêmico Bernardo 
Sayão”, reconhece o professor, que, 
em 1981, foi nomeado diretor pró-
tempore da EAV, gestão marcada 
pela separação dos cursos de Agro-
nomia e Veterinária, que ganha-
ram, cada um, vida própria dentro 
da Universidade Federal de Goiás.

ÁREA APLICADA / EAVÁREA APLICADA - EAV

rumo à separação física dos cursos. 
Com essa separação, Fisher foi pa-

rar na Escola de Veterinária, onde foi 
coordenador de curso. “Foi uma época 
muito difícil. Estávamos sob o regime da 
ditadura e vivíamos cercados pelo medo. 
Tinham alunos nossos que, de uma hora 
para outra, desapareciam. Eu queria ter 
transmitido a minha visão socialista para 
meus alunos”, ressente-se o professor, na-

tural da Hungria, que veio para o Brasil 
em 1950, e para Goiás, em 1964. Nesse 
estado de vocação agropecuária, encon-
trou, com facilidade, emprego em sua 
área de formação acadêmica. Em 1965 já 
estava dentro da UFG.

Também professor aposentado, ex-
diretor da antiga EAV e ex-aluno da 
4ª turma da escola, Zezuca Pereira da 
Silva, 65, atesta a dificuldade vivida 
dentro da universidade no período do 
regime militar. Ele entrou para a insti-
tuição como docente em 1970 e conta 
como era o clima local: “Mesmo com 
as ações de companheirismo dos diri-
gentes e professores da EAV, vivemos 
muitos momentos de suspense e apre-
ensão. Até o final da década de 70, 
vivíamos de forma apreensiva, pois o 
chamado ‘sistema’, prendia e torturava 
jovens professores, e principalmente 
estudantes, sem piedade, tendo inclu-
sive alguns desaparecidos”.

EsCola dE agronomia E vEtErinária, 
a UnidadE QUE viroU dUas

O desdobramento da Escola de 
Agronomia e Veterinária foi homolo-
gado pelo Ministério da Educação no 
dia 29 de dezembro de 1981. A deci-
são de se criar duas escolas já tinha 
sido aprovada, alguns meses antes, 
por unanimidade, pelos membros da 
congregação da EAV, pelas instâncias 
superiores da UFG e, por último, pelo 
Conselho Federal de Educação.

A medida objetivou, entre outros 
pontos, posicionar as duas unidades em 
suas respectivas áreas de conhecimen-
to no âmbito da UFG: a primeira, nas 
Ciências Exatas; a segunda, Biológicas, 
além de evitar problemas políticos ad-
ministrativos e possibilitar maior cap-
tação de recursos.

De acordo com o professor aposen-
tado da Escola de Veterinária, Peter Fi-
sher, 71, que também viveu a fase inicial 
da EAV, já existia, desde a criação da 
escola, uma separação oficiosa dos dois 

cursos, porque os seus interesses – pe-
dagógicos e administrativos – seguiam 
caminhos distintos. “Mais cedo ou tar-
de essa separação viria a ser oficial, pois 
pertencemos à área de Ciências Bioló-
gicas. Estávamos mais para o quintal da 
Medicina do que da Agronomia”, disse, 
recordando que a construção do Hos-
pital Veterinário foi o primeiro passo 

Zezuca Pereira: “Vivemos momentos de 
suspense na década de 70”

Peter Fisher: “ Estávamos mais para 
o quintal da Medicina do que da 
Agronomia”



Pá g  3 2  -                Afirmativa      -   Pá g  3 3Afirmativa  

Zaíra da Cunha: “FE valorizou a 
formação do professor”

ÁREA APLICADA / EDUCAÇÃOÁREA APLICADA / IPT

Joaquim Caetano: “O IPT, hoje IPTSP 
marcou o crescimento da pesquisa em saúde” 

S ASonhar, ousar, agir, lutar, aprovei-
tando conjuntura favorável, fazem 

a diferença, pois só assim é possível 
transformar para melhor um cenário 
desfavorável. Assim aconteceu com 
a criação da Universidade Federal de 
Goiás e com a criação de duas de suas 
unidades da área da saúde: a Faculdade 
de Medicina (FM) e o Instituto de Pa-
tologia Tropical (IPT).

Até o final da primeira metade do 
século passado inexistiam cursos superio-
res ligados à saúde em Goiás e em toda a 
região Centro-Oeste, cenário responsá-
vel pela carência de profissionais na área.

Com a tendência desenvolvimen-
tista, já nítida nas regiões Sudeste e Sul, 
esse cenário comprometedor começou a 
se reverter aqui no estado ainda na déca-
da de 50, com o surgimento da Faculda-
de de Farmácia e Odontologia de Goiás.

A criação de Brasília pelo presiden-
te Juscelino Kubitschek foi decisiva para 
o progresso de Goiás e da região Central 
do Brasil, particularmente na área da 
saúde, pois ensejou oportunidade para 
que fossem criadas, por ato presidencial, 
a Faculdade de Medicina e, logo após, 
a UFG, que surgiu como resultado da 
união de outras escolas superiores.

A implantação do Instituto de Pa-
tologia Tropical, como unidade acadê-
mica, teve início, em 1964, com um 
sonho de Willian Barbosa, então pro-
fessor de Semiologia, que, convidado 
para assumir a disciplina de Medicina 
Tropical na recém-criada Faculdade de 
Medicina, fora participar do curso de 
especialização em Medicina Tropical 
do Instituto de Medicina Tropical da 
Universidade de São Paulo, coordena-
do pelo professor Carlos da Silva Lacaz.

IPT – Nessa ocasião, o recém-cria-
do Instituto de Microbiologia e Parasito-
logia veio a ser transformado no Institu-
to de Patologia Tropical, por decisão do 
Conselho Universitário, em decorrência 
de solicitação da Faculdade de Medicina.

A Faculdade de Educação (FE) foi 
criada em 1962, no campus da 

UFG, localizado na praça universitária, 
originária da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras. Na época, era ne-
cessário sanar a carência de professores 
licenciados em Goiás. E  foi com esse 
objetivo que a  faculdade foi pensada.

A professora aposentada Zaíra da 
Cunha Melo Varizo, que atuou na na 
unidade até 1993, lembra que ela e um 
grupo de colegas imaginaram um futu-
ro promissor para a FE como um pólo 
para a melhoria do ensino nos diferen-
tes cursos oferecidos pela Universida-
de. “Com a criação dessa faculdade, a 
formação do professor foi valorizada, 
considerando-o como um profissional 
a semelhança de outros, tais como en-
genheiros e médicos”, explicou. 

Nesse período começou a ser 
implantada uma nova concepção de 
Universidade na qual a formação bá-
sica era considerada separada da for-
mação profissional. A primeira ficaria 
sob responsabilidade dos institutos e 
a segunda era tarefa das faculdades. 
Essa separação deu aos alunos mais li-
berdade para desenvolver seus estudos 
já que eles poderiam a partir de então 
escolher as disciplinas que queriam 
cursar, através do sistema de créditos 
no qual os cursos passaram a ter uma 
determinada caraga horária destinada 
a disciplinas optativas e atividades 
complementares. 

Criaram-se os colegiados com a 
tarefa de gerenciar os cursos de sua 
responsabilidade. “Considero que foi 
muito difícil para alguns professores 
aceitar tais mudanças, porque além de 
implicar numa re-distribuição de pro-
fessores, acomodando-os nos institutos 
e nas faculdades, acabava com a figura 
do ‘dono da cadeira’, o que represen-
tava perda de poder”, acredita Zaíra. 
A natureza do trabalho do professor 

Com a Reforma Universitária de 
1968, o IPT passou a se constituir uma 
nova unidade acadêmica, estruturado 
nos seguintes departamentos: Medici-
na Tropical (instalado na Faculdade de 
Medicina), Microbiologia, Parasitolo-
gia e Higiene (localizados no prédio da 
Faculdade de Farmácia e Odontologia).

O IPT foi criado com o objetivo 
de ensejar condições para integrar as 
disciplinas da área básica com as da 
área aplicada, bem como das ativida-
des de extensão e pesquisa com as de 
ensino, tanto em nível de graduação 
como de pós-graduação.

Tendo Barbosa como seu primei-
ro diretor e com o importante apoio 
de alguns professores, como Samuel 
Barnsley Pessoa e Carlos da Silva La-
caz, da USP, e José Rodrigues da Silva, 
da Universidade do Brasil (RJ), o IPT 
pôde realizar, em 1966, o II Congresso 
da Sociedade Brasileira de Medicina 
Tropical e, a partir de então, dar início 
a linhas de pesquisa, que resultaram 
em teses de doutorado, dissertações de 
mestrado, e livre-docência.

O crescimento do número de do-
centes pós-graduados e da produção 
científica do IPT permitiu que, dez anos 
após sua fundação, fosse criado o curso 
de mestrado em Medicina Tropical, o 
primeiro curso de pós-graduação stricto 
sensu da área de saúde da universidade. 

Vários e importantes desafios fo-
ram superados nos 40 anos de existên-
cia do atual IPTSP, tendo o instituto 
participado de decisões importantes 
na esfera administrativa da universida-
de, como a permanência das unidades 
da área de saúde no câmpus I, a ins-
tituição das jornadas de pesquisa e da 
reforma administrativa da UFG, que 
resultou na criação das pró-reitorias e 
da Fundação de Apoio à Pesquisa, que 
efetivamente marcou o crescimento 
quantitativo e qualitativo das ativida-
des de ensino, pesquisa e extensão.

deixou de ser apenas ministrar aulas, 
a pesquisa passou a ser uma atividade 
inerente à atividade docente. Assim, 
os professores de várias unidades da 
UFG passaram a precisar se relacionar 
mais, trabalhando cooperativamente.

Com a Reforma Universitária de 
1968 houve uma reformulação da es-
trutura e reforma radical nos currícu-
los, principalmente de Pedagogia que 
deixou de ser bacharelado e licencia-
tura e entrou na linha habilitações 
para a educação. Entretanto, embora 
a Reforma  tenha sido muito divulga-
da na imprensa da época, principal-
mente nos jornais, ela não foi muito 
disseminada entre o corpo docente 
da Faculdade de Educação da UFG. 
“Pelo que me lembro nunca nos reuni-
mos para debater as ideias veiculadas 
na imprensa antes da promulgação da 
lei que instituiu a Reforma Universi-
tária”, comentou Zaíra.

Formação – A criação da FE foi 
um momento no qual os professores, 
quase todos recém-contratados, tive-
ram a oportunidade de concretizar 
suas concepções sobre educação no 
estabelecimento de um currículo para 
formação de professores. “Na defini-
ção do papel da FE como um centro 
irradiador da melhoria do ensino da 
universidade, é preciso dizer que esta 
percepção estava presente na comu-
nidade de educadores brasileiros”, en-
fatizou a professora.

“É preciso que se diga que a cria-
ção da FE não pode ser pensada como 
um ato administrativo colocado em 
funcionamento, ela foi um processo 
desenvolvido por seres humanos com 
projetos, experiências e concepções 
de trabalho diferentes”, diz Zaíra 
Varizo. Ela conta que foi necessário 
muito trabalho para elaborar a con-
cepção e criação do Colégio de Apli-
cação (hoje Cepae) e na obrigatorie-

Entre as inúmeras conquistas do 
instituto podemos citar a ampliação 
do ambulatório e da enfermaria de 
Medicina Tropical e Dermatologia 
do Hospital das Clínicas em 1968; a 
implantação da residência médica em 
Medicina Tropical, em 1974; a cria-
ção da Revista de Patologia Tropical, 
em 1972; o curso de especialização em 
Medicina Tropical, em 1976; o curso 
de mestrado em Medicina Tropical, 
em 1976; a inauguração da nova sede, 
em 1988; o curso de mestrado em Pa-
tologia Tropical, em 1989; a fusão de 
dois cursos em programa único de pós-
graduação em Medicina Tropical, por 
recomendação da Capes, em 1999; a 
produção científica superior a 300 dis-
sertações e teses, e 500 artigos cientí-
ficos, em 2000; e a ascensão qualitati-
va do nível 4 para o 5 do Programa de 
Pós-graduação em Medicina Tropical 
(mestrado e doutorado), segundo ava-
liação da Capes, em 2007.

Como resultado de seu caráter mul-
tidisciplinar, o IPT passou a ser deno-
minado  Instituto de Patologia Tropical 
e Saúde Pública (IPTSP), mediante re-
solução do Consuni. 

os 40 anos do institUto dE patologia tropiCal faCUldadE dE EdUCação

Joaquim Caetano de Almeida Netto* Formação de professores, visando a  melhoria do ensino, é o principal foco da unidade, desde a sua criação

*Joaquim Caetano de Almeida Netto é médico e 

professor aposentado do IPTSP/UFG

dade do desenvolvimento do estágio 
supervisionado na sala de aula de 
uma escola de educação básica. As-
sim que o Colégio de Aplicação teve 
condições, os estágios supervisiona-
dos passaram a ser desenvolvidos lá. 
Hoje, a FE mantém a formação de 
professores, porém já ampliou sig-
nificativamente sua produção aca-
dêmica e sua discussão política nos 
vários espaços educativos.

Mudanças – Durante a ditadura 
militar, o currículo era muito direcio-
nado pelo MEC, sem muita abertura. 
Segundo a professora do curso de Pe-
dagogia, Leila Daher, isso prejudicou 
muitos cursos e foi tema de vários 
conflitos entre professores, alunos 
e o governo. Mas ela explica que as 
mudanças no currículo de Pedagogia, 
com a implantação das habilitações, 
por exemplo, foram até bem recebi-
das porque já eram uma aspiração dos 
alunos e professores do curso.
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nese Dias (gestão 1969-72) para trabalhar 
no Aplicação. Autorizado o pedido, Ge-
raldo permaneceu no colégio até se apo-
sentar, em 2002. “Eu não queria sair de lá. 
Fiquei muito triste quando me aposenta-
ram. Eu achava que ainda podia contri-
buir com a escola, pois eu sei hoje muito 
mais do que sabia antes”.

Diferencial –  Segundo Geraldo, a 
proposta do Aplicação era a de um colégio 
diferente, com mais raízes na educação. 
“A vida lá era muito interessante. Os pro-
fessores recebiam uma preparação para en-
trar, que era feita por meio de cursos que 
duravam cerca de um mês”, atestou.

Ele conta que considerava o salário 
bom e as condições de trabalho também. A 
escola contava com três grupos de assistên-
cia ao professor e à escola (técnico, pedagó-
gico e psicológico). Cada professor coorde-
nava uma turma e elas nunca tinham mais 
que 35 alunos. “Quem queria ser professor, 
lá realmente aprendia a ser um, porque o 
Aplicação oportunizava uma excelente for-
mação para isso”, considerou.

O colégio avaliava os alunos por con-
ceito (A, B, C e D) e não por nota, como 
a maioria. “A metodologia exigia, portanto, 
uma melhor preparação dos professores – 
essa era uma das preocupações do Aplica-
ção”. Faria diz que, durante os 30 anos em 
que atuou no colégio, nunca aplicou uma 
prova, nem sequer usou livro didático. “Eu 
não precisava de prova. Tinha ‘birra’ de pro-
va. Achava que a gramática era ruim”. 

Para ele, a avaliação se dava pela lei-
tura. Em cada bimestre o professor indicava 
livros existentes na biblioteca do colégio, 
ou pertencentes aos alunos, ou aos profes-
sores das coleções Vagalume, Para gostar de 
ler e Comunicações; alguns clássicos mais 
simples da literatura brasileira e também 
estrangeira; jornais; revistas; quadrinhos; 
charges. “Os livros eram contados, por 
meio de um resumo, ao professor, dentro e 

fora da sala de aula”, completou.
A escrita era outra base de avaliação 

dos alunos, quando eles apresentavam um 
certo número de textos produzidos por 
meio de debates, de leituras, de relatos de 
acontecimentos no bairro em que mora-
vam, na cidade, na escola. “E nessa escrita 
– caderno ou folha – se construía todo um 
processo: os alunos escreviam ao professor, 
este lhes devolvia os trabalhos com bilhe-
tes ou outro texto produzido pelo professor. 
Se o aluno respondia, certamente viria ou-
tro texto do professor. A escrita se tornava 
um processo querido pelos alunos e tam-
bém pelo professor”, acredita Faria.

Esse foi, então, o grande alimento do 
professor Geraldo em sua passagem pelo 
Colégio Aplicação. “No final fazíamos 
uma autoavaliação sobre todo o trabalho 
desenvolvido no bimestre. A avaliação era 

EE m 2008, o Colégio de Aplicação da 
UFG completou 40 anos de experiên-

cia em Educação Básica. Quatro décadas 
dedicadas ao ensino, à investigação e à 
pesquisa pedagógica. Quem nos conta um 
pouco dessa história é o professor aposen-
tado Geraldo Faria Campos, 72, que tra-
balhou na escola de dezembro de 1971 até 
abril de 2002. Com formação em Letras 
Neolatinas, ele ministrou por mais de 30 
anos a matéria Língua Portuguesa.

Aliás, a história dessa escola e a do 
professor Geraldo se misturaram tan-
to que, na comemoração dos 40 anos do 
colégio, em agosto do ano passado, a Re-
vista Solta a Voz (jan-jul/2008), do atual 
Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à 
Educação (Cepae), homenageia o mestre, 
dedicando a sua 19ª edição a ele: “Talvez 
seja impossível separar sua história de vida 
da trajetória dessa instituição, por isso, 
não falaremos da saudade provocada por 
sua ausência desde a merecida e tão adiada 
aposentadoria. Sentimos não poder contar 
com os depoimentos dos seus alunos e alu-
nas, de todas as idades, que evocam as au-
las e a figura humana do professor Geraldo 
para traçar as memórias do tempo da esco-
la. Vamos, então, rememorar a partir da 
nossa condição de colegas, devemos dizer 
também de aprendizes.” 

Em 1971, Geraldo Faria era funcio-
nário dos Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos e também professor de portu-
guês na Universidade Católica de Goiás, 
onde chegou a ser vice-diretor da Faculda-
de de Filosofia, Ciências e Letras. Ele conta 
que, para entrar na UFG, teria que deixar 
seus empregos e se dedicar, integralmente, 
à instituição. “Foi uma decisão complicada, 
já que inicialmente entrei na universidade 
com um contrato de apenas dois meses, 
que, depois, era renovado anualmente”. 

Mas o professor decidiu arriscar os 
dois empregos e pediu ao então reitor Far-

Colégio dE apliCação E profEssor gEraldo:
dUas Histórias QUE sE mistUram

Utilizando métodos não convencionais, professor ensina, por mais de 30 
anos, alunos a gostar de ler e escrever, abrindo mão do livro didático

Para Geraldo Faria é preciso ser um 
bom profissional,  para que os alunos 

consigam se sobressair

Em todo o mundo existem mais de cem 
Colégios de Aplicação ligados a faculdades 
e universidades. Essas escolas funcionam 
conforme as necessidades da instituição à 
qual estão ligadas. O Colégio de Aplicação 
da UFG foi criado por um Decreto-lei, em 
12 de março de 1966, mas suas atividades só 
tiveram início em março de 1968, no prédio 
da Faculdade de Educação (FE).

Durante a Reforma Universitária ocorri-
da em 1968, o Colégio de Aplicação foi agre-
gado à FE, constituindo-se em órgão suple-
mentar. Nasceu com os seguintes objetivos: 
constituir-se em laboratório experimental 
de técnicas e processos didáticos, visando ao 
aprimoramento da metodologia de ensino; 
ser uma escola experimental para novos cur-
sos previstos na legislação vigente, bem como 
para cursos com currículos, métodos e perío-
dos escolares próprios; e servir como campo 
de estágio supervisionado para a licenciatura 
e para as habilitações do curso de Pedagogia.

Em 1982 foi criado o Departamento de 
Estudos Aplicados à Educação da Faculdade 
de Educação da UFG, composto pelos mem-
bros do Colégio de Aplicação, funcionando 
dessa forma até março de 1994, quando foi 
criado o Centro de Ensino e Pesquisa Apli-
cada à Educação (Cepae), mediante a Porta-
ria n. 0063, de 1994.

O professor Geraldo Faria Campos 
conta, com bom humor, como recebeu 
a notícia da homenagem do Centro de 
Ensino e Pesquisa Aplicada à Educa-
ção (Cepae), que deu seu nome ao re-
feitório da escola. 

O espaço foi inaugurado em ou-
tubro de 2008, ocasião em que se co-
memoraram os 40 anos da instituição, 
e é direcionado aos alunos do ensino 
médio que permanecem na escola em 
regime de tempo integral.

“Será que eu comia muito, e aí deram 
o meu nome ao refeitório?”, ele brincou.

A diretora do Cepae, a professo-
ra Maria José Oliveira de Faria Al-
meida, explicou a homenagem: “Seu 
nome foi lembrado porque ele é um 
dos professores mais antigos da esco-
la. Se dedicou, por mais de 30 anos, 
ininterruptos, ao Aplicação. Foi e é 
muitíssimo querido pelos alunos e co-
legas de trabalho. Merece toda a nos-
sa deferência”. 

A professora relembra outra grande 
qualidade do professor: a bondade.  “Ele 
costumava levar para a escola lanche 
para os funcionários, em especial para 
o pessoal da limpeza”.

EsCola laBoratório
dEdiCação E 
gEnErosidadE

uma tarefa conjunta de professor e aluno. 
Utopia? Fuga do livro didático?”. O Apli-
cação ainda hoje trabalha muito a leitura 
e a escrita”, comentou.

Faria ainda conta que a escola era (e 
continua sendo) campo de estágio para 
estudantes dos cursos de licenciatura da 
UFG, como Letras, Matemática, Física, 
História, Geografia e Biologia. Em épo-
cas passadas, esses estudantes assistiam 
às aulas junto com os alunos do colégio. 
Logo após, o professor e os estagiários se 
reuniam para discutir sobre as ferramen-
tas e os métodos utilizados para lecionar. 
“Além da vida diária na escola, nós costu-
mávamos dar cursos no interior, que du-
ravam alguns dias ou semanas. Eu gostava 
muito desses programas”, recordou.

Mudança – No início, os alunos eram 
admitidos por meio de uma prova. A par-
tir de 1975, com o objetivo de democrati-
zar o acesso à escola, o ingresso passou a 
ser feito por sorteio. Assim, mais alunos 
de classes mais baixas e, por isso, com me-
nos acesso ao ensino de qualidade, conse-
guiam entrar na escola. 

Em 1980, o colégio começou a fun-
cionar em prédio próprio, no Câmpus Sa-
mambaia. Segundo Geraldo, um colégio 
bem-estruturado e conceituado como o 
Aplicação, que funcionava até então no 
prédio da Faculdade de Educação, locali-
zado na região central da cidade, não es-
tava preparado para a transferência para a 
periferia de Goiânia. “Isso dava uma ideia 
de perda de qualidade, principalmente 
porque os alunos de um  nível diferencia-
do dos demais deixaram de frequentá-lo, 
devido a distância que teriam que se des-
locar, diariamente”.

Para Geraldo, adaptar-se a essa mu-
dança foi um grande desafio, mas valeu a 
pena encará-lo. Ele acredita que, quando 
o aluno tem pouca instrução e não conta 
com uma boa base familiar, o professor é 
quem faz toda a diferença. “Temos de nos 
esforçar mais; ser um bom profissional, para 
que esses alunos consigam se sobressair”, 
recomenda o professor.

Prédio do Cepae, 
inaugurado na 
década de 80:
mudança para 

o câmpus  II foi 
considerada um 
desafio para os 

professores 
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Projeto arquitetônico da década 
de 70  (desenho à direita) e 
fotos da área do Câmpus II, 
anos 1964 e 67.

EE m meio a uma vegetação de cer-
rado, num terreno de aproxima-

damente 130 mil metros quadrados, 
localizado no km 12 da rodovia Goi-
ânia-Nerópolis, surgiam, no final do 
ano de 1971, as obras das primeiras 
instalações do Câmpus Samambaia 
(Câmpus II) da Universidade Federal 
de Goiás. Compreendiam as edifica-
ções destinadas à área básica dos cur-
sos de graduação, ao Colégio Aplica-
ção, à Reitoria, à Biblioteca Central 
e ao Centro de Convivência.

A construção do ‘moderno e 
ousado empreendimento’ foi justifi-
cada pelo então reitor Farnese Dias 
Maciel Neto (gestão 1969-72), na 
ocasião do lançamento da pedra 
fundamental da obra, no dia 4 de 
maio de 1971: “A nossa universi-
dade não se formou sob regência 
de qualquer plano preestabelecido. 
Não é mais do que um amontoado 
desconexo de prédios escolares, 
correspondentes a unidades de for-
mação surgidas como que uma ge-
ração espontânea, fertilizada pelo 
idealismo de grupos de pessoas com 
idênticos objetivos profissionais”.

Na área escolhida para sediar o 
novo empreendimento já funcio-
nava, isoladamente, desde 1964, a 
Escola de Agronomia e Veterinária. 
Até a década de 70, a maioria das 
unidades que integravam a UFG se 
encontrava totalmente dispersa no 
Setor Universitário, algumas delas 
funcionavam de maneira improvisa-
da, em prédios inadequados para as 
tarefas que os cursos reservavam. 

Demanda – A construção de uma 
cidade universitária fora dos limites 
territoriais do Setor Universitário 
foi proposta, com estudos técnicos, 
por uma comissão de engenheiros 
e arquitetos do estado. Esse grupo 

concluiu, baseado em projeções do 
crescimento da demanda de cursos 
superiores, que a UFG precisaria de 
mais espaço físico para construir suas 
instalações definitivas. 

A conclusão desse estudo con-
trariava até mesmo as projeções do 
Plano Diretor de Goiânia, que pre-
vira naquela época um bairro – o 
Setor Universitário – para abrigar 
os estabelecimentos de ensino su-
perior: a Universidade Católica de 
Goiás (mais nova um ano) e a Uni-
versidade Federal de Goiás, criada 
em 1960. Mas, já no início da dé-
cada de 60, a área se encontrava 
desordenadamente ocupada, não 
oferecendo nenhuma condição es-
trutural de acomodar um novo com-
plexo universitário.

“Um grupo de trabalho analisou 
a região e chegou à conclusão de que 
ela não oferecia nenhuma condição 
de abrigar um campus universitário. 
O Setor Universitário estava cheio 
de vícios de nascimento. O caos no 
trânsito era irremediável. As unida-
des da UFG que funcionavam no lo-
cal se encontravam isoladas, sem di-
álogo umas com as outras”, acredita 
o engenheiro Irineu Borges do Nas-
cimento, 84, professor aposentado 
da Escola de Engenharia da UFG e o 
principal encarregado pelo estudo e 
execução do planejamento das obras 
do câmpus II.

“Tem remédio e custa caro! E a 
universidade ainda passa por dificul-
dades financeiras. Mas o que propo-
mos será definitivo e menos oneroso”. 
Assim disse o engenheiro ao reitor na 
ocasião em que sugeriu e defendeu a 
construção de um câmpus no terreno 
– afastado do centro de Goiânia – que 
fora adquirido pela UFG na gestão do 
reitor Colemar Natal e Silva.

intEgração: a grandE proposta das oBras do CâmpUs samamBaia

Conforme Nascimento, o reitor 
Farnese Dias não só acatou a suges-
tão, como ainda comprou mais um 
pedaço de terra para comportar o 
empreendimento. Essa ampliação do 
terreno possibilitou a projeção de 
uma obra que garantiria uma maior 
integração às unidades acadêmicas. 

Modelo – Antes de iniciar a ta-
refa encarregada por Farnese, Irineu 
Borges procurou conhecer alguns 
modelos de câmpus universitários 
no país, visitando unidades no Rio 
de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais 
e Brasília. “Meu objetivo era tra-
zer para Goiás o que esses câmpus 
tinham de bom em termos de área 
física. Procuramos também nos in-
formar sobre as instalações de uni-
versidades estrangeiras, como a de 
Harvard, nos Estados Unidos, a do 
México e a da Nigéria. A partir daí, 
montamos uma pequena equipe de 
profissionais para compor a nova 
sede da UFG”, contou.

Em maio de 1971, em cumpri-
mento à resolução do Conselho 
Universitário, iniciou-se então a 
construção do Câmpus Samambaia. 
Conforme o engenheiro, o projeto 
arquitetônico procurou seguir o mes-
mo padrão da Universidade de Brasí-
lia (UnB), onde o forte era a integra-
ção das unidades. “O nosso projeto 
foi concebido sob forte influência do 
modelo da UnB. Mas não despreza-
mos as experiências dos demais câm-
pus visitados”.

Em 1972, a UFG inaugurava as 
obras de estrutura dos sete primei-
ros blocos, que viriam a abrigar as 
cinco unidades das áreas  de conhe-
cimentos básicos. Em maio de 1973, 
o Instituto de Ciências Humanas e 
Letras (ICHL) se instalava, como 
unidade pioneira, no câmpus II. O 

A proposta de construir uma cidade universitária fora dos limites territoriais do Setor Universitário foi baseada em 
projeções do crescimento da demanda de cursos da UFG

CÂMPUS II

ICHL foi logo seguido pelos institu-
tos de Matemática e Física (IMF), 
de Química e Geociências (IQG) e 
de Ciências Biológicas (ICB). So-
mente o Instituto de Artes perma-
neceu, por mais algum tempo, na 
Praça Universitária.

Ainda dentro do projeto do 
Câmpus Samambaia estava prevista a 
construção das seguintes instalações: 
áreas tecnológica, médica e de huma-
nidades,  além da  Reitoria, Bibliote-
ca Central, Centro de Convivência, 
Restaurante Universitário, Praça de 
Esportes, Concha Acústica, Serviços 
Gerais, Museu, Prefeitura, Habitação 
e Estacionamento. Em 1977, a Reito-
ria, a Biblioteca e uma extensão do 
RU se mudaram da Praça Universitá-
ria para o seu novo endereço.

CÂMPUS II

8 - Praça de Esportes
9 - Concha Acústica
10 - Serviços Gerais
11 - Museu
12 - Prefeitura
13 - Habitação
14 - Estacionamento

1 - Área Básica
2 - Área Tecnológica
3 - Área Médica
4 - Área de Humanidade
5 - Biblioteca
6 - Centro de Convivência
7 - Reitoria
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“Professor, administrador, empresário, 
tocador de obras,  planejador, projetista. 
O que mais acrescentar? Uma vida sem-
pre dinâmica, assoberbada de trabalhos 
e de responsabilidades”. Essa descrição 
foi dirigida ao engenheiro Irineu Borges 
do Nascimento e feita pelo professor 
aposentado Orlando Ferreira de Castro, 
na ocasião em que o primeiro recebia o 
título de Professor Emérito da UFG, das 
mãos do reitor Edward Madureira Bra-
sil, em novembro de 2008.

Irineu Borges tem participação na 
história do ensino superior em Goiás 
desde 1952, quando ajudou, ‘com idea-
lismo’, a fundar a Escola de Engenharia 
do Brasil Central que mais tarde se in-
tegraria à UFG. 

Mineiro, natural de Uberaba, o 
engenheiro recém-formado chegou em 
Goiás, em 1950. “Nessa época, era um 
sertão bravo”, recorda. Mas foi essa re-
alidade dura e pouco civilizada que o 
atraiu para o estado, pois – como ele 
mesmo gosta de frisar – adora desafios.    

 Seu primeiro emprego foi na Co-
missão de Estradas de Rodagens de 

Goiás (hoje Dergo) e suas tarefas prin-
cipais consistiam em abrir caminhos, 
em meio a muito mato, e fazer a con-
servação das estradas de rodagem. Logo 
subiu de cargo, sendo nomeado pelo 
governador Pedro Ludovico diretor da 
Comissão de Estradas de Goiás (anti-
ga Cerg). Permaneceu no comando 
da empresa por nove meses, até pedir 
demissão por não aceitar intromissões 
e não permitir ‘falcatruas no serviço’.

Academia – “Fiquei na chapada, 
pois estava desempregado”. Mas essa 
situação não durou muito, pois logo 
foi ser professor de Física do Colégio 
Lyceu de Goiânia. Era o início de sua 
carreira acadêmica. Em 1952, ingres-
sou na Escola de Engenharia, onde 
ministrou, até 1955, aulas de Física e 
Geometria Analítica. “Esse período 
foi bastante difícil. A escola passava 
por diversas dificuldades e nós, profes-
sores, não recebíamos salários. Traba-
lhávamos por idealismo”, conta.

Ainda em 1955, mudou-se para 
Uberaba para “zelar” de seu pai doen-
te.  “Com a morte de meu pai, no ano 

o toCador dE oBras

Irineu Borges:  Professor aposentado da Escola de Engenharia foi o principal 
encarregado pelo estudo e execução do planejamento do câmpus II 

seguinte, eu não tinha mais o que fa-
zer na minha cidade natal. Foi então 
que decidi, depois de muita relutân-
cia, retornar”, disse.

De volta a Goiás, em 1957, o enge-
nheiro foi trabalhar na empresa Brasí-
lia Engenharia Ltda, onde auxiliou na 
construção do Aeroporto Santa Geno-
veva e na pavimentação de trechos da 
rodovia Brasília-Fortaleza. Com a dis-
solução dessa empresa, ele foi para Bra-
sília, onde montou sua própria firma, a 
Construtora Progresso. Em 1959, elei-
to governador do estado, Mauro Borges 
convidou Irineu para assumir cargos 
públicos, como o de secretário execu-
tivo do Conselho Superior de Plane-
jamento e diretor do Departamento e 
Colonização do Estado. Nascimento 
ajudou na criação da Secretaria de 
Estado de Planejamento e também da 
Superintendência das Obras do Plano 
de Governo, onde assumiu a presidên-
cia do órgão. Foi também presidente da 
Companhia de Habitação (Cohab).

Em novembro de 1964, com a in-
tervenção militar, o governador Mau-
ro Borges foi deposto do cargo e todos 
os seus auxiliares destituídos. “O go-
vernador foi deposto com a esfarrapa-
da justificativa de que era comunista. 
E nós fomos vítimas da mais sórdida 
perseguição, submetidos a situações 
de terrorismo. Jurei não mais aceitar 
cargo público”, relembrou.

Promessa cumprida. O engenhei-
ro voltou para o meio acadêmico, 
prestando concurso, em 1967, para 
professor da Escola de Engenharia da 
UFG, que se encontrava com déficit no 
quadro de docentes. “Jerônimo Geral-
do de Queiroz era o reitor e me disse 
que a escola vivia grandes dificulda-
des com a falta de professores, pois a 
revolução cassou e prendeu professo-
res, prestando um grande desserviço 
à universidade”, recorda o professor, 
que viu no seu retorno à universidade 
um novo desafio. “É isso que tem me 
motivado na vida: o enfrentamento 
dos desafios”, declara Nascimento.

CÂMPUS II

“O“O fechamento arbitrário do 4º 
Poder, um jornal que meu 

pai ajudou a criar, foi um de seus 
grandes pesares na vida”. A afirma-
ção é da filha do fundador da UFG, 
Colemar Natal e Silva, a escritora 
e também professora aposentada da 
instituição, Moema de Castro e Sil-
va Olival. Quem também viveu esse 
desgosto e o compartilhou com o 
então reitor Colemar foi o seu asses-
sor de imprensa, Geraldo Lucas.

O jornal 4º Poder – a primei-
ra edição saiu no dia 17 de dezem-
bro de 1962 – era um dos produtos 
da Imprensa Universitária da UFG, 
que circulava dentro e fora da insti-
tuição. Conforme Lucas, apesar do 
jornal ter sido gerado dentro do meio 
acadêmico e ter um espírito universi-
tário, o impresso era essencialmente 
noticioso e contava com uma partici-
pação efetiva da sociedade.

“O jornal cobria todas as áreas 
do saber. Continha notícias políti-
cas, culturais, sociológicas e, claro, 
universitárias. Era um veículo de di-
vulgação do amplo pensamento hu-
mano. Contávamos, inclusive, com 
vários colaboradores na produção de 
textos e artigos”, descreve.

Essa linha editorial do jornal oca-
sionou, acredita Lucas, o fim precoce 
do impresso, que durou cerca de um 
ano. “Antes de estourar a revolução – 
prefiro esse termo a golpe – optamos 
por diminuir o número de edições do 
jornal, pois sentimos o crescimento 
desse movimento revolucionário. O 
4º Poder foi fechado, então, em de-
corrência de uma incompatibilidade 
comportamental. A Revolução de 64 
trouxe uma mudança transcendental 
no comportamento”, definiu.

Um dos produtos da Imprensa Universitária da UFG, a publicação foi interrompida, 
precocemente, em razão de sua linha editorial, que divulgava o amplo pensamento humano

4º Poder: o Jornal silEnCiado 
pEla rEvolUção dE 64

Capas das edições 1 e 2 (dezembro de 1962) do Jornal 4º Poder
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O professor aposentado da Fa-
culdade de Engenharia, Orlando 
Ferreira de Castro, também aposta 
na versão de que foi a Revolução de 
64 que decretou o fechamento do 
4º Poder. “Foi um veículo de comu-
nicação importantíssimo naquela 
época, pois noticiava muitas coi-
sas, como artigos científicos e po-
líticos, notícias culturais e tudo o 
que acontecia na UFG. Foi fechado 
porque divulgava pensamentos que 
contrariavam a ordem estabelecida 
pela Revolução. Porque divulgava 
ideias consideradas a favor do co-
munismo. Porque falava sobre re-
formas agrária e universitária. Por 
isso e muito mais, o jornal teve que 
ser calado”, disse Castro, grande 
defensor e colecionador do jornal.

Produção – Sem periodicidade 
definida, o 4º Poder teve 55 edições, 
circulando até o final de 1963. “E 
o sonho do professor Colemar era 
transformá-lo em um jornal diário”, 
declarou Lucas. No princípio, o ex- pediente do jornal era assinado pelos 

jornalistas Valdomiro Santos, como 
diretor; Rodolfo Modestino Her-
mano, como chefe de reportagem; 
Domiciano de Faria, Élbio de Brito 
Guimarães, Maria da Cunha Morais, 
Mozart Rodrigues e Geraldo Vale, 
como repórteres.

Eram colunistas ou foram colabo-
radores do impresso Pedro Valadares, 
João Bênio, Bernardo Élis, Carmo 
Bernardes, Sérgio Paulo Moreira, Zo-
roastro Artiaga, Miguel Jorge, Modes-
to Gomes, Marieta Teles Machado, 
Antônio Geraldo Ramos Jubé, Fran-
cisco de Brito, Maria Guilhermina 
Fernandes, Fritz Koeller, Agnelo Ar-
lington Fleury Curado, Romeu Pires 
de Campos, Oriestes Gomes, Regi-
naldo Fleury Curado, dentre outros 
nomes. Os temas explorados pelos es-
critores eram bem variados: literatu-
ra, política, história regional, econo-
mia, cultura, teatro, cinema, música, 
artes, poesia, direito e justiça. “Até 
Colemar Natal deu sua contribuição, 
escrevendo alguns artigos para o jor-

Professor Orlando de Castro: defensor, 
leitor assíduo e colecionador do jornal

nal”, relembrou o leitor assíduo e pro-
fessor Orlando Castro.

Uma revelação do jornalista Lu-
cas: o nome do jornal foi ideia do 
então ministro da Educação, Darci 
Ribeiro. Foi inspirado no ‘pensamen-
to acadêmico’ de que os veículos de 
comunicação exerciam (e exercem) 
uma forte influência sobre a socie-
dade, chegando a ocupar o quarto 
poder. Além de dar uma identidade 
ao jornal, o ministro o batizou, par-
ticipando em Goiânia do evento ofi-
cial de lançamento do impresso. “Ele 
inaugurou o nosso jornal e também a 
gráfica da UFG”, completou.

Imprensa – A convite de Co-
lemar Natal, Geraldo Lucas entrou 
para a universidade como seu asses-
sor de imprensa e também como dire-
tor da Imprensa Universitária. Antes 
disso tinha sido repórter – iniciou 
essa carreira no final dos anos 50 – 
dos jornais Folha de Goiás e Correio 
Braziliense. “Jornalista por vocação 
e advogado por formação acadêmica 
(graduou-se em 1963), fui registrado 

Para Geraldo Lucas o 4º Poder era essencialmente noticioso

Equipamento (Linotype) da Imprensa 
Universitária: implantada em 1962, o 
órgão foi considerado um dos maiores 

parques gráficos do estado

como profissional na DRT de Goiás 
em outubro de 1960”, disse.

Implantada em 1962, a Imprensa 
Universitária da UFG – hoje deno-
minada Centro Editorial e Gráfico 
(Cegraf) – foi inspirada, conforme o 
jornalista, num modelo importado de 
Fortaleza (CE). “A nossa Imprensa 
desempenhava duas funções básicas: 
cuidava de todas as publicações da 
universidade e editava um jornal”, 
explicou, acrescentando que a pri-
meira tarefa estava sob o comando 
de José de Paiva Pinto, então chefe 
do setor gráfico; a segunda, sob a res-
ponsabilidade de Valdomiro Santos, 
redator chefe do jornal.

Naquela época, a Imprensa Uni-
versitária foi considerada um dos 
maiores parques gráficos do estado. 
Contava com equipamentos moder-
nos, importados da Alemanha, des-
tacando-se quatro impressoras tipo-
gráficas, três linotipos e um off-set. 
Além do setor gráfico, o órgão dis-
punha de outras seções, como uma 
unidade para encadernação, com 
máquinas para costurar livros.

Mudanças – Com o fechamen-
to do jornal 4º Poder, em março de 
1964, Geraldo Lucas “abandonou 
a universidade, por falta de condi-
ções para continuar no exercício de 
suas funções”. Na ocasião, foi con-
vidado pelo então governador Mau-
ro Borges, para assumir a direção do 
Consórcio de Empresas de Radiodi-
fusão e Notícias do Estado (Cerne), 
órgão de comunicação do governo 
de Goiás.

Lucas só retornou à universida-
de quase dez anos depois, em 1973. 
Dessa vez, não como jornalista, mas 
como professor concursado da Fa-
culdade de Direito, onde lecionou 
Direito Tributário até o ano 2000, 
quando se aposentou na instituição. 
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QQuando são questionados a res-
peito da existência de uma rádio 

universitária em Goiânia, comumente 
os moradores da cidade afirmam que a 
Universidade Federal de Goiás possui 
uma rádio, a Universitária, cuja progra-
mação é de muita qualidade. Entretan-
to, o que muita gente não sabe é que 
a concessão da Rádio Universitária foi 
a primeira do país para a radiodifusão 
educativa. Criada pela Resolução n. 14, 
de 1962, da Reitoria da Universidade 
Federal de Goiás, e outorgada pelo De-
creto n. 56.876, de 16 de setembro de 
1965, a implantação da rádio foi fruto 
de um processo de lutas e reivindicações 
da comunidade universitária, que aca-
bou conquistando a simpatia do então 
ministro da Justiça, o goiano Alfredo 
Nasser, cujo incentivo foi importante 
para viabilizar a concessão de funciona-
mento da emissora.

No âmbito interno, a maior parte 
do projeto de implantação da Rádio 
Universitária foi coordenada por seu 
primeiro diretor, Ivo Pinto de Melo. 
Bacharel em Direito, escritor filiado à 
União Brasileira de Escritores (UBE) 
e jornalista por profissão, Ivo Pinto de 
Melo, infelizmente já falecido, é con-
siderado um dos pioneiros do rádio em 
Goiânia. Sua indicação para coordenar 
a instalação da emissora ocorreu por de-
signação do então reitor, professor Co-
lemar Natal e Silva, por meio da Por-
taria n. 0101, de 1970, que o nomeou 
presidente da comissão de elaboração 

do projeto de adaptação da estrutura e 
funcionamento da Rádio Universitá-
ria, cuja função era, segundo a portaria, 
“elaborar o projeto de adaptação da 
estrutura, do funcionamento e do com-
portamento da Rádio da UFGO à sua 
condição de órgão suplementar, tendo 
em vista as suas finalidades educativas”.

Inicialmente, a rádio começou a 
funcionar no Câmpus Samambaia, em 
um terreno localizado atrás da Escola de 
Agronomia, no mesmo local onde ainda 
estão instalados os seus transmissores. 
Na cerimônia de inauguração estive-
ram presentes o ex-presidente Juscelino 
Kubitschek e o então governador de 
Goiás Mauro Borges. A instalação em 
um prédio próprio para acomodar suas 
atividades ocorreu somente em 1965, 
quando a Rádio Universitária passou 
a funcionar na Alameda Botafogo, no 
centro de Goiânia. 

Atualmente, a sede da Rádio Uni-
versitária localiza-se no Lago das Rosas, 
no setor Oeste. A emissora opera em 870 
AM, com 20 KW de potência. Além dis-
so, disponibiliza o áudio pela internet, 
no endereço www.radio.ufg.br. 

História e memória – No final da 
década de 1970, o prédio que a rádio 
ocupava na Alameda Botafogo sofreu 
um incêndio que destruiu praticamente 
todo o seu acervo musical e documen-
tal. Daí a inexistência de registros ofi-
ciais organizados que contem a história 
da Rádio Universitária. Durante certo 
período, a emissora funcionou precaria-

mente num estúdio localizado no setor 
Sul, vindo a ocupar o prédio onde atual-
mente está instalada somente na década 
de 1980. Nesse processo de reestrutura-
ção, a Rádio Universitária conseguiu 
um novo prédio, novos equipamentos 
e discos, mas a documentação da sua 
memória histórica não pôde ser recu-
perada, permanecendo desconhecida 
da comunidade universitária e da socie-
dade goiana em geral a sua comprova-
ção como primeira concessão de rádio 
educativa do Brasil e uma das primeiras 
emissoras de rádio do estado.

A Rádio Universitária é um patri-
mônio não só da comunidade acadêmi-
ca da UFG, mas também da imprensa 
e do povo goiano. Recuperar sua me-
mória é uma importante contribuição 
que se faz à sociedade, uma vez que a 
disponibilidade pública de documen-
tos históricos fortalece a democracia e 
a cidadania. Dessa forma, justifica-se 
a necessidade de uma pesquisa que re-
descubra a memória histórica da Rádio 
Universitária, tecendo essa memória 
com base nos sujeitos sociais que a vive-
ram e nos documentos que puderem ser 
encontrados ou constituídos por meio 
de depoimentos.

No início do ano passado a direção 
da emissora procurou o curso de Jor-
nalismo da Facomb/UFG, propondo a 
realização de uma pesquisa sobre a me-
mória histórica da Rádio Universitária. 
A pesquisa é desenvolvida há quase um 
ano em disciplinas, como História da 
imprensa, Memória e documentação 
em Jornalismo e Elaboração de livro 
científico, e conta com o empenho de  
professores e estudantes que cursam es-
sas disciplinas.

Além de ser um estudo histórico 
interdisciplinar, que envolve os cam-
pos da História e da Comunicação, a 
pesquisa propõe analisar experiências 
e ações humanas desenvolvidas em 
um ambiente social e cultural muito 

Rosana Maria Ribeiro Borges, Ana Lúcia Nunes de Sousa e Roberto Pereira Nunes*
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específico, por meio dos processos que 
formaram, produziram e consolidaram 
o que hoje é a Rádio Universitária da 
UFG. Estudar a memória histórica da 
emissora é refletir acerca da identidade 
da imprensa, da sociedade e da cultura 
goiana, e sua contribuição para a for-
mação individual e coletiva e para a 
implantação da cidadania.

Metodologia – Somente parte do 
que acontece numa instituição fica re-
gistrada de alguma forma. Boa parte dos 
acontecimentos e processos se apaga 
porque fazem parte da rotina da institui-
ção e, como tal, não se arquivam. Cos-
tuma-se registrar o resultado de alguma 
atuação institucional, mas os processos 
tendem a ficar sem memória. No caso da 
Rádio Universitária a sua memória não 

mEmória HistóriCa da rádio UnivErsitária da Ufg

Ao lado: o jornal 4º 
Poder noticia o início 
das atividades da 
Rádio Universitária, 
em 13/10/63

Abaixo: Ivo Pinto de 
Melo, primeiro diretor 
da rádio, conversa 
com senador Juscelino 
Kubitschek (à direita). 
Em pé, reitor Colemar 
Natal cumprimenta 
o governador Mauro 
Borges - 1965

Autores 
resgatam 
história da 
rádio, que 
teve parte de 
seu acervo 
destruído em 
incêndio
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conta nem com o documento escrito 
sistematizado. Por isso, a pesquisa partiu 
do conceito proposto por Anamaria Pei-
xoto (1995, p. 10) de que o documento 
é “tudo o que se puder conseguir” e que 
estiver relacionado ao objeto da pesqui-
sa, incluindo o documento escrito, ilus-
trado, sonoro e mnemônico, ou seja, to-
dos os objetos iconográficos possíveis de 
serem detectados.

Da constatação da inexistência de 
qualquer tipo de organização da memó-
ria histórica da Rádio Universitária da 
UFG surgiu a necessidade de uma pes-
quisa que pudesse recuperar e organizar 
essa memória. Elaborado o pré-projeto, 
o grupo definiu a fundação da rádio, o 
incêndio, a reestruturação, o período da 
ditadura militar, a relação da rádio com 
a UFG, com a Facomb e com os cursos 
de Comunicação Social, e atualidades 
como as categorias iniciais da pesquisa 
envolvidas no processo de sistematiza-
ção e análise dos dados. 

Inicialmente a pesquisa de campo 
tinha por objetivo fazer um levanta-
mento documental e iconográfico so-
bre a emissora. Divididos em grupos, 
os estudantes pesquisaram, durante um 
semestre, arquivos de órgãos públicos 
e de jornais como O Popular, Diário da 
Manhã, Opção, e os já extintos Cinco de 
Março e 4º Poder.

Como já se sabia que o acervo do-
cumental impresso a respeito da Rádio 
Universitária é extremamente escasso, 
partiu-se para a história oral buscando 
coletar depoimentos da comunidade 
acadêmica da UFG e de pessoas que 
passaram pela emissora ou que ainda ti-
vessem algum vínculo com esta. 

Iniciou-se, então, a coleta dos de-
poimentos orais que, posteriormen-
te, acabaram compondo a parte mais 
consubstancial dos dados da pesquisa. 
A primeira listagem dos convidados a 
registrar sua memória sobre a emissora 
foi elaborada após uma conversa com 
o diretor da Rádio Universitária, Ro-
berto Pereira Nunes. Além disso, os 
estudantes foram orientados a solicitar 
ao depoente documentos impressos ou 

iconográficos que pudessem contribuir 
com a pesquisa, bem como indicação de 
outras fontes para novos depoimentos. 
Por meio dessa metodologia, conseguiu-
se ampliar quantitativa e qualitativa-
mente os depoimentos sobre a memória 
histórica da Rádio Universitária.

Dezenas de depoimentos foram 
gravados, transcritos, textualizados e 
autorizados para uso na pesquisa. Findo 
o ano letivo de 2008, a categorização, 
sistematização, análise e exposição dos 
dados não puderam ser realizadas pelas 
turmas envolvidas. A saída encontra-
da foi oferecer uma nova disciplina no 
primeiro semestre de 2009, ministrada 
pela professora Rosana Maria Ribeiro 
Borges, denominada Tópicos em Co-
municação I: elaboração de livro cientí-
fico, a fim de concluir o trabalho.

Tanto em 2008 quanto em 2009 di-
versos seminários foram realizados com a 
presença constante da direção da Rádio 
Universitária. Com o avanço da aná-
lise de conteúdo, as  categorias iniciais 
foram ampliadas para onze: estrutura-
ção, fundação, ditadura militar, censura 
e resistência, incêndio, reestruturação, 
abertura política, vínculo com a UFG, 
com a Facomb e com os estudantes de 
Comunicação Social, infra-estrutura, 
programação, curiosidades e atualidades.

Todo o material, devidamente cate-
gorizado, sistematizado e analisado, será 
exposto na forma de um livro com o tí-
tulo Memória Histórica da Rádio Universi-
tária da UFG. Em virtude da maior parte 
dos dados coletados originarem-se de de-
poimentos orais, o livro adotará o estilo 
do jornalismo literário. Não se pretende, 
portanto, escrever um relatório de pes-
quisa, mas produzir um livro-documento 
que seja de interesse geral, e que também 
sirva como registro histórico.

Antena transmissora da Rádio 
Universitária, instalada na década de 60 
no Câmpus II - seu primeiro endereço
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O Restaurante Universitário (RU) 
da UFG foi inaugurado em 1962 

e começou a funcionar provisoria-
mente em um prédio da Alameda do 
Botafogo (atualmente Casa do Pro-
fessor visitante), com verbas proce-
dentes do tesouro federal.

O restaurante, sob a administra-
ção dos estudantes, atendia a toda a 
comunidade universitária, de segun-
da-feira a domingo. Em 1964, a UFG 
apropriou-se, por decreto presiden-
cial, de um terreno da União Esta-
dual dos Estudantes e deu início às 
obras de um novo prédio na 5ª aveni-
da, Setor Universitário, para abrigar 
a Reitoria e o RU.

Em 1966, o RU já funcionava em 
sua nova sede, passando a integrar o 
Departamento de Assistência Estu-
dantil, criado nesse mesmo ano, mas 
que tempos depois se transformaria 
na Pró-reitoria de Assuntos Comu-
nitários (Procom). Depois dessa mu-
dança, a capacidade do restaurante 
aumentou de 800 para 1.826 refei-
ções diárias. Isso porque o RU passou 
a atender também aos alunos da Es-
cola Superior de Educação Física do 
Estado de Goiás e da Universidade 

Católica de Goiás, que participavam 
de sua manutenção, por meio de con-
vênios com a UFG.

Ampliação – Uma extensão do 
RU foi aberta no Câmpus Samam-
baia em 1977, com refeições trazidas 
do restaurante do Setor Universitário 
(denominado de RU I). Somente em 
1980, o RU II começou a produzir 
suas próprias refeições.

No ano de 1985, a definição dos 
usuários do restaurante passou a ser 
feita pela Procom, por meio de sele-
ção socioeconômica. No ano seguin-
te foi definida a cobrança de preço 
único. Em 1988, uma Resolução do 
Consuni estabeleceu a política de re-
ajuste semestral e subsídio para o RU 
de 65% para docentes e 80% para 
alunos e residentes das casas de estu-
dantes universitários.

Crises – O Restaurante Univer-
sitário enfrentou sérias dificuldades 
financeiras durante o ano de 1990, 
quando o MEC deixou de liberar 
verbas específicas para os RUs. Com 
instalações físicas e equipamentos 
em condições precárias e ainda com 
a redução do quadro de pessoal, o 
RU I parou de fornecer alimentação 

rEstaUrantE UnivErsitário: 
traJEtória dE altos E Baixos

Depois de sucessivas crises, na partir da década de 90 o RU fechou suas portas por falta de recursos financeiros. 
A partir de 2004  passou a funcionar regularmente com o serviço de alimentação terceirizado

nesse mesmo ano. Mas foi por pouco 
tempo, pois logo reabriu suas portas, 
graças a um acordo celebrado entre 
Reitoria e representantes de entida-
des estudantis.

Em 1994 foi criado o Serviço de 
Nutrição, quando o RU passou a ser 
gerenciado por um profissional nutri-
cionista. Antes, eram os alunos bol-
sistas do curso de Nutrição da UFG 
que supervisionavam a alimentação 
– esse serviço vale, desde 1995, como 
estágio curricular. Nesse ano, o valor 
da refeição passou a ser calculado, 
com base no custo gênero, e reajusta-
do anualmente.

Em 1994, o RU I foi novamente 
fechado, em decorrência de um laudo 
técnico que alegava falta de condi-
ções de funcionamento. A universida-
de chegou a encaminhar ao MEC um 
projeto de reforma dessa unidade, mas 
só em 1998, por meio de um convênio 
com a Fundação de Apoio à Pesquisa 
(Funape), foi possível a aquisição de 
gêneros, móveis e equipamentos para 
o restaurante. Em seguida, executou-
se um projeto de reforma do RU e em 
2000 ele foi reaberto, após cinco anos 
de fechamento, passando a ser coor-
denado pela Funape.

Em 2002, a manutenção dos RUs 
retornou à UFG, o que acarretou per-
da de qualidade, já que os recursos 
para a aquisição de matéria-prima 
diminuíram. Por isso, em março de 
2004, o RU I foi mais uma vez fecha-
do. Sua reabertura ocorreu logo de-
pois, com a terceirização do serviço.

Atualmente, a universidade 
mantém um contrato com uma em-
presa prestadora de serviços em ali-
mentação que atende aos dois RUs, 
e o Serviço de Nutrição da Procom 
desenvolve atividades de supervisão 
nas unidades.

Prédio do RU: 
inaugurado 
em 1966, 
na Praça 
Universitária, 
o restaurante 
funciona até 
hoje no mesmo 
endereço 
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A Biblioteca Central da UFG foi inaugurada em 1973, no Câmpus 
Samambaia, com base no agrupamento das bibliotecas departamentais

Com a criação dos institutos das 
áreas de conhecimentos básicos 

da Universidade Federal de Goiás, 
foram surgindo pequenas bibliotecas 
em cada um deles. Em 1971, já soma-
vam 13 unidades, espalhadas pelos 
diversos departamentos.

Então, a convite do reitor Far-
nese Dias Maciel Neto (1969-72), o 
diretor da Biblioteca Central da Uni-
versidade Federal de Viçosa (UFV), 
professor Alexandre Espírito Santo, 
veio a Goiânia para fazer um levanta-
mento da situação das bibliotecas da 
UFG. Na ocasião, ele propôs a cria-
ção de um órgão coordenador dessas 
unidades. Assim, foi criado o Conse-
lho Deliberativo da Biblioteca, que 
começou a funcionar efetivamente 
em 1972, quando houve eleição para 
os cargos do conselho.

Em agosto de 1973, começou a 
funcionar o Sistema de Bibliotecas 
da UFG, vinculado à Pró-reitoria de 
Pesquisa e Pós-graduação e coordena-
do pela Biblioteca Central (BC), que 
foi inaugurada nesse mesmo ano, no 
Câmpus Colemar Natal e Silva (câm-
pus I), no Setor Universitário, com 
base no agrupamento das bibliotecas 
departamentais. A BC funcionava no 
prédio da Faculdade de Direito. 

Segundo a bibliotecária do ór-
gão, Cláudia Moura, a instalação 
dessa biblioteca sempre foi provisó-
ria. “Como não havia verba para a 
construção de uma sede própria, a Bi-
blioteca Central permaneceu por um 
bom tempo no câmpus I, vivendo, na 
década de 80, uma grande carência 
de recursos humanos”.

Sede – Com verbas do programa 
federal MEC/BID III, em 1987, co-
meçaram as obras de construção, no 
câmpus II, de um prédio para sediar a 
Biblioteca Central. E, desde 1989, o 

órgão funciona em prédio próprio. 
Mesmo com a mudança do órgão 

central para o câmpus II, a Faculda-
de de Direito ainda continuou com 
uma biblioteca. Houve então uma 
divisão de acervo entre as duas uni-
dades. “Os materiais relacionados 
aos cursos que funcionam no câmpus 
I ficaram onde já estavam e o restan-
te do acervo foi para a nova sede, no 
câmpus II”, explica Moura. Assim, 
as duas unidades dividem o atendi-
mento às necessidades de cada co-
munidade acadêmica.

Hoje, a biblioteca localizada na 
Praça Universitária é uma unidade 
seccional, coordenada pela Biblio-
teca Central. Atualmente, o órgão 
enfrenta problemas de espaço, que é 

pequeno para atender a demanda de 
alunos e armazenar todo o acervo. 

Conforme o diretor do Centro de 
Gestão do Espaço Físico (Cegef) da 
UFG, Marco Antônio de Oliveira, já 
existe um projeto de construção de 
uma nova biblioteca na praça (fora 
da Faculdade de Direito). A licitação 
já foi aberta e a previsão é de que as 
obras terão início no próximo semes-
tre, com financiamento da Fundação 
Banco do Brasil.

Com a instalação da Biblioteca 
Central, em sede própria, foi possível 
melhorar a prestação de serviços na 
medida em que a centralização foi for-
talecida. Dessa forma, a UFG conseguiu 
evitar a proliferação de microbibliote-
cas e trazer reconhecimento ao órgão.

BiBliotECa CEntral: transfErênCia para 
o CâmpUs ii fortalECE o órgão
Em sede própria, a unidade conseguiu evitar a  proliferação de microbibliotecas e melhorar a 
prestação de serviços  à medida em que a centralização foi fortalecida

BIBLIOTECA

Euler Amorim (ao centro), no ranchão das obras da Asufego, iniciadas na década de 70

PPaulo Afonso de Araújo Carvalho 
serviu a Universidade Federal de 

Goiás por 20 anos, de 1971 a 1991. En-
trou para a instituição em um período de 
grandes restrições políticas. “Vivíamos 
sob o regime militar, em que qualquer 
ato poderia ser considerado subversivo 
e passível de investigação”, recordou. 

Mas foi nesse tempo que ele se 
destacou na defesa dos interesses ins-
titucionais e dos benefícios dos ser-
vidores públicos federais. Lutas que 
– segundo ele – podem ter lhe ren-
dido o título de Servidor Emérito – 
único concedido, até hoje, para essa 
categoria, dentro da UFG, por meio 
da Resolução n. 11, de 2003. “Fui o 
primeiro servidor, de uma instituição 
federal de ensino superior, a receber 
esse título. Fico feliz”, disse.

O servidor técnico-administrati-
vo aposentado foi diretor do Departa-
mento de Pessoal (DP) da UFG e pre-
sidente da Associação dos Servidores 
da UFG. Ministrou, por duas vezes, 
disciplinas em cursos de treinamento 
oferecidos pela instituição a seu qua-
dro de servidores.

No DP, Carvalho atuou em vá-
rias frentes de trabalho: entrou como 
agente administrativo, em 1971, e se 
aposentou como diretor, em 1991. 
“O setor é bastante complexo porque 
vão parar nesta seção os mais variados 
problemas, ora de caráter pessoal, ora 
profissional. Acho que as coisas hoje 
não mudaram muito. O atual diretor 
do departamento tem que, todo dia, 
descascar um abacaxi”, acredita.

Militância – Carvalho foi um dos 
fundadores, em agosto de 1973, da As-
sociação dos Servidores da UFG (Asu-
fego) – transformada, tempos depois, 
em sindicato (Sind-UFG), onde exer-
ceu os cargos de secretário, tesoureiro e 
presidente da associação. Durante sua 
militância na universidade, manteve 
um relacionamento próximo e muito 
forte com os colegas servidores, além 
de ter conquistado o apoio dos segmen-

tos estudantil e docente nos movimen-
tos grevistas dos servidores federais.

Segundo o técnico, houve uma 
época em que aproximadamente 60% 
dos servidores da UFG tinham como 
salário base um valor inferior ao salá-
rio mínimo. “Para atingir esse míni-
mo, muitos servidores ganhavam uma 
complementação salarial. Só ganhava 
bem quem era chefe – seu salário era 
mais condizente com a sua função. Es-
sas disparidades foram corrigidas com 
a criação do sindicato, que lutou para 
estabelecer um plano de carreira para 
os servidores”.

Também participante do movi-
mento sindical, o servidor aposenta-
do Euler Amorim Júnior, 62, ressalta 
a importância do sindicato na vida 
do trabalhador do serviço público. 
“Bem no início, a então associação 
tinha uma função mais social, de in-
tegração. Ganhou conotação política 
quando virou sindicato”, disse ao re-
cordar uma conquista da categoria: a 

lEmBranças dE Ex-sErvidorEs da Ufg

Paulo Afonso recebeu o título de  
Servidor Emérito da UFG

criação, na década de 70, do conjunto 
habitacional Itatiaia, financiado pela 
Companhia de Habitação (Cohab). 
“O bairro surgiu para abrigar, priori-
tariamente, os servidores da UFG”, 
orgulha-se Paulo Afonso.

COMUNIDADE
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Célia Maria denomina o regime 
militar como um período de 

“continuidade na descontinuidade”

EEscrever um artigo acerca desse 
período me leva a fazer pelo me-

nos um breve comentário a respeito 
de minha dissertação de mestrado, na 
qual apresento uma reflexão sobre a 
universidade, tomando-a como uma 
instituição disciplinar – nos termos 
definidos por Michel Foucault – que, 
mediante o controle do espaço, do 
tempo e dos corpos dos indivíduos, 
produz comportamentos socialmen-
te desejáveis. No caso, interessava a 
produção de indivíduos urbanos, mar-
ca da modernidade buscada. Foucault 
nos diz que as instituições disciplina-
res respondem sempre a uma urgência 
e, no caso da UFG, pareceu-me claro 
que esta urgência era a urbanização, 
a modernização de Goiás. Gostaria 
ainda de registrar que a análise feita 
por Foucault da disciplina nos mostra 
que, se sua marca fundamental não é 
a exclusão, os castigos que marcam os 
corpos, mas o adestramento, o treina-
mento, a disciplina pode conviver, e 
muitas vezes convive, com regimes de 
exclusão e de tortura corporal. 

Apresento esse rápido resgate por 
duas razões básicas. Primeiro porque 
não gostaria de deixar a impressão 
de que o momento acerca do qual es-
crevo marca somente uma desconti-
nuidade na história da UFG, o que o 
meu título sugere. Tivemos, sim, uma 
descontinuidade, posto que a ditadu-
ra militar, por meio de vários atos de 
violência e arbitrariedade, silenciou 
esta e outras universidades brasileiras. 

No entanto, em minha disser-
tação de mestrado denomino esse 
período como “continuidade na des-
continuidade”, uma vez que o pro-
cesso disciplinar continuou sendo 
impulsionado na UFG, por intermé-
dio de mecanismos de exclusão. São 
as técnicas disciplinares, aliadas ao 
silêncio da masmorra, para produzir 
indivíduos ativos, do ponto de vis-
ta econômico e, dóceis, do ponto de 

vista político. A segunda razão pelo 
qual resgato meu trabalho é para jus-
tificar meu recorte histórico, que se 
repete aqui. 

Tem sido comum que recortes, 
acadêmicos ou não, sobre este perí-
odo que descrevo de nossa história, 
tenham como marco o ano de 1964, 
início da ditadura militar em nosso 
país. Não questiono a legitimidade de 
tais recortes, primeiro porque sei que 
recortes históricos dados por datas 
podem se constituir num critério ilu-
sório e arbitrário. Dessa forma, é im-
portante que fique claro que a escolha 
das datas não pretende marcar uma 
divisão rígida na história da institui-
ção, mas antes estabelecer um recorte 
analítico de períodos significativos 
de mudanças que coincidiram com 
mudanças de reitorados. Segundo, 
porque 1964 é, sem dúvida, o marco 
do início da ditadura militar entre 
nós e da consequente imposição do 
modelo político e educacional ado-
tado. Inclusive porque a demissão do 
reitor Colemar Natal e Silva e de um 
número significativo de professores 
e servidores técnico-administrativos 
considerados ligados ao comunismo, 
efetuada em 1964, são marcas eviden-
tes de como o regime imposto à nação 
se expressava na UFG. 

Modelo – No entanto, minha pes-
quisa mostrou que a imposição do novo 
modelo de universidade, afinado com o 
novo projeto político implantado pela 
ditadura militar, não aconteceu tran-
quilamente. São vários os exemplos e 
evidências de resistência interna na 
UFG à ditadura militar e ao seu projeto 
de universidade, como frequentes ma-
nifestações estudantis contra a nova 
política educacional, que levaram 
muitos estudantes da universidade à 
prisão; demissões de professores e fun-
cionários que reagiram contra a nova 
política; a demora, em 1967, em se no-
mear um dos reitores da lista tríplice 

apresentada ao governo federal, com 
a universidade vivenciando sucessivas 
substituições na Reitoria, estratégia 
que, acredita-se, tenha sido mais uma 
tática do governo para diminuir a re-
sistência; e a demora na aprovação in-
terna do novo Plano de Reestruturação 
da universidade.

Assim, reafirmo minha decisão 
pelo presente recorte histórico, pois 
é inegável que, na UFG, como em 
todo o país, os protestos contra a po-
lítica pós-64 só cessaram com a pro-
mulgação dos atos institucionais de 
exceção, particularmente o Decre-
to-lei n. 477, de fevereiro de 1969, 
que conferia às autoridades univer-
sitárias e educacionais o poder de 
desligar e suspender estudantes en-
volvidos em atividades consideradas 
subversivas, além de permitir a de-
missão de funcionários e professores 
surpreendidos na execução dessas 
mesmas atividades.

A Assessoria de Planejamento e 
Coordenação, criada em 1971, e que 
estava submetida diretamente ao rei-
tor, era vista como um instrumento 
para o processo que silenciou a UFG. 

a UnivErsidadE silEnCiada

Célia Maria Ribeiro*
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Cabia a esse órgão promover a inte-
gração entre a universidade e a comu-
nidade não acadêmica, numa tentati-
va de ajustar os planos e programas da 
UFG ao processo de desenvolvimento 
da região; proceder ao levantamento 
completo de cada unidade da UFG; 
verificar o custo de cada aluno para a 
universidade; fazer a coleta de docu-
mentos básicos, como regimentos, re-
latórios, currículos e programas, para 
consultas internas e informações aos 
órgãos governamentais.

A existência de decretos, de 
agências internas de informação, en-
tre outros mecanismos de punição, 
permitiu o silêncio na UFG durante 
esse período. Casos que poderiam não 
significar resistência alguma ou mes-
mo representar uma resistência pou-
co expressiva ou pouco ameaçadora, 
como o caso dos alunos da Faculdade 
de Direito que não compareceram às 
eleições do Diretório Acadêmico (ór-
gão criado pelo governo militar em 
substituição aos Centros Acadêmi-
cos), foram punidos exemplarmente.

Estudantil – Como aluna que 
ainda trazia consigo a herança de par-
ticipação em um intenso movimento 
estudantil secundarista, eu não poderia 
imaginar encontrar na universidade o 
que encontrei. Na verdade, o que não 
encontrei foi o que mais me impressio-
nou. Ingressei na UFG como aluna no 
início da década de 70, e lembro o que 
mais me espantou, o fato de não haver 
nenhum movimento de resistência vi-
sível. Os muros da UFG eram limpos, 
absolutamente limpos. Eu os tinha 
imaginado com frases de algum tipo de 
protesto, por mais sutil que fosse, ou ‘pi-
chados’ com alguma palavra de ordem. 
A limpeza daqueles muros me foi muito 
reveladora, pois foi ali, como aluna da 
UFG, que pude sentir o peso da ditadu-
ra militar, que nos silenciava e nos obri-
gava a aceitar a nova sociedade, o novo 
governo, a nova universidade. 

O segundo momento em que 
pude reconhecer esse período de si-
lêncio, foi no início da década de 
80, quando tive muita dificuldade 
para encontrar documentos escritos 
acerca do período que ora descrevo. 
Encontrei pouco material de pes-
quisa em jornais, revistas, literatura 
científica, atas, registros. Nessa bus-
ca, que contou com a ajuda de per-
sonalidades, como Colemar Natal e 
Silva, Orlando Ferreira de Castro e 
Ático Vilas Boas, assisti a uma cena 
que mostra, novamente, a força do 
silêncio exercido sobre a instituição. 

Eu sabia da existência do jornal 
O 4º Poder, mas ninguém sabia me 
dizer onde encontrá-lo. Até que um 
dia, por acaso, debaixo de uma escada 
do então Instituto de Ciências Bio-
lógicas, descobri praticamente todos 
os exemplares desse jornal jogados 
no chão. Nesse momento, me veio à 
cabeça a expressão ‘jogado às traças’. 
Mesmo tendo escapado da destruição 
promovida pela ditadura militar, des-
truída tinha sido nossa capacidade em 
conservar um arquivo como aquele 
com o zelo merecido. 

Reforma –Até aqui procurei 
mostrar a descontinuidade na história 
da UFG, uma vez que silenciar pres-
supõe que vozes anteriores se mani-
festavam. Na universidade essas vozes 
se manifestavam a favor da reforma 
defendida nacionalmente pelos estu-
dantes, por uma universidade moder-
na, democrática e planejada, pelo fim 
da cátedra, pela criação de institutos 
de pesquisa, entre outras reivindica-
ções compartilhadas pela maioria da 
comunidade acadêmica, anterior ao 
período. No entanto, mesmo na des-
continuidade há uma continuidade, 
que pode ser definida pela busca de 
modernização da universidade. 

Em 1969, o governo federal pro-
mulgou os últimos documentos da 
Reforma Universitária, idealizada 

para atender às necessidades do regi-
me imposto. Em novembro daquele 
ano, a UFG aprovou seu estatuto, o 
qual obedecia à Lei n. 5.540, da Re-
forma Universitária, logo ratificado, 
no ano seguinte, pelo Conselho Fe-
deral de Educação. 

A gestão do novo reitor, Farne-
se Dias Maciel Neto, escolhido em 
1969, exibia uma profunda sintonia 
com o governo militar, expressa, por 
exemplo, no aumento significativo de 
vagas. A integração evidenciava-se 
também pelo controle da resistência 
interna ao novo projeto de universi-
dade imposto pelo governo militar, e 
encampado pelo novo centro de poder 
da universidade de tal forma que, por 
volta de 1972, a resistência na UFG 
estava completamente silenciada. 

Uma das prioridades deste reito-
rado foi a construção do atual câmpus 
II, cujas primeiras unidades ficaram 
prontas num curto espaço de tempo, 
em terreno adquirido no primeiro 
reitorado da UFG para a construção 
de uma cidade universitária. Priorizar 
esta construção significava, segundo 
o pensamento da Reitoria, respaldar 
a Reforma Universitária e possibilitar 
sua rápida implantação na institui-
ção. Outra prioridade foi uma política 
de capacitação docente que permitia, 
com certa sistematicidade, o afasta-
mento temporário de professores para 
cursos de pós-graduação. 

Assistimos, ainda nesse período, 
ao fim da cátedra, à criação dos ins-
titutos básicos e dos departamentos 
(divididos por áreas de conhecimen-
tos), à implantação do sistema de cré-
ditos, à instituição da carreira docen-
te, para ficar só com esses exemplos. 

Se olharmos somente para essas 
realizações, poderíamos pensar que 
não houve nenhuma descontinuidade 
no período, já que se tratam de ações 
constituintes do projeto da UFG des-
de sua criação e que, inegavelmente, 
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foram realizadas ou aceleradas signi-
ficativamente após 1969. O que se 
delineia mediante essas ações é a ace-
leração e a consolidação da Reforma 
Universitária efetuada na UFG. 

A descontinuidade é dada, do 
ponto de vista político, pelo fim das 
liberdades democráticas e pela impo-
sição da ditadura militar. Do ponto 
de vista do projeto de universidade, 
a UFG foi criada seguindo os modelos 
de universidades européias, e o im-
posto pelo governo militar baseava-se 
no modelo estadunidense expresso no 
acordo MEC-Usaid. 

É inegável que a Reforma Uni-
versitária poderia ser usada para calar 
as vozes resistentes, ao afirmar que 
as ações da Reitoria representavam a 
concretização da reforma da maneira 
como a idealizavam os estudantes da 
época. Servia também para sufocar o 
forte movimento estudantil, uma vez 
que a construção de campi afastados 
dos grandes centros urbanos impedia 
contatos do movimento estudantil 
com a população em geral, o que era 
considerado perigoso. Além disso, o 
sistema de institutos e o regime de 
créditos inibia, dificultava, a for-
mação de vínculos entre os alunos, 
isolando-os e, consequentemente, 
enfraquecendo-os politicamente.

Ainda que a reforma imposta pelo 
governo militar servisse a propósitos 
modernizadores, o silêncio imposto à 
UFG atrofiou um projeto de universi-
dade autônoma, democrática, causan-
do danos irreparáveis ao desenvolvi-
mento da instituição sonhada. Mas 
não se pode negar a continuidade no 
processo de modernização, ainda que 
apoiado em novas perspectivas políti-
cas e em um novo projeto de socieda-
de. Modernizar era a grande urgência 
daquele momento e foi conseguido de 
forma rápida, apesar do prejuízo para 
o verdadeiro desenvolvimento huma-
no e dos custos elevados de uma uni-
versidade silenciada.
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No início deste ano letivo, 
experiências começaram 

a ser compartilhadas com a co-
munidade da UFG, na primeira 
edição do projeto de extensão 
Revelando Memórias, promo-
vido pela Divisão de Comuni-
cações (DC) da universidade. 
Fruto do projeto nacional Me-
mórias Reveladas, uma realiza-
ção da Associação Cultural do 
Arquivo Nacional (ACAN), 
cujo propósito principal é pre-
servar acervos documentais dos 
anos 1964 a 1985, o projeto da 
UFG pretende criar um centro 
de referência sobre a ditadura 
militar, sendo, portanto, um 
instrumento de resgate de me-
mórias, de revelação e de com-
partilhamento de informações 
sobre as lutas políticas pela 
democracia e pelos direitos hu-
manos no Brasil.

A diretora da DC, Heloísa 
Esser dos Reis, explicou que o 
objetivo do projeto é organi-
zar e preservar os documen-
tos referentes a perseguidos 
políticos na época da dita-
dura, pertencentes à regional 
goiana do Departamento 
de Ordem Política e Social 
(DOPS). Os documentos ha-
viam sido entregues pela Se-
cretaria da Segurança Pública 
de Goiás à Biblioteca Central 
da UFG em 1995. Em 2006, 
ocorreu a transferência do 
material para o Arquivo Ge-
ral da DC, para que a equipe 
de arquivistas da universidade 
pudesse cadastrar e conservar 
os documentos, compostos 
por dossiês, fichamentos e 

recortes de jornais da épo-
ca. A Universidade Federal 
de Goiás é uma das poucas 
universidades do país a deter 
documentos referentes à di-
tadura militar. Heloísa Esser 
destacou a iniciativa da DC 
como uma aproximação entre 
a universidade e a comunida-
de não universitária.

O projeto também tencio-
na divulgar a existência dos 
arquivos e colocá-los à dispo-
sição de pesquisadores, his-
toriadores e das pessoas que 
sofreram perseguição durante 
o período. Por se tratar de do-
cumentos oriundos de inves-
tigações sigilosas acerca de 
cidadãos considerados “sub-
versivos” pelo regime militar, 
a DC resguardará a privacida-
de dos envolvidos, permitindo 
o acesso ao material somente 
àqueles que foram, de alguma 
forma, afetados pela ditadura, 
ou que tenham interesse em 
produzir nova documentação 
com base nos registros dispo-
níveis na Divisão de Comuni-
cações da UFG.    

Revelando Memórias é 
composto por palestras, de-
bates e mostra de vídeos, que 
abordam a ditadura, progra-
mados para serem realizados 
mensalmente durante o ano 
letivo, na UFG, dando es-
paço aos personagens desse 
período histórico e possibi-
litando um amplo debate na 
sociedade. A programação 
mensal do projeto pode ser 
conferida no portal da UFG 
(www.ufg.br).

mEmórias dE Um passado 
doloroso

Projeto da Divisão de Comunicações da UFG pretende organizar 
arquivos sobre o período da ditadura militar em Goiás
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