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Candidatos ao nado
fazem debate no campus
N

esta segunda-feira,

o

TUCA,
torna-se novamente
palco de um grande acontecimento político. Abriga o primeiro debate aberto ao público
com os quatro principais candidatos ao Senado. São eles:
José Serra, Luiza Erundina,
Romeu Tuma e João Leite N eto.
O debate organizado pelo C.A.
"22 de Agosto", CACS, C.A.
Benevides Paixão, C.A. Leão
XIll,
APG-PUC/SP
e
AFAPUC, com apoio da Reitoria, tem sido amplamente divulgado pela imprensa e comentado nos meios políticoe
intelectual.
O mediador será o jornalista
Marco Antônio Rocha e quatro
debatedores representando
a
Uni versidade vão participar. As
regras foram acertadas em conjunto com as assessorias na
semana passada e o debate deve
durar cerca de duas horas. A
candidata Luíza Erundina, professora licenciada da PUC,
desmarcou um compromisso
anteior especialmente para não
furar o debate no campus.
Na próxima edição, PUC Viva
vai contar aos seus leitores
como foi o clima nos bastidores do debate. A briga promete
sei- muito boa nesse encontro.
Vale a pena conferir.

/
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Entrevista

"A deliberação 65/78

está ultrapassada"
Contrato de trabalho, hora-aula, prestação de serviços,
o novo vice-reitor acadêmico abre ojogo

N

o últimomês dejunho,

o professor Fernando José de
Almeida, foi nomeado novo
vice-reitor acadêmico. Filósofo e pedagogo, Femando, foi
um dos primeiros adeptos e
dos maiores articuladores da
candidatura do professor Joel
Martins. É, o quarto a assumir
tal cargo em menos de dois
anos: "Participei da formação
da chapa e da elaboração do
programa. Deste modo encarei
com naturalidade a minha indicação, para prosseguir com o
trabalho já em desenvolvimento" comenta.
Fernando faz questão de destacar sua experí ência na área
edllcacional. "Trabalhei como
c.
urof
rorma d or dce protessores
no
projeto Senafor por todos os
estados do Brasil. Além disso
participei do ciclo básico, o
que me ajudou a conhecer a
Universidade e o aluno que
temos". Em 1984 fez uma tese,
de doutorado, discutindo educação e infonnática.
A respeito da questão do
contrato de trabalho dos
professores, assunto polêmico
de sua área na Universidade
hoje, Femando defende um
novo modelo. "O sistema de
hora-aula'
tende
à
mercantilização do professor.

Em contrapartida a delibera- velho e de valorização do
çã065/78estáultrapassada.A
Universidade é outra, o sistema tem que ser substituido"
analisa. O novo vice defende
uma diferenciação do contrato
seja pela área de prestação de
serviços, seja pela dedicação
do pesquisador' à instituição.
"O professor tem algumas atividades a cumprir. Deve ser
tanto. melhor remunerado
quanto maior for sua dedicação a Universidade" sentencia. Mas ao mesmo tempo,
não descarta ahora aula: "Não
falo mal de quem vem dar apenas uma aula. Está repassando
importantes conhecimentos em
sua área". Fernando defende
ainda a "regionalizaçãodo
contrato". Como exemplo cita
as áreas de reflexão. Para ele
tais setores necessitam de tempo
diferenciado
e
consequentemente de salários
diferenciados.
Quanto ao problema da faIta de salas de aulas, justifica
com o desencontro de horários,
e o número de alunos desigual
nos diversos cursos. "Temos
aulas começando em diferentes horários. E temos turmas
de 80 e de 4 alunos", diz.
Fernando nega a idéia de
shopping cultural no prédio

COGEAE em detrimento das
classes já estabelecidas neste
local. "Isso não deve existir".
O vice mostra-se muito otimista com o novo curso de relações internacionais. "Foi de
grande inteligência planejar um
curso desses. Estamos preparando o profissional do futuro",
festeja. Para ele o profissional
do futuro trabalha em diversas'
áreas e este curso é o primeiro
passo da PUC rumo ao século
XXI. É um novo caminho para
a graduação, em sua visão.
"Essa idéia de sair exclusivamente técnico em wna área,
deu bons resultados nas últimas
décadas.
Agora vale a
li' iterdisciplin ariedade", comenta.
Por fim, mostra preocupações sociais. "Como um médico formado na rede pública,
dois anos após sair da Universidade, cobra preços inacessí_ veis", indaga. Para ele a PUC
tem um compromisso com a
formação de profissionais. Parém vive um grande dilema.
"Estamos diante de uma contradição: cwnprirnossamissão
públicacomrecursosprívados",
finalizasemacharrespostapara
o problema.

.•.
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Morte e V·da Severina
ganha ova montagem
Carolina Quintanilha Ribeiro

M

arco na história cultural daPUC, a peça "Morte e Vida
Severina", volta a cena. Foi apresentada no último fmal de semana no Memorial da América Latina. A remontagem teve direção
de Silnei Siqueira, o mesmo diretor da montagem de 1965. A direção musical é de Paulo Herculano e o figurino de José Annando Ferrara.
Escrita por João
Cabral de Mello Neto, a peça foi
aprimeira a ser encenadano Tuca,
assim que ~ teatro foi construído
apenas para servir como auditório-Um grupo de alunos da PUC,
junto com alguns profissionais
de teatro resolveram mudar a situação. Era um time de peso com
Roberto Freire, como diretor artístico e Chico Buarque, compondo as músicas.
A intenção do grupo era, além
de criar um espaço cultural no
Tuca, montar uma peça escrita
por mn brasileiro e que tratasse
de um assunto popular. "Morte e
Vida Severina" mostra a vida dos
retirantes que tentam buscar uma
saída para a miséria de suas vidas. Invade a existência humana
e transcende
a simples
materialidade da pobreza no
agreste. Apesar da influência dos
CPCs (Centro Popular de Cultura) criados pela UNE, o grupo se
diferenciava destes pela sutileza
com que tratava a popularização
da arte e da cultura. "O espetácu-

10 precisaria ir além do conteúdo
político, dentro da trama ter personagens profundamente humanos, e no qual a qualidade dos
diálogos e a poética fossem realmente fortes. Onde a questão
estética
fosse
muito
considerada ....O melhor instrumento de conscientização é a
beleza't.dizia Roberto Freire em
relação a posição do grupo frente
os CPCs.
O período em que a peça foi
encenada - setembro de 1965era sensível e tumultuado. Os
jovens descobriam seu poder através dos movimentos estudantis e
utilizavam a arte como meio de
conscientização popular. João
Cabral de Mello Neto chegou a
duvidar da capacidade do .grupo
de estudantes em encenar a peça,
pois grupos profissionais já ti-,
nham tentado em vão. Sua opinião mudou ao assisti-Ia no IV
Festival Mundial de Teatro Universitário. O poeta chorou emocionado. O festival de Nancy foi
o estopim para o sucesso. Depois
de passar por grandes dificuldadesfinanceiras para embarcar
para a França, onde OCOlTeuo
festival, a troupe se apresentou
concorrendo com mais vinte e
cinco peças de todo o mundo. A
princípio o embaixador brasileiro proibiu MOItee Vida derepresentar o Brasil, porque mostrava
o lado pobre e miserável do país.

Mesmo assim, a peça ganhou o
primeiro lugar.
Com esta vitória, o grupo teve
muitos outros convites e apresentou-se em Coimbra, Lisboa e
na cidade do Porto, em Portugal.
A repercussão foi enorme tanto
no Brasil quanto nos próprios
meios de comunicação franceses
e portugueses. As casas de espetáculos sempre lotadas fizeram
com que a viagem durasse quarenta dias.
O sucesso trouxe
fama ao Tuca e ajudou para que
o teatro seguisse um caminho
artístico cultural de grande im- .
portância
em São Paulo.
Passados quase trinta anos da
sua estréia, a peça retoma com
atores jovens que não viram a
versão original. Apesar disso, eles
sabem da responsabilidade que
têm em mãos. Estão reencenando
um marco na história do teatro
brasileiro. No dia dezessete passado, os atores da nova montagem encontraram os antigos
"severinos" da década de sessenta. A grande maioria deles não
seguiu a carreira artística. Em
clima de nostalgia, o encontro
foi de pura emoção e estímulo. A
peça está em cartaz no Teatro
Célia Helena.

Carolina Quintanilha Ribeiro é
estudante do 20. ano do curso de
Jornalismo.
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CONSUN:: a ditadura
dos proíessores
I

Alexandre'R. Alves Silva

N

diversos ~ontos, procuramos votar
no que nos parece melhor para a
PUC, não importando de quem vem
a propost? Ao mesfo tempo, têm
sido firmados acordos acerca dos
valores das mensalidades, bastante
favoráveis à instituição, tendo em
vista a grave crise que nos assola, E
no Conselho, para pinçar apenas
posição deste Conselho, São 29 um exemplo, os representantes dismembros, dos quais seis são alunos" centes foram favoráveis a punição
seis são funcionários e 17 são pro- de seus pares de Sorocaba no caso
fessores ( quatro da Reitoria, seis- dos trotes? quando provada a culpa,
diretores de Centro, seis represen-. Desse modo não podemos falar em
tantes dos docentes e um represencorporativismo. "!
tante do IEE), Como se vê, os
professores,' são maioria absoluta, '
Da mesma forma'temos avaliado
o comportamento dos representanEntretanto, espera-se que neste. tes dos funcionários, Não existe por
orgão, as pessoas não se dividam parte deles uma oposição sistemátiem blocos corporativos, cada um ca às ações da direção da Universipreocupado meramente com os in-'
teresses de seus pares. Com esse dade. Existe um questionamento das
apresentadas e após dis- '
Propósito, os centros acadêmicos e' propostas'
cussão vara-se no q~e avalia-se meas associações de professores e lhor, para a instituição, e para seus,
funcionários, que tendem a essa' representados.
,I ,
,
defesa permanente, não têm assento neste orgão. Porém o que temos,
Em contrapartida, não temos
vislumbrado, neste colegiado, é o
sentido o mesmo' dos professores.
coritrário.
, Constantemente votam em bloco
Os alunos que em outros tempos
conjunto, 'desde os representantes
eram acusados de intransigentes,
dos docentes e dos centros, até a
não o são, e nem podem mais ter tal própria Reitoria. E, 'desse modo, os
taxação. Basta analisarmos as ações que representam apenas um dos três
deste segmento' da Comunidade.'
segmentos da Universidade, venMesmo divergindo da Reitoria eJ11 cem toda e qualquer 'votação, I1les- ,
ão ~ de hoje que ~uito se •
comenta acerca das polêmicas deci-,
sões do Conselho Universitário,
orgão máximo de' deliberação em,
nossa Universidade. Porém, faz-se'
hora, de esclarecermos quem de-,
cide o quê.
Deve-se lembrar desde já a com-'

I
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I
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mo que os outros dois segmentos
da Comunidade, funcionários e estudantes, pensem de forma diferente. Poderíamos elencar aqui dezenas de exemplos, mas vamos ficar
com apenas um deles, que considero "gritante": Em dezembro último
a Reitoria propunha um corte Iinear
de 10% na folha de pagamentp de,
professores e funcionários. P.r~punha mais: atraso na data de pagamento, não pagamento do 13° e do
adicional de férias, entre outras coisas, alegando situação de emergência. Imediatamente os conselheiros
alunos e funcionários foram contra;
alegando a absurda injustiça :das
medidas, e sua total ilegalidade.
Depois de tulmutuadas sessões, todas as medidas foram aprovadas"
pelos professores, mesmo com os
alunos e funcionários tendo votado'
contra. Aliás, só para lembrar, o
conjunto de professores, .reunidos
em assembléias, foi veementemente,
contra as medidas. Mas isso, somente os próprios professores, podem e devem questionar. ,
Sei que este artigo vai incomodar muitas pessoas, Mas, nossa intenção, é de tornar clara a todos
uma situação que tende a repetir-se
muito em breve, já que novas "bombas" são esperadas para breve no
Conselho,
I

.

Por fim, para quem acha minha
posição radical, vale lembrar os longos anos que estudantes e funcionários estiveram ausentes dos Conselhos, justamente por considerarem
que não tinham o devido espaço.
Dizem que a História se repete".

Alexandre R Alves Silv~ é estudante de jornalismo e representante
discente do Centro de Humanas no
CONSUN :
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