
enfOrme tínhamosnoticia-
do na última edição, os esforços da
Comissão do CEPE que estudava
as mudanças no contrato de traba-
lho tinham se dirigido na busca de
um denominador comum, um nú-
mero que pudesse aglutinar tanto
os interesses dos professores, como
as necessidades da Reitoria.

Esse denominador foi repre-
sentado pelo número 3,7, ou seja,
a fórmula matemática para o cál-
culo das horas docência de que
cada departamento' poderia dis-
por, representaria cerca de 37%
de horas efetivamente dadas em
sala de aula, contra 63% das cha-
madas horas-atividade (horas
destinadas à preparação de aulas,
correção de trabalhos, atendimen-
to a alunos, entre outras).

Tal número, conforme relata-
ram os membros da comissão, re-
sultou de um esforço político, no
sentido de encontrar-se um parâ-
metro que ao mesmo tempo que
viabilizasse a instituição pudesse
dar aos professores condições um
pouco mais dignas de trabalho.

Sinal fechado
Porém a Reitoria já começa a

sinalizar negativamente para a
com unidade. No Consun de quar-
ta-feira passada, ao mesmo tem-
po em que reconhece os esforços
da Comisão, o vice-reitor admi-
nistrativo afirmou que o número
3,7, utilizado como base de cálcu-
lo para a nova fórmula contratual,
seria insuportável para a adminis-
tração da Universdidade, uma vez
que, segundo as planilhas apre-
sentadas pela vice-reitoria acadê-
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mica, tal número redundaria
num acréscimo de 9% na folha
de pagamento da PUC (embora
estes cálculos sejam diferencia-
dos para cada departamento,
pois alguns teriam ganhos e ou-
tros perderiam horas).

O professor De Caroli afir-
mou que não gostaria de ver o
Conselho de Administração e Fi-
nanças (CAF), cumprindo um
papel de algoz dos professores,
pois não restaria a ele outra alter-
nativa senão vetar a nova fórmula
de contrato de trabalho.

Posição da APROPUC
A professora Madalena Peixoto,

presidente da APROPUC, numa in-
tervenção no último Consun, reco-
nheceu os esforços políticos da Co-
missão que elabora o novo contrato e
encarou como avanço os números
sugeridos pela Comissão.•

Para a entidade dos professo-
res, que acompanhou constante-
mente a discussão da nova siste-
mática, a formulação adotada,
embora não contemple inteira-
mente os anseios dos professores
da casa, representa um avanço em
relação à famigerada deliberação
65/78, hoje em vigor.

Outra concordância entre a Co-
missão e a APROPUC reside no
fim do regime de hora-aula, cláusu-
la com a qual concordam a maioria
das unidades com excessão da Fa-
culdade de Direito, que encami-
nhou emenda ao texto final visan-
do preservar suas chamadas
especifidades acadêmicas.

Decisões à vista
Neste sentido as próximas se-

manas prometem ser movimenta-
das. O CAF de segunda-feira deve
analisar o mérito financeiro da pro-
posta aprovada no CEPE e um
Consun extraordinário, marcado
para o dia 1 de novembro, deverá
deliberar sobre a nova proposta de
contrato de trabalho. Resta saber se
o trabalho exaustivo da Comisão
Interdisciplinar de Contrato de
Trabalho será minimamente res-
peitado ou se, em nome de uma
esterilizante disponibilidade de
caixa, a Reitoria irá arquivar 14
meses de trabalho em busca de
novas alternativas para o trabalho
do professor na Pontifícia Univer-
sidade Católica de São Paulo.



Falta de educação
No é necessàrio afirmar

que a educação brasileira nun-
ca foi uma prioridade governa-
mental e que atravessa uma
crise complexa - inclusive de
identidade. Mas é preciso di-
zer que essa crise invade rela-
ções sociais mais peculiares.

Nos periódicos do Brasil, os
profissionais de comunicação, de
um modo geral, carecem de uma
análise de conjunto. Mesmo que
as reportagens, artigos e crônicas
sejam bem escritos e mais que
comprovados, existe uma ausên-
cia de organicidade de todas as
informações.

As notícias veiculadas na
grande imprensa não têm vín-
culos entre si, porque a abor-
dagem é simplificada ao máxi-
mo, isolando a informação. A
falta de uma visão de processo
nos jornais, revistas e progra-
mas de televisão individualiza
o fato, reduzindo-o a um signi-
ficado meramente diário.

Um exemplo desse isolamen-
to da informação é a abordagem
sobre a Guerra da Bósnia. Os
periódicos diários "exibem um
jogo de xadrez de pouca mobili-
dade. Num momento os sérvios
atacam e os muçulmanos se de-
fendem, depois de reagirem com
o auxílio da Croácia, que por sua
vez é invadida, até que as forças
da OTAN descarreguem suas
bombas.

Mesmo que essas reportagens
sejam muito bem feitas, as bata-
lhas são apresentadas como uma

José de Oliveira Júnior
abstração, falando por si própri-
as, sempre contando com inter-
valos angustiantes. Existe um
vazio sem explicação inclusive
porque os mortos são exibidos
como números. Essa lacuna pe-
rigosa impede uma leitura mais
completa do conflito.

A guerra não é constituída
apenas por batalhas isoladas: Ela
tem uma causa e um desenrolar
com determinadas característi-
cas, atribuídas no âmago do con-
flito por sobreviventes e estudio-
sos. Nesse caso específico da
guerra na região dos Balcãs, em
poucas oportunidades pôde-se
ler ou ouvir uma reportagem so-
bre o marechal Tito, o criador da
Iugoslávia.

Não existe um comentaris-
ta ou um crítico que reúna as
reportagens e pesquise profun-
damente um processo, que é
resultado da associação dos fa-
tos. Esvazia-se o jornalismo
com textos, sem uma leitura
que dê um significado à com-
plexidade da abordagem. Há
uma ausência de novidade nas
reportagens, porque as matéri-
as r~petem a sua forma.

E bom enfatizar que os fa-
tos são a matéria-prima da im-
prensa. Sem eles não seria pos-
sível fazer jornalismo, nem in-
terpretar um mundo caótico,
grávido de contradições. Mas
falta um profissional que recu-
pere todos esses fatos e respon-
da às necessidades de
inteligibilidade do processo.

A razão desse profissional
não participar dos veículos de
comunicação é a baixa qualida-
de educacional do Brasil.Tanto
leitores quanto jornalistas, se
tiverem condições de adquirir
conhecimento em uma boa
escola, ainda reproduzem um
sistema manipulado. Temos
jornalistas de gabarito - como
excelentes leitores -, que co-
mentam diversas questões,
mas são trabalhadores que
usam o seu nome como marca
do periódico que escrevem.
São lidos muito mais por serem
conhecidos do que pela rele-
vância dos temas que abordam.

O espaço no jornalismo para
o pleno desenvolvimento do co-
nhecimento só pode vir acom-
panhado por um preparo educa-
cional que incentive discussões,
palestras, aulas e interações com
outras áreas acadêmicas. As uni-
versidades se isolaram da comu-
nicação de massa, mas sua pro-
dução ainda tem qualidade e
precisa ser difundida e compar-
tilhada socialmente.

Este artigo espera alertar alu-
nos e professores de comunica-
ção para o drama dos leitores, que
não aceitam a redundância das
formas em detrimento do con-
teúdo nos textos jornalísticos.
Essa deficiência de informação
dos periódicos é uma falta de
educação dos jornalistas

José de Oliveira Jr. éaluno do
curso deJornalismo



Evento marca
formatura de
educadores
populares

o Núcleo de Trabalhos Co-
munitários (NTC) estará reali-
zando no próximo dia 31, às 15h,
o encerramento do IIICurso do
Educador da Rede Pública. Na
cerimônia de entrega de diplomas
deverão acontecer vários eventos
culturais, unindo desde poesia e
música até teatro de bonecos, te-
mas centrais do curso de educador
popular. O evento deverá ocorrer
na sala 333.do prédio novo.

15 anos de
Fotojornalismo

.ne POC
Até o próximo dia 7 de novem-

bro deverão estar expostos no sa-
guão da Biblioteca Central os tra-
balhos da disciplina Fotojomalis-
mo, do curso de Jornalismo daPU C.
São trabalhos que resgatam a histó-
ria da disciplina, ministrada pela
professora Vera Racy, desde 1980,
mostrando um painel tanto da evo-
lução técnica dos alunos do curso
como do próprio desenrolar de nos-
sa história recente.

A mostra também conta com
trabalhos dos técnicos e professo-
res da disciplina, a chamada "Prata
da Casa", denotando no seu todo
uma qualidade que não deixa nada
a desejar para os melhores traba-
lhos de nossa imprensa cotidiana.



CARGOS E SALÁRIOS

Funcionários reivindicam
maior participação

Nste último Consun o pro-
fessor Rubens Municci, da
D RH, mostrou como andam as
discusões do tão esperado Pla-
no de Cargos e Salários dos fun-
cionários da PUC-SP.
Segundo o professor, o plano
pretende criar uma nova estru-
tura de cargos, nivelar salários
ao valor de mercado e desen-
volver um sistema mais ade-
quado de desenvolvimento
profissional. No estágio atual já
foram mapeados todos os car-
gos da Universidade,
atualizadas as pesquisas salari-
ais, concluídas as avaliações,
bem como elaborada uma es-
cala de pontuação para os di-
versos cargos. Como próximos
passos espera-se uma melhor
definição de faixas salariais e
uma efetiva elaboração de po-
líticas salarias que determi-
nem, por exemplo, como será
a ascenção profissional de cada
funcionário.

Críticas

Para os conselheiros que repre-
sentam os funcionários no
Consun, porém, as coisas não
são tão simples assim. Pratica-
mente todas as intervenções
encaminharam-se para a ausên-
cia de uma discussão mais
aprofundada entre a Reitoria e
os funcionários, que pouco fo-

ram ouvidos e sempre de ma-
neira atomizada, e não através
de instâncias mais representa-
tivas como as assembléias.
Anselmo da Silva criticou a
propalada endogenia (ou seja,
os cargos da PUC seriam ocu-
pados, prioritamente, por seus
trabalhadores), uma vez que, a
terceirização em vários setores
é uma realidade nos dias atu-
ais. O presidente da AFAPUC
também referiu-se à compara-
ção dos salários vigentes aos
salários de mercado, afirman-
do que, quando tal fato ocorre,
a comparação é sempre feita
pelos menores patamares.
Renê dos Santos Vieira, outro
funcionário conse-lheiro do
Consun, ressaltou a premência
de se concluir um plano o mais
breve possível, uma vez que no
próximo ano teremos eleições na
PUC e o normal é que a Reito-
ria não se comprometa com mu-
danças em final de mandato.
Já para o professor De Caroli (
que espera ver o plano implan-
tado, se possível até o final do
ano, dependendo da superação
de conflitos), as críticas não
procedem, pois o plano deve
passar por todas as instâncias da
PUc. O vice-reitor aconselhou
aos funcionários que ouçam
técnicos especializados em car-
gos e salários, para que a juste-
za de suas concepções seja

comprovada. Acrescentou ain-
da que a contratação de pesso-
al extra-PUC só acontece por-
que os nossos funcionários
muitas vezes não se encontram
habilitados para ocupar deter-
minados cargos.

Esperanças

Mas, apesar do ceticismo da ban-
cada dos funcionários, a maioria
dos conselheiros mostrou-se es-
perançosa de que a discusão che-
gue a um bom termo, já que as
divergências apresentadas não
são intransponíveis. E, se hou-
ver disposição para o diálogo de
ambas as partes e transparência
por parte da Reitoria, pode ser
que surja um novo documento
contemplando as aspirações da
sofrida categoria dos funcionári-
os administrativos da PUC.

Novas faculdades

Também no último Consun foi
aprovada por unanimidade a
criação da Faculdade de Edu-
cação e da Faculdade de
Fonoaudiologia. O parecer do
professor Ademir Alves da Sil-
va, relator da matéria, foi am-
plamente favorável, destacan-
do os méritos acadêmicos da
iniciativa e o baixo custo adici-
onal que ela demandará.


