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A Associação dos Professo-
res da PUC preparou uma grande
festa para comemorar os seus 20
anos de atividade. Nodia25, às 20
hs estará começando no
TUCARENA um coquetel para o
qual estão convidados todos os
professores da PUC.

O lançamento do número 1da
PUCviva Revista deverá ser o
ponto alto do coquetel de aniver-
sário da APROPUC .Trata-se de
um número comemorativo dos 20
anos, porém pretende-se que a
revista tenha uma periodicidade
regular a partir do próximo ano.

Neste primeiro número pro-
curamos levantar historicamente
aquilo que de mais importante
aconteceu nestes últimos 20 anos
na história da APROPUC, quer
seja ouvindo os professores en-
volvidos na construção da associ-
ação, ou pesquisando documen-
tos históricos disponíveis naPUC.

Todos os presidentes da
APROPUCforam ouvidospelare-
portagem ecomporão um painel de
depoimentos extremamente rico,
contandoaparticipaçãodecadaum
napresidência da entidade.

Numa outraparte darevista esta-

rão sendo contadas as principais
lutas e conquistas da APROPUC,
quedemonstramtodoopioneirismo
daAssociaçãonestasduasdécadas.
Episódios como a estatuinte da
PUC, o Encontro de Professores
daPUC,oMovimentoPUCVIVA,
entreoutrosestãosendohistoriados
pela revista.

Além disso foram colhidos
depoimentos de personalidades
que contribuíram para o desen-
volvimento da entidade nestes 20
anos .A revista deverá estar sendo
entregue na próxima semana para
todos os professores associados.



A prática democrática
enraizada

A nossa Associação dos docen-
tes esteve presente nas lutas recentes
e atuais levadas dentro e fora da ins-
tituição em defesa dos interesses dos
professores. Não só dos professores
da PUC, mas dos profissionais das
faculdades e universidades particula-
res do país inteiro que compõem mais
de 70% do ensino superior.

Vivemos intensamente as várias
fases da luta dentro e fora da PUc.
No início, a prática democrática dos
professores adquirida no movimento
estudantil foi levada para a sala de
aula. O Ciclo Básico alimentou esse
exercício de democracia. Por isso
que a fundação da APROPUC teve
uma marca muito forte dos professo-
res do Básico. No entanto, aquela
experiência acabou e a Associação
continuou existindo e lutando na
frente do movimento sindical e de-
mocrático.

omovimento dos docentes vive
um momento difícil e contraditório.
Os professores em geral nãotêm tido
um bom salário, a universidade públi-
ca está sendo atacada. Isso diminui a

atuação política dos professores, mas
não podemos entender isso de uma
forma mecânica. Seexistedificulda-
des de organização interna, também
os professores da rede pública não
estão se negando a lutar contra esse
tipo de política.

Por um lado, a gente vê o esvazi-
amento das assembléias, por outro,a
gente vê aumentar a organização na-
cional. Conseguimos fundar a
CONTEE e aAndes também é ativa.
Éumaparenteesvaziamentodaativi-
dade política. É um esvaziamento que
no entanto preserva a organização.

No caso daPUC, convivem tanto
as assembléias esvaziadas como tam-
bém a manutenção 'religiosa' das
contribuições financeiras para ama-
nutenção da entidade. Então, essa
situação é ambígua, contraditória. Um
professor da PUC, para sobreviver,
tem que ter mais atividades do que
tinha. E o clima de pessimismo, de
achar que a luta não está valendo, o
risco do desemprego e tendo qúe
lutar muito mais pela sobrevivência,
acredito que sejamfatores importan-
tes para explicar este esvaziamento
de participação política cotidiana.

Nãoconsideramosesseesvaziamen-
to uma crítica à atuação das entidades.

Existe uma preservação e umforta-
lecimento que não aparece nas assem-
bléias, não aparece nos atos públicos.

o contrato de
trabalho

A Associação sempre lutou pela
manutenção e melhoria do contrato
de trabalho docente. Entendemos que
se houver um contrato de trabalho que
dê conta não só do ensino, mas de
todas as atividades docentes, nós esta-
remos defendendo a universidade e
garantindo um ensino de qualidade.

Nós conquistamos nalutaumcon-
trato por tempo, ultrapassando assim
o contrato hora/aula que a maioria das
universidades e faculdades particula-
res ainda possuem. Atualmente, te-
mos feito mais uma discussão da ma-
nutenção dessa conquista. Portanto,
os professores da PUC contam com
a entidade, não apenas para a preser-
vação dos direitos conquistados, mas
também para avançar nestas conquis-
tas. Afinal, se os docentes são bene-
ficiados, igualmente são beneficiados
a uni versidade e todo sistema de en-
sinop~rticularpoderáseguironosso
exemplo de luta.

A DIRETORIA



Painéis resgatam a
história da entidade

Outro ponto alto das come-
morações do 20° aniversário da
APROPUC será a apresentação
de painéis informativos que mos-
trarão uma parte significativa da
história da entidade.

Realmente, a pesquisa histó-
rica levada a cabo para a produ-
ção da PUCviva Revista reve-
lou um material pouco comum
na universidade. É este material
que os painéis pretendem expor,
resgatando toda uma produção
cultural e política que perpassa o
cotidiano da nossa entidade re-
presentati va.

Fundação da
APROPUC

Estarão expostos fotos, im-
pressos, livros, j ornais, cartazes
entre outros materiais. Os pai-
néis mostrarão uma parte do
movimento de fundação da en-
tidade, que contou com um rico
processo de discussão, onde foi
decisiva a opinião dos professo-
res na conformação de uma

entidade combativa,como se
revelaria mais tarde a
APROPUC.

Também estarão expostos os
prncipais momentos de luta, in-
terna ou externa, nas quais a
Associação dos Professores da
PUC se engajou. A luta pelas
diretas, dentro e fora da univer-
sidade, a nossa estatuinte, a re-
criação da UNE, a solidariedade
à Nicaragua, o repúdio à invasão
daPUC, têm registros preciosos
nos materiais documentais e
iconográficos que estão à dispo

sição nos arquivos da entidade.
Os painéis foram montados a

partir da coordenação de
Amarildo Vieira e da professora
Dorothea Passeti, do Museu da
Cultura da PUC, juntamente
com as estagiárias,HeloisaFélix
e Renata de Oliveira

Eles deverão estar sendo ex-
postos no dia 25 de setembro,
dia da festa, no TUCARENA
e nos dias seguintes eles fica-
rão no saguão do Museu da
Cultura, no segundo andar do
TUCA.

Coral abrirá a festa dos 20 anos
A festa de aniversário da

APROPUC será abertapelo Gru-
po Vocal Canto Porque Gosto.
Composto por 14 integrantes,
entre eles alguns professores da
PUC, o grupo, que já existe desde
1987, é regido pelo maestro Jú-
lio Giúdice Maluf, que também
faz os arranjos do grupo vocal.

O grupo tem um trabalho pre-
dominantemente voltado para a

música popular brasileira, buscan-
do uma maneira de cantar que re-
presente o canto coletivo da tra-
dição brasileira, saindo dos pa-
drões do canto coral.

Dentro do repertório variado
do grupo Canto Porque Gosto
estão previstas execuções de can-
ções de Chico Buarque, Milton
Nasciinento, Djavan, Beatles,Tom
Jobim, entre outros.



TESES

Nós,nexos,conexões, trajetose tramas:o
roteiro como hipermídia, por Roseni
Terrazzan, doutorado em Comunica-
ção e Semiótica, Dia 24/00, 9h,

Crédito agrícola de custeio e o uso de
agrotóxicos na cultura da soja, por
Cristina de Luca lto. mestrado em Eco-
nomia, Dia 25/09, 9h,

Entrea repliÇlade e a ficção: um ensaio
sobre a prática clínica e o ensino da
estatística, por Betisa Malaman,
mestrado em Psicologia Clínica, Dia
25/09,10h,

Nego~fugido - Representação da liber-
âade no Recôncavo Baiano, por Ana
Maria Ramos, mestrado em História,
Dia 26J09,14h30,

Implicações das famnias de origem na
formação do casal, por Maria Luiza P.
Munhoz, doutorado em Psicologia Clí-
nica, Dia 27/09, 9h,

A linguagentda sedução na publicidade
doêigarro, por Maria A Espíndola
Miquelin, mestradbem Comunicação
eSemiótica,Dia 27/09, 9h,

OIpapel dos funcionários públicos de
formação universitária na construção
dos distritos de saúde, por Claudia
Estevss. mestrado em Ciências Soci-
ais, Dia 27/09, 9h30,

o impacto ~as novas tecnologias no
mundo do trabalho em uma empresa
química de São Paulo, por Rosemeire
Morgado, rhestroco em Serviço Soci-
al. Dia 27/09, 14h,

Psicanálisee educação: laços refeitos,
por Márcia Neder Bacha, doutorado
em Psicologia Clínica, Dia 27/09, 14h30,

Norma Constitucional Trabalhista -
Etic5logia, interpretação, eficácia, por
Manoel Jorge e Silva Neto, mestrado
em Direito, Dia 30/09, 9h,

Op9ÇO da draga: a favela e a bibliote-
ca;por LuizTadeu Feitosa, mestrado
em/Comunicação e Semiótica, Dia
30/09r9h,

o projeto Capacitar na voz de educa-
d(')rasque dele participaram, por Nahir
R,Basbaum, mestrado em Psicologia
da Educação, Dia 30/9, 10h,

oHomem da Mão Seca de Adélia Prado:
a revisitaçãotextualdo coHdiano,porJanne
M. Augusto Paiva, mestrado em Comuni-
cação e Semiótica, Dia 30/9, 14h,

A articulação entre osconhecimentos teó-
ricoseoexrcício da prática supervisionada
no processo ensino-aprendizagem na FIT-
Faculdades Integradas do Triângulo, por
Lucia R, Mendes, mestrado em Serviço
Social. Dia 30/09, 14h,

A porta de entrada: da entrevista de tria-
gem à consulta psicológica, por Silvia
Ancona lópez. doutorado em Psicolo-
gia Clínica, Dia 30/09, 14h,

O problema da indução na filosofiade Karl
Popper, por Gerson de Araújo Neto,
mestrado em Filosofia, Dia 30/09, 14h,

Um olhar sobre a qualidade do ensino na
pré-escola: um estudo de caso em
Diadema, por Cedia Prado, mestrado
em Educação, Dia 30/09, 14h30,

Os conteúdos da consciência do traba-
lhador exposto ao ruído, por Margarete
Belloto Linden, mestrado em Distúrbios
da Comunicação, Dia 30/09, 14h30,

A parceria de professorese profiSSionaisda
saúde na prevenção do câncer, porlvonete
KowalskL mestrado em Psicologia da Edu-
cação, Dia 30/00, 17h30,

PALESTRAS

o Programa de Estudos Pós-Graduados
em Economia Política, o Departamento
de Economia da FEA-PUCSPe o Núcleo
de Pesquisa Moeda & Crédito promo-
vem a palestra "O problema habitacional
brasileiro , "COM O professor Fernando
C, Garcia de Freitas (PUCSP), Dia 23/09,
17h30, sala 10,

O Programa de Estudos Pós-Graduados
em Filosofia, o Departamento de Filoso-
fia da PUCSP e o CEPAME - Centro de
Estudos Patrísticos e Medievais convi-
dam para a palestra La 'Iettura
agostiniana della filosofia grega, pelo
professor Gregorio Piaia (Universidade
de Pádua, Itália), Dia 24/09, 18h, sala 418

O Programa de Estudos Pós-Graduados
em Comunicação e Semiótica promove
a palestra Subsídios Psicanalíticos na
abordagem do texto literário - Júlio
Cortázar e Guimarães Rosa, Essa pales-
tra encerra o ciclo de palestras
Psicanálise e Literatura, ministrado por
Cleuza Rios (Depto, de Literatura Com-

parada da USP), R$ 20,00, Dia 26/09,
19h30, Maiores informações pelo tele-
fone 278-5996, com Valéria,

O Programa de Estudos Pós-Gradua-
dos em Língua Portuguesa, a
Faculdade de Comunicação e Filoso-
fia da PUCSP e o PET - Programa
Especial de Treinamento, promovem
a palestra Dom Quixote: a loucura
feita carne e habitando entre nós,
pelo professor Cláudio César Montoto
(PUCSP), Dia 26/09, 14h, sala 03-CA
(Edifício Perseu Abramo, no Corredor
Cardoso de Almeida),

O Programa de Estudos Pós-Gradua-
dos em História promove a palestra
Influência americana nos imigrantes
da Galícia, pelo professor Raul Sontelo
Vazquez (Universidade de Vigo,
Espanha), Dia27 /09, 9h, sala412(4,Ocm-
dar Prédio Novo),

CONFERÊNCIA
Dentro do Simpósio de Letras, aconte-
ce na quarta-feira, .25/9 a palestra
Trajetória Crítico/Poética, pelo prof
Affonso R, SantÁnna, no auditório 333,
às 19h,

o Programa de Pósem Linguísficapro-
move a conferência "Concepção de
Conhecimento e de Trabalho e as Im-
plicações para a Linguística Aplicada",
por Nilson J, Machado, dia 30/9,

CURSO
A ABRAPSO - Associação Brasileira de
Psicologia Social, com o apoio do Pós
em Psicologia Social, promove o curso
Psicologia e ética - De Aristóteles a
Adorno, pela professora Ora Iray
Corone. Dias 27 e 28/09, das 14 às 17h
e das (; às 13h, respectivamente, Ins-
crições com Ierezlnhc. Maiores
informações na sala 415 Wandar Pré-
dio Novo) ou pelo telefone 873-2385,

DEBATES

RoselySayão apresentará debate sobre a
utilização da camisinha, no cãmpus Mar-
quês de paranaguã, dia 24/9,às 14hs,com
promoção do Centro de Vivênia,
Com promoção dos Cos. e apoio do
Centro de Vivência estará aconte-
cendo nos dias 23 e 27 às 19h, no
auditório 134, um debate com a.parti-
cipação de candidatos a vereadores
dos 5 principais partidos,



Osnumeros do CAF e CONSUN
N asemana passada di vulgamos as chapas vencedoras

para os conselhos de Administração e Finanças e
CONSUN. Faltou a divulgação dos números finais, o que
estamos fazendo na presente edição. Vale dizer que o
quórum alcançado pelos dois conselhos foi bastante
signficativo, principalmente se levarmos em conta a
desmobilização em que vários setores da sociedade se
encontram. Registrou-se um total de 450votantes, nos
três campus da universidade mais o Derdic.Abaixo apre-
sentamos os resultados finais.

CONSUN CAF
Wotos válidos 380 405
Brancos 34 25
Nulos 36 20
trota I 450 450

HIJ~
campus da PUCSP, bem
como outros interessados.
Os participantes estarão
concorrendo a vários prê-
mios e os dois melhores de
cada categoria concorrem
ainda à passagens para
Nova York.

O pessoal do laboratório
de foto (no térreo do Prédio
Novo) já se colocou à inte
disposição dos inscritos para t
dúvidas sobre equipamento,
técnicas e macetes que pode-
rão ajudar na produção dos
trabalhos e, quem sabe, dos
futuros vencedores.

As inscrições para o
concurso De olho na PUC
começaram no último dia 16
e irão até 27 de setembro,
sexta-feira, e podem ser fei-
tas das 9 às 21h, na Cogeae,
pelo preço de R$ 10,00 por
trabalho inscrito. Poderão ser
inscritos, no máximo, três
trabalhos por categoria
(vídeo ou foto) para cada
autor. Desde que não seja
um profissional da área, qual-
quer pessoa poderá se ins-
crever e por isso entende-se
alunos, ex-alunos, professo-
res e funcionários dos três

Funcionários fazem a festa
Os funcionários e professores que estiverem inte-
ressados em apresentar alguma atividade cultural

para comemorar os 50 anos de PUC, deverão
inscrever-se no Centro de Vivência, sala 8 do prédio
novo, até esta segunda feira. O pesoal do expedien-

te da VRACOM avisa que vale teatro, show de
talentos, gincanas, esportes, ou outras atividades. As
apresentações deverão acontecer entre os dias 15

de outubro e 9 de novembro

***

Chernobil em discussão
o Greenpeace estará realizando na PUC,
entre os dias 1 e 12de outubro, uma série de
eventos para lembrar os dez anos do aciden-
te nuclear de Chernobil, na Ucrânia. Para o
Greenpeace o debate tem muito a ver com o
Brasil uma vez que as usinas nucleares de
Angra dos Reisrepresentam um perigo poten-
cial para milhares de pessoas.
A partir do dia 1de outubro uma mostra estará
sendo realizada no saguão da Biblioteca Cen-
tral da PUe, sob o tema "Chernobil - o perigo
nuclear"e no dia 7, deverão estar aconte-
cendo palestras em 3 horários diferentes às
9:40, 17e 20:40h.O Greenpace avisa também
que ternó disposição de professoresmaterial
de divulgação que poderá ser utilizado em
salas de aula, os intessados deverão entrar
em contato com Leia Queiroz pelo telefone
3064-4358



50 anos do brasão da Pie
Antonio Marchionni

SAPIENTlA, ET AUGEBITUR SCIENTlA.
Incontáveis olhares distraídos já perceberam
o brasão da PUC nas paredes e vidraças, es-
pectador silencioso e paciente dos últimos 50
anos. De tempo em tempo questionamo-nos
sobre o "católica" e o "pontifícia" da nossa
gloriosa Universidade. A resposta está toda
aí, na consulta ao brasão.

SAPIENTIA. É a Sapiência- Wisdom-
Sapience-Weisheit-Sa'pienza-Sophia, que não
é algo, é Alguém. E Deus pensando, sua
Mente vivaz, na qual Ele conversa consigo
mesmo, conversa-Palavra, Verbo, que pri-
meiro pensou-falou o mundo, depois se fez
ouvir no Livro, depois se fez ver em Jesus
Cristo, que é a Sapientia revestida de Ho-
mem. O Cristianismo é uma religião que
acentua ao máximo a "re-ligação" entre o
Homem e este Deus que come-dorme-brin-
ca com os homens e, no catolicismo, chega
ao extremo de ficar fisicamente-permanen-
temente com estes na Hóstia consagrada den-
tro do tabernáculo das igrejas.

No brasão a Sapientia assenta no Livro,
aberto sobre a espada. Eco das palavras: "Não
vim trazer a paz, mas a espada .... sim, sim,
não, não ... quem não está comigo está contra
mim ...". Nada de "fazer média" ou "dar um
jeitinho" com a incredulidade moderna. Por-
que a PUC deveria apenas parecer-se com
as melhores Universidades, ao invés de ser
decididamente diferente, discípula e
anunciadora da Sapientia revelada no Li vro?

E a Sapientia flui, penetrando, nas coisas
deste mundo, "forma" do mundo, detectável
no silêncio e na meditação. "In-formando" o
mundo, a Sapiência decide albergar-se de for-
ma especial dentro da mente do Homem,
Alma humana, Alma imortal como a
Sapientia imortal. Por isso, conhecendo sua
própria mente-Alma, o Homem conhece a
Sapientia, e toma-se amante dela, Filós da
Sophía. Bem o sabiam os gregos quando es-
creveram no tripé de ApoIo: conhece-te a ti
mesmo. E aí, o Homem não iria procurando
coisas fora de si, ele que já tem tudo dentro
de si, a Sapientia.

ET AUGEBITURSCIENTIA.A frase parece-
me aberta a duas significações. A palavra ao

latinista! Poderia soar assim: "e será
abrilhantada pela ciência"; ou seja, a
Sapientia será aumentada (augebitur), valo-
rizada, engrandeci da, amplificada pela Ciên-
cia. Ou poderia soar o inverso: "e a ciência
será abrilhantada"; ou seja, a Ciência rece-
berá significado, nobreza, magnificência, .
ilustração da Sapiência; e aí, ao decifrar as
maravilhas da natureza, a Ciência está can-
tando o esplendor da Sapientia. Prefiro esta
segunda tradução, onde o Mistério aquece a
Razão, onde a Aposta pascaliana conforta a
Certeza empírica.

Esta é a nossa PUC, resumida em seu bra-
são, em nosso estandarte, onde ainda figu-
ram, ladeando a tiara pontifícia, as duas cha-
ves que Jesus-Sapientia deu a Pedro e aos
futuros Pedros, a chave do entendimento-uso
das coisas terrenas e a chave das coisas eter-
nas. Quão distantes estamos da reta compre-
ensão do "católica" e "pontifícia" da nossa
Universidade, nós que julgamos o catolicis-
mo e o Papa não em sua ramificação terre-
no-eterna mas apenas em sua precariedade
histórico-sociológica!

SAPIENTIAETSCIÊNTLA.Eis a PUC diversa
das universidades somente empírico-materi-
alistas. Eis a PUC que ilumina distinguindo-
se, não mimetizando-se num "polpettone"
cultural-secular que atenta contra a riqueza
dialógica da nação. Eis a PUC que resiste,
ontem contra o braço militar, hoje (tomara o
faça) contra a prepotência jornalística da
materialidade epidérmico-televisiva, que
inunda e abafa a nação, como os espinhos da
parábola evangélica, os quais sufocaram a
semente que o Semeador havia semeado.

Na Sapientia a PUC encontra sua razão
de ser. Não espere muito da tecnologia, da
sociologia, da política, da polícia, do sindi-
cato, da economia, como já esperou nos últi-
mos trinta anos. É algo ou Alguém anterior a
tudo isso, é a Sapientia que salvará todos nós
e a nação da concentração de renda, da con-
centração de terra, da concentração do indi-
vidualismo burguês-acadêmico, do assassi-
nato.

Antonio Marchionni é professor do
Depto de Teologia


