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CARTUM

‘Muita saudade: 
mas vale a pena’

NO CAMINHO E NA VIDA

Natural de Primavera do Leste, Mato Grosso, 
Igor Vieira, aluno do 3º Período de Medici-
na se preparou para o curso desde 2º ano 

do ensino médio. De acordo com o que pode informar, prestou 
vestibulares em 2005, em diversas instituições de ensino do 

Brasil, e passou para o curso mais concorrido na Universidade 
Federal de Rondônia. 

Em seu segundo ano como aluno da Unir, Igor é funcionário a 
seis meses do restaurante da Instituição. Surpreso com a demora 

no atendimento, quando estava à espera do prato universitário 
(PU), ressolveu interrogar a proprietária do estabelecimento, 

Margarete, sobre a possibilidade de contratação de alguém para 
auxiliá-la. “Perguntei à Margarete se ela não queria um funcio-
nário para ajudar no serviço. Então, ela disse que pensaria no 

assunto e, dias depois, fui contratado”. Quanto ao bacharelado 
em Medicina, Igor diz que esta valendo a pena, pelo esforço e 

por sua preparação árdua para ingresso no curso. 
Ao finalizar entrevista ao Grau Informativo, Igor também falou 
sobre a distância e a falta de familiares. “É difícil. Complicado 

por causa da saudade que sinto da minha família”. Nas férias é 
o momento de voltar para casa. 
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...carta ao leitor...
Digamos, caro leitor, que a pesquisa voltada para toda e qualquer validade 

histórica pontuasse uma condicionante exata para o plano da veracidade dos fatos. 
E, na coerência desse simulacro fecundo, as sociedades, e suas culturas, em seus va-
lores mais eminentes, vociferassem na razoabilidade das questões coletivas e sociais. 
Então, vejamos as lutas que negros foragidos de seus opressores travam diariamente 
para fazer prevalecer o direito à justiça pela qualidade da voz. De fato, aquele grito 
que afunda para o miolo da costura afro-descendente. É nos quilombos que a racio-
nalidade é mais clara e as pessoas lutam para avançar em mais um dia de vida em 
liberdade relativa.

Diáspora Africana. Ainda hoje, caro leitor, as comunidades menos favorecidas 
economicamente latejam suas caras cheias de palavras mas, os espaços, impróprios, 
só revelam má qualidade para um som que chega à luz de falso fosco. As histórias das 
sociedades desprestigiadas economicamente tem merecido pouco espaço na historio-
grafia oficialesca regional.

Caro leitor, o I Encontro Internacional da Diáspora Africana da Região Amazô-
nica, realizada pela Universidade Federal de Rondônia acresce um fundamento novo 
para as nossas questões historiográficas. Agora, queremos outros discursos. As falas 
de quem ainda não encontrou mural para pregar seu texto. 
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Trabalhando para manter-se na trilha de um bacha-
relado no curso de Medicina da Unir, Igor Vieira 

acredita que as dificuldades são obstáculos possíveis 
de serem superados e não vai abrir mão de chegar 

no lugar que almeja. Segundo ele, as saudades que 
sente da família é o que mais incomoda mas, está 

conseguindo suportar

A Universidade Federal de Rondônia, após decisão do Conselho 
Universitário, aderiu ao Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni)

Conselho Editorial

ANTÔNIO C. RABELO

“A Unir pode aderir ou não 
ao Reuni. Muitas criíticas são 
feitas ao decreto. Concordo 
com muitas delas. Mas não 
basta dizer não. Tem que 
dizer e apontar alternativas 
para a Unir”

ANALTON ALVES
“Durante muitos anos 
lutamos pela expansão uni-
versitária. Agora, é pegar a 
oportunidade e continuar 
lutando pela qualidade. 
Fazer birra, agora, é pura 
demagogia”

NAIR GURGEL
“A Universidade Federal se 
prepara para um instante 
mais adequado a essa 
realidade social. É preciso 
abrir espaços, com mais 
qualidade, para que a 
Educação Superior ofereça 
dignidade e Justiça”. MICHELE NOÉ

“É possível pensar no Reuni 
como instrumento para a 
melhoria da qualidade do 
Ensino no País. É preciso 

apenas que saibamos condu-
zir bem as mudanças. Co-

brando, fazendo e orientan-
do quem, de fato, vai realizar 

a expansão”

GLEICYANE VIEIRA

“Muitas pessoas reclamam 
da falta de qualidade que o 

Reuni pode propiciar à Edu-
cação no País. Mas, também 
é preciso pensar no número 
maior de pessoas que terão 

acesso ao ensino público 
superior gratuíto.

MARISA ALBUQUERQUE

“As Instituições de Ensino 
Superior no País, há anos, 

estão com defasagem de 
material humano. A Refor-

ma pode reajustar, melhorar 
as condições de trabalho e 
propiciar melhor qualidade 

no ensino público”

Vida Acadêm
ica

IGOR VIEIRA

3º período de Medicina na Universidade 
Federal de Rondônia - Unir

O sonho é chegar às portas da qualifi-
cação e abrir o caminho que vai fler-
tar com a dignidade profissional. Um 
menino de objetivos francos quebra os 

paradigmas que alastram a complexidade huma-
na e abre o sorriso para o estado de graça de um 
trabalho diário na cantina central da Universida-
de Federal de Rondônia (Unir). E, vai servindo 
os pedintes que, por muitas vezes, desalinhados 
pelo congestionamento rotineiro das enfadonhas 
discussões científicas, anunciam-se chatos como-
vidos. Mas, o trabalho é quem dignifica a alma 
e o corpo. Portanto, todos os dias o jovem Igor 
Vieira, acadêmico do 3º período do Curso de Me-
dicina, retorna para a sua atividade e faz a sua 
parte na vida. 

E, você pode pedir o suco. Alguns anos 
mais tarde, certamente, vai poder dizer: aquele 
médico conceituado muito se parece com um jo-
vem rapaz que nos servia no restaurante universi-
tário. E, as pessoas dirão: isso não pode ser.

O jovem Igor Vieira, como dizem os pró-
prios colegas, é uma obstinação. Trabalha por 
conveniência às suas necessidades estudantis. Se 
ficar pedindo ajuda aos pais é só uma questão ar-
gumentativa a superar, perseguir o auto-sustento 
coincide mais com suas disposições. O rapaz já 
concluiu que para comprar seus próprios livros e 

arcar as despesas diárias na vida acadêmica nada 
melhor que a alternativa de encarar o “trampo”, 
por mais pesado que seja. Para ele, isso é perfei-
tamente normal e, de certa forma, dá prazer.

Igor não é o único universitário a tentar, na 
Unir, alternativas para manter-se “nos estudos”. 
Pelos corredores do campus de Porto Velho tem 
sido frequente o aparecimento de estudantes co-
mercializando produtos, oferecedo serviços e su-
portes para atividades diversas.

O trabalho no restaurante da Universidade 
Federal de Rondônia, para o acadêmico Igor Viei-
ra, surgiu por um acaso e tem lhe ajudado muito 
nas finanças. Ele confessa que não há nada de 
incômodo em desenvolver esse tipo de atividade. 
Para ele, o importante é o retorno financeiro que 
tanto lhe serve.

Ao falar sobre o tratamento que tem rece-
bido dos colegas de curso, após decidir trabalhar 
de garçon no restaurante, Igor sustenta que nada 
mudou. Alguns amigos até lhe dão força e dizem 
que “ele está certo. Precisa mesmo se virar se qui-
ser chegar onde pretende”. 

Sobre suas dificuldades em conciliar tra-
balho com estudo, o jovem Igor também explica 
que, o trabalho de garçon, de certa forma, é até 
mais confortável que outros trabalhos. Pois não 
lhe compromete nos estudos.

Colegas de curso 
consideram tudo normal

“Não vejo nada 
de anormal em trabalhar 
no restaurante da Unir. 
É um trabalho e qualquer 
pessoa pode fazer isso 
sem problema”

“Meu trabalho aqui é fácil. 
Eu atendo as pessoas e, 
também almoço aqui mesmo”

...uns a favor, outros conta... ninguém assume responsabilidades...


