
 

 No dia 12 de abril de 2013 foi realizada uma Audiência Pública para a 

Discussão dos Problemas na UNIPAMPA no Auditório do prédio 700. Essa au-

diência foi proposta pelo Deputado Estadual Frederico Antunes e foi fruto de 

reivindicações feitas pelo movimento estudantil. Participaram da audiência dis-

centes, docentes e técnicos administrativos do Campus Uruguaiana, alguns 

professores de outros Campi da UNIPAMPA e também vereadores. Durante a 

Audiência foram abordados temas referentes a falta de infraestrutura, de pro-

fessores e funcionários em geral.  Os pontos discutidos serão expostos, por 

prioridade, em uma carta, a “Carta de Uruguaiana – UNIPAMPA”, a qual será 

encaminhada à Reitoria e ao ministro da Educação, Aloísio Mercadante.  
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Mãe. Assim. Monossilábico. 

Substantivo feminino e único que tem o dom de padecer num paraíso. 

Enquanto todos se divertem, ela está pensando no que pode acontecer se aquela 

bola bater numa quina, que raspará na tevê, que derrubará o quadro, que cairá em 

nossa cabeça. Resultado: nada de jogar bola dentro de casa. 

Mãe é um pouco estraga-prazer. 

Mãe é político ruim. Faz obra subterrânea que ninguém vê. Dá banho no filho, 

penteia e deixa cheirosinho. E o pai que colhe os louros. Leva no futebol, no ani-

versário do amiguinho – exceto no domingo às quatro – e paga de pai zeloso. 

Mãe leva esporro da professora e da diretora, chega em casa tendo um infarto, 

enquanto o pai apenas ri. 

Mãe é aquela que faz tua caveira quando vocês estão a sós, e te endeusa quando 

chega uma visita. 

Passamos de uns “meu filho, para de sair à noite” ou “por que não vai sair hoje”, ou 

“essa guria não é pra ti”, “que dia tu vai tomar jeito nessa vida” para “ele nem sai, 

quase”, ou “já está quase se formando”, ou ainda, “tirou 10 na prova” quando antes 

tu eras o “também, tu só estuda”. 

Mãe é assim mesmo. 

Ser mãe, hoje, é não ter tempo de cuidar dos filhos. Pagar alguém para o fazer, 

mas demitir a contratada a cada três meses para não dar chance de o filho gostar 

mais da “outra”. Vá saber, né?! 

Ser mãe é querer que o filho ganhe o mundo, mas que volte até às dez. 

É desejar que o filho descubra seu próprio caminho, mas nada de namorar aquela-

zinha que ela nem conhece.  

É inventar doença para que voltemos para casa rápido. Filhos são remédio para as 

mães. E elas já estão resistentes a nós. A dose precisa ser aumentada a cada “mãe, 

vou morar sozinho”. 

Ser mãe é realmente ser escolhida. É ser apontada pelo filho de outra mãe na apre-

sentação do coral da escola porque a outra companheira de classe não pode estar 

presente.  

É receber aquele abraço apertado, dizer para o “órfão temporário” que sua mãe 

estava em Nárnia, fazendo uma coisa bem legal para ele. 

Ser mãe é planejar, deduzir, antecipar. Tudo. Mas também é estar passando em 

frente a uma lagoa, ver um saco de lixo, e achar a razão de sua vida lá. É estar pas-

sando por uma lixeira e, a partir dali, ver sua vida mudar. Ganhar sentido. Ou é a 

camisinha estourar. Tudo assim: sem planejar. 

Depois de tudo isso, concluo que ser mãe é tudo que não quero ser na vida. 

É vocação. Graças a Deus. Ou é ter feito algo de muito ruim em vidas passadas. 

Termino por aqui porque, pelas minhas contas, hoje começa a TPM da mãe e, ser 

filho é ser um melhor filho nessa época. 

Mãe, padece para sempre na minha vida? 

“Simples” assim 
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Desde fevereiro de 2013 a UNIPAMPA conta com a presença de um Mexicano. Edgar Sandoval Longoña 

veio da cidade de Matamoros, do estado de Tamaulipas, para realizar intercâmbio no Curso de Enfermagem do 

nosso campus. Atualmente Edgar cursa o 8º semestre de Enfermagem na Universidad Autónoma de Tamauli-

pas. O Grupo PET Fisioterapia teve o prazer de conversar com ele para saber mais sobre essa experiência. 

Confira a entrevista abaixo.  

1 - De que forma você conseguiu o intercâmbio?  

Através de uma seleção onde havia a possibilidade de realizar o intercâmbio em três Universidades: uma 

Brasileira (UNIPAMPA), uma Colombiana e uma Mexicana. Participaram dessa seleção dez acadêmicos, onde 

o critério de escolha era a maior média. Então fui selecionado no Curso de Enfermagem, e meu destino foi a 

UNIPAMPA Uruguaiana. 

2 - Quais as maiores diferenças entre a sua Universidade e UNIPAMPA? 

Na minha opinião a UNIPAMPA é melhor em função de que, aqui, vocês têm muitos projetos, mais op-

ções de participação em grupos de pesquisa, oportunidade de viajar para congressos em outros estados, são coi-

sas que na minha universidade não tem. Além disso, minha Universidade não é nem particular e nem pública, e 

sim conveniada, onde o governo paga a maior parte e nós pagamos uma taxa mínima para estudar. 

3 - Quais eram suas expectativas ao vir para o Brasil e qual foi o impacto ao chegar aqui? 

Eu tinha uma visão de que o Brasil era muito perigoso, e que as pessoas não eram receptivas. Ao chegar 

aqui me deparei então com uma cidade tranquila e com pessoas acolhedoras. Também me surpreendi com a 

qualidade do ensino, pois não esperava que fosse tão boa quanto é. 

4 - Qual a diferença do sistema de saúde do seu país e do Brasil? 

Lá não existe um sistema como o SUS, apenas funcionários públicos se beneficiam do serviço gratuito. 

No México existe o chamado Seguro Popular, que é destinado às pessoas carentes, porém estas devem compro-

var a carência. 

5 - O que você ainda gostaria de conhecer no Brasil e não teve oportunidade? 

Adoraria conhecer as praias Brasileiras. 

 

 

Mexicano na UNIPAMPA 
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Edgar Sandoval  
Acadêmico do 8º semestre de Enfermagem na Universidad 
Autónoma de Tamaulipas - México. 



A música pop atual passa por uma fase de grande decadência. O que atesta esse fato 

é a grande bilheteria em turnês de artistas veteranos,muitos relançamentos de dis-

cos e o culto cada vez maior de músicos já falecidos em redes sociais. Mas o que 

aconteceu para que houvesse tamanha carência de talentos? Existem muitos motivos 

que podem explicar essa situação, mas vou me ater especificamente em: A mudança 

de mentalidade na produção artística das grandes gravadoras. 

Até meados dos anos 70, o diretor artístico das grandes gravadoras era um ex-músico que procurava 

conciliar, na maioria das vezes, o valor artístico com o potencial de venda quando produzia os álbuns. Havia 

uma mentalidade a longo prazo, o artista lançava um ou dois discos até sua ideia ser absorvida para o grande 

público e consequentemente, ter seu público fiel. Mas com a crise do petróleo que houve no final dos 70 ficou 

muito caro lançar discos, pois o vinil era feito desse material, e teve uma mudança radical na maneira de pen-

sar, produzir e lançar discos. Saiu o diretor ex-músico e idealista e entrou o diretor burocrata pragmático que 

visa somente o lucro. Com isso, houve uma diminuição de artistas no cenário pop e um aumento de entertai-

ners. 

O artista canta e toca o que está dentro de si, expressa seus sentimentos, suas ideias e sua visão de mun-

do, tem um estilo próprio (virtudes e defeitos só dele). Ele pode agradar o público, mas esse não é seu princi-

pal objetivo.  

O entertainer visa única e exclusivamente agradar o público, ele busca o sucesso. As gravadoras estão 

castrando a veia criativa dos artistas e padronizando-os de acordo com o que está na moda, tornando-os enter-

tainers. Programas como “The voice”, “Ídolos”, etc, são exemplos de como os cantores são obrigados a seguir 

um perfil que anula qualquer forma de personalidade artística própria. A gravadora realiza um processo de pas-

teurização (fabrica e homogeneíza músicas e músicos para que sejam facilmente consumidos e degustados). Até 

o rock que era um gênero rebelde por natureza, que em outras gerações transgrediu valores sociais,políticos, 

sexuais e morais, hoje é uma música domesticada, desprovido de qualquer senso crítico e rebeldia artística. 

Esperamos que com a popularização da internet possa haver uma mudança no status de como realizar 

arte atualmente. Certamente, novos artistas surgirão, terão visibilidade e mudarão o panorama da música con-

temporânea, somente o tempo pode dizer.         

  

           Ernesto Lemos, 

Acadêmico de Fisioterapia da UNIPAMPA  

e melomaníaco nas horas vagas. 

 

Entertainers: A pasteurização musical 
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www.everissimobr.blogspot.com.br 

“Waris Dirie nasceu em uma família de criadores de gado nômades, na Somália. 

Aos 13 anos, para fugir de um casamento arranjado, ela atravessou o deserto 

por dias até chegar em Mogadishu, capital do país. Seus parentes a enviaram 

para Londres, onde trabalhou como empregada na embaixada da Somália. Ela 

passa toda a adolescência sem ser alfabetizada. Quando vê a chance de retornar 

ao país, ela descobre que é ilegal da Somália e não tem mais para onde ir. Com a 

ajuda de Marylin, uma descontraída vendedora, Waris consegue um abrigo. Ela 

passa a trabalhar em um restaurante fast food, onde é descoberta pelo famoso 

fotógrafo Terry Donaldson. Através da ambiciosa Lucinda, sua agente, Waris 

torna-se modelo. Só que, apesar da vida de sucesso, ela ainda sofre com as lem-

branças de um segredo de infância.” 

"O Tempo e o Vento é uma série literária do escritor brasileiro Érico Veríssimo. 

Dividido em O Continente (1949), O Retrato (1951) e O Arquipélago (1961), 

o romance conta uma parte da história do Brasil vista a partir do Sul - da ocupação 

do "Continente de São Pedro" (1745) até 1945 (fim do Estado Novo), através da 

saga das famílias Terra e Cambará. É considerada por muitos a obra definitiva do 

estado do Rio Grande do Sul e uma das mais importantes do Brasil. ”. 

 

Dica de Livro 

Dica de Filme 
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Dica de Documentário 

“ O documentário aborda a educação brasileira em um angulo pouco visto 

dentro da sala de aula, abordando os dramas dos jovens e professores de 

diferentes regiões do Brasil. A precariedade das instalações, preconceito, 

violência e o abandono são temas presentes.” 
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A produção cinematográfica no Brasil sempre encontrou diversas barreiras, 

tanto econômicas quanto tecnológicas. Tais barreiras, ligadas a problemas na dis-

tribuição e divulgação, deixam o cinema brasileiro em segundo plano ao concor-

rer com o cinema estrangeiro, principalmente o cinema hollywoodiano atual. Na 

década de 80, também conhecida como a “década perdida”, o cinema brasileiro 

sofreu com o período econômico vivido no país, onde a crise do modelo adotado 

pelo regime militar era latente, devido ao endividamento externo, impulsionado 

pela crise internacional do petróleo. Outros fatores contribuíram para que a déca-

da perdida fosse formada, como o início da falência da Embrafilme, a populariza-

ção do videocassete, o aumento dos índices de violência urbana e o auge do cine-

ma norte-americano com os blockbusters. Apesar disso, alguns poucos filmes mere-

cem destaque no período, como Vera (1987) de Sergio Toledo, discutindo a ho-

mossexualidade feminina de forma contundente e despojada de preconceitos, sus-

tentada por uma grande atuação de Ana Beatriz Nogueira, atuação esta que lhe 

rendeu o Urso de Prata em Berlim. Tal década é encerrada com o excelente cur-

ta/documentário Ilha das Flores (1989) de Jorge Furtado, dando esperanças de 

uma nova vida ao cinema brasileiro. 

No entanto, no início da década de 90, é extinta a Embrafilme pelo Progra-

ma Nacional de Desestatização (PND) do governo Fernando Collor de Mello. 

Com isso, a produção cinematográfica brasileira é quase extinta, já que a tentativa 

de privatização esbarra na concorrência desleal com os filmes estrangeiros, com a 

televisão e com os videocassetes. O cinema brasileiro voltaria a ganhar vida em 

1993, com o Programa Banespa de Incentivo à Indústria Cinematográfica e o Prê-

mio Resgate Cinema Brasileiro, instituído pelo Ministério da Cultura, fazendo 

surgir novos nomes no meio cinematográfico. Walter Salles, diretor do premia-

díssimo Central do Brasil (1998), e Marcelo Masagão com um “cinema experimen-

tal” no documentário Nós que Aqui Estamos por Vós Esperamos (1999) são alguns dos 

exemplos mais conhecidos. Começava então um novo período na indústria cine-

matográfica brasileira, conhecido como “cinema da retomada”. Nesse período 

ocorre também a criação da Globo Filmes, atualmente responsável pelos filmes 

de maior audiência do cinema brasileiro.  

Valorização do Cinema Nacional 

Página 6 Informa PET Fisioterapia   

Patrick Guidolin 



O monopólio da Globo Filmes no meio cinematográfico trouxe alterações no cinema 

nacional, como a incorporação de padrões estéticos, técnicos e de linguagem televisiva e pu-

blicitária às telonas.Outra problemática é a falta de espaço aos filmes que não são da produto-

ra, correspondentes a 80% da produção nacional e não mais que 20% das bilheterias dos cine-

mas brasileiros. 

Com toda a estrutura da maior rede de TV aberta do país por trás, torna-se fácil a di-

vulgação dos produtos da Globo Filmes, obtendo destaque aos olhos e ouvidos dos espectado-

res, ofuscando e limitando o tempo de exibição de outros filmes nos cinemas. Obras como 

Lavoura Arcaica (2001), Durval Discos (2002), Mutum (2007), O Céu de Suely (2006), Os Famosos e 

os Duendes da Morte (2009), Trabalhar Cansa (2011) e A Casa de Alice (2007) são exemplos de 

filmes que possuíram pouca ou nenhuma exibição nos cinemas brasileiros, e que dificilmente 

serão exibidos na TV aberta por não apresentarem o lucro como objetivo final a ser alcança-

do, pois geralmente abordam temas que fogem do padrão comercial adotado pela Globo Fil-

mes. Um exemplo recente é o novo filme do diretor Kléber Mendonça Filho, O Som ao Redor, 

que estreou na metade de 2012 nos Estados Unidos e somente em Janeiro de 2013 no Brasil, 

e em pouquíssimas salas, apesar das boas críticas e prêmios em festivais internacionais. A 

questão não é a qualidade ou não dos filmes da produtora global, mas sim o quanto esse mo-

nopólio atrapalha o crescimento cultural e diversificado do cinema nacional, excluindo a o-

portunidade de novos rostos, novas atitudes e novas visões sobre aquilo que chamamos de 

cinema. 

O complexo de vira-lata e estereotipado de que o cinema brasileiro é feito apenas de 

palavrões e sexo deve ser combatido, pois é uma afirmação tola, preconceituosa e historica-

mente incorreta. Sobre o futuro do cinema brasileiro nada podemos dizer, já que viajar ao 

futuro ainda é coisa das telonas. Basta olharmos para trás, onde encontramos movimentos 

como o Cinema Vanguardista a partir do final da década de 20, o Cinema Novo na década de 

60 e o Cinema Marginal na década de 70, que produziram obras que são até hoje aclamadas 

mundialmente, para notarmos a capacidade e a riqueza de um cinema infelizmente esquecido 

e pouco valorizado por nós mesmos. Que o passado produtivo e premiado sirva de base para 

o crescimento cinematográfico atual, a nossa cultura agradece; e quem ganha com isso somos 

todos nós. 
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Vídeo-game é só passatempo? 
 
Contrariando esse pensamento, surge na Fisioterapia uma nova estratégia de reabilita-

ção: o Nintendo Wii Fit. Por ser uma técnica nova, ainda há poucos estudos comparan-

do a técnica às técnicas convencionais da Fisioterapia. Procuramos na literatura e encontramos dois artigos sa-

indo do forno. Um utilizando a reabilitação nas lesões de Ligamento Cruzado Anterior (LCA) e outro na Es-

clerose Múltipla.  

 

Quer conferir? 
 

 Gul Baltaci, Gulcan Harput, Bunyamin Haksever, Burak Ulusoy, Hamza Ozer. Comparison between Nintendo Wii Fit and conven-
tional rehabilitation on functional performance outcomes after hamstring anterior cruciate ligament reconstruction: prospective, randomized, 
controlled, double-blind clinical trial. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, 21: 880–887, 2013. Disponível em: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22543515  

 Ylva E Nilsagård, Anette S Forsberg and Lena von Koch. Balance exercise for persons with multiple sclerosis using Wii games: a random-

ised, controlled. Multiple Sclerosis Journal, 19: 209, 2013. Disponível em: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22674972  
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Espaço da Ciência 

Por onde andam os egressos da UNIPAMPA? 
 

No dia 16 de outubro de 2006 o Curso de Fisioterapia da UNIPAMPA dava início à sua jorna-

da. Em julho de 2011 a primeira turma encerrava sua graduação, que foi marcada por vários desafios, 

desde a troca das instalações da Universidade até a troca de currículo do Curso. Nesta edição trazemos, pela primeira 

vez, notícias sobre a vida profissional de alguns egressos. 

Taís Pereira ingressou em outubro de 2012 no serviço público no Grupo Hospitalar Conceição – GHC. Tra-

balha no Hospital Nossa Senhora da Conceição, um dos quatro do grupo, em Porto Alegre, atuando no setor da Emer-

gência com ênfase em Terapia Intensiva. 

 Andréa Fernandes Salgueiro foi aprovada na seleção do Programa de Pós-Graduação em Bioquímica – 

UNIPAMPA (nível de mestrado) ainda em 2011. Em janeiro de 2013 defendeu sua dissertação de mestrado intitulada: 

“Efeitos do chá de Bauhinia forficata (subsp. pruinosa) sobre o dano oxidativo induzido por altas concentrações de glico-

se em eritrócitos humanos e por estreptozotocina em camundongos". Atualmente faz doutorado em Bioquímica pelo 

PPG Bioquímica – UNIPAMPA onde trabalha na avaliação dos efeitos de extratos de Bauhinia forficata em modelos 

experimentais de Diabetes mellitus em camundongos e de resistência à insulina com Drosophila melanogaster. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22543515
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22674972


E STA MOS  NA  WEB :  
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/petfisioterapia 

@PETFisioterapia  

PetFisioterapia Unipampa 
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