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12 de junho: 
Dia Nacional de Luta dos 

Servidores Públicos Federais
Calendário de 
atividades
Terça-feira, dia 11 
vamos todos fortalecer a atividade 
organizada pelos trabalhadores da 
Universidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro (UniRio) – e reforçar a luta contra 
a Ebserh – participando do ato, às 16h, no 
Hospital Universitário Graffée e Guinle (Rua 
Mariz e Barros, n° 775-Tijuca).

Quarta-feira, dia 12
às 9h:
A direção sindical convida toda a categoria 
para a ampla panfletagem que estará 
fazendo em frente ao Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho (HUCFF). 
às 10h30:
A Frente de Luta em Defesa dos HUs 
apresentará a proposta alternativa à Ebserh 
formuladas pelas entidades Sintufrj, Adufrj 
e DCE Mário Prata. Haverá debate. Local: 
auditório Alice Rosa.
às 14h:
Distribuição na Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) do 
documento contra o PLP 92/2007, que cria 
as Fundações Estatais de Direito Privado. O 
governo força a barra para que o Congresso 
Nacional adote caráter de urgência para o 
PLP. Esse projeto de lei complementar tem 
como alvo novas áreas do serviço público, 
inclusive nas universidades federais. 
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No dia 4 de junho a UFRJ iniciou a 
retirada de bens onde funcionou a anti-
ga casa de shows Canecão. Desde 2010, 
quando conseguiu a reintegração de posse 
do espaço, a universidade era obrigada a 
manter as salas lacradas, o que impedia a 
reforma para a utilização do imóvel. Com 
a decisão do juiz da 14ª Vara Federal do Rio 
de Janeiro no mês de maio foi garantido 
o pleno uso do local. Assim, com o nome 
provisório de Arena Minerva de Música e 
Arte, a antiga casa de shows dará espaço 
para atividades acadêmicas, culturais, 
científicas e musicais.

A retirada da mobília, segundo a asses-
soria de imprensa da Reitoria, deve levar 
cercar de 10 dias, e será levada para um 
galpão na Cidade Universitária. A antiga 
casa de shows passa por reformas no telhado 
e deverá ganhar até o fim do ano letreiros 
novos, destacando o local como patrimônio 

Mobília do antigo Canecão, enfim, começou a ser retirada

público da cidade. Já no início de 2014, o 
Fórum de Ciência e Cultura, responsável pela 

gestão do espaço, programa diversas ativi-
dades em uma sala com cem lugares, que 

passará a ser chamada Café Universitário. 
O café substituirá o local conhecido como 
Canequinho e terá pocket shows, saraus e 
pequenas apresentações artísticas. Poste-
riormente será reaberto o auditório maior.

O Fórum de Ciência e Cultura negocia 
com o Instituto de Arquitetos do Brasil a elabo-
ração de um concurso cultural para escolher 
o novo projeto arquitetônico do imóvel. Esse 
conjunto, segundo os planos da universida-
de, irá integrar a Esquina Carioca de Arte, 
Ciência e Cultura, complexo que reunirá a 
Arena Minerva, a Casa da Ciência da UFRJ 
(em funcionamento) e a Casa da Cultura, 
que abrigará, no espaço onde funcionava 
uma casa de jogos, a Editora e a Livraria 
da UFRJ. De acordo com o Plano Diretor da 
UFRJ 2020, o complexo terá ainda um centro 
de convenções, estacionamento subterrâneo 
e um hotel-escola para abrigar visitantes e 
participantes de eventos científicos.

Nos dias 6 e 7 de junho, no Centro 
de Ciências Matemáticas e da Natureza 
(CCMN), a Ouvidoria-Geral da UFRJ pro-
moveu encontro interno das equipes das 
ouvidorias das unidades hospitalares da 
UFRJ com o objetivo de contribuir para o 
aperfeiçoamento dos serviços.

“Essa é uma atividade que se traduz na 
possibilidade de estimular o debate e a reflexão 
sobre o instituto, na troca de experiências das 
ouvidorias que atuam na área da saúde e, con-
sequentemente, sua relevância para melhor 
servir a sociedade”, explica a ouvidora-geral 
da UFRJ Cristina Ayoub Riche. 

Segundo Cristina, a iniciativa ocorre 
em cumprimento ao regimento inter-

Ouvidorias dos HUs discutem a 
melhoria da prestação dos serviços

no da Ouvidoria-Geral da UFRJ, que 
determina que esta contribua para a 
capacitação do grupo.

Da programação constaram temas como 
o papel das ouvidorias de saúde relacionado a 
aspectos como “Proposições e desafios para a 
concretização do bem comum”, “Mediando 
conflitos para a construção de consensos”, 
“O aperfeiçoamento dos serviços públicos e 
o fortalecimento da cidadania”. Os temas 
foram abordados por meio de palestras com 
secretários de saúde de municípios e estados 
do país, coordenadores gerais de sistemas de 
ouvidoria nacional, ouvidores do Sistema 
Único de Saúde (SUS), e hospitais que são 
referência no serviço.

Sintufrj reabre subsede no Hospital 
Universitário Clementino Fraga Filho 
(HUCFF), mas somente para atividades das 
oficinas conforme o calendário, com início 
programado para o dia 10 de junho. 

Patchwork - 9h às 12h  
Segundas-feiras

Dança de Salão - 13h às 14h
Segundas-feiras

Música (violão e cavaquinho) - 13h às 14h  
Quartas-feiras

Reunião do AA - 15h às 17h
Quintas-feiras
 
Pintura - 9h às 16h
Quintas-feiras
 
Dança de Salão
Local: rol do salão nobre do IPPMG.
Horário: das 14h às 15h30. 
Dia: quartas-feiras.
Início: 12 de junho (exceto dia 26/6).

Sintufrj reabre a 
subsede do HUCFF 

A Pró-Reitoria de Pessoal (PR-4) in-
forma aos funcionários e estudantes que 
selecionará fiscais para a prova do concurso 
público para ingresso de técnicos-adminis-
trativos na UFRJ. Atenção para o calendário:

Período de inscrição para con-
correr à seleção: das 10h do dia 3/6 às 
17h do dia 14/6.

Período de confirmação de partici-
pação: das 10h do dia 24/6 às 17h do dia 25/6.

Aplicação das provas: 7/7/2013. 
Faça sua inscrição acessando o link 

http://fiscalizacao.pr4.br/fiscalizacao.

Seleção 
de fiscais 
de prova

Até o dia 17 de junho, técnicos-admi-
nistrativos e professores da UFRJ podem se 
inscrever para os cursos básicos de fotografia 
e vídeo oferecidos pela Divisão de Desenvol-
vimento (DVDE) da Pró-Reitoria de Pessoal 
(PR-4). São 15 vagas para o de fotografia e 
20 para o de vídeo. 

São dois módulos de 60 horas cada, com 
aulas nos meses de junho e setembro, no 
horário das 15h às 17h30, sob a responsa-
bilidade da Central de Produção Multimídia 
da Escola de Comunicação. 

Locais de inscrição
No Fundão, na DVDE, 8° andar do prédio 

da Reitoria, sala 822, e na Praia Vermelha, 
no polo da PR-4, prédio do Laboratório 
Nacional de Computação Científica (LNCC), 
em frente à Subprefeitura.  

Cursos de 
fotografia e vídeo 
para servidores

O cantor e compositor Jadson 
Moura faz show no dia 23 de junho no 
município de Rio Bonito, em comemo-
ração ao aniversário de 17 anos da 
Rádio Sambê FM.

Show do 
Jadson

Fotos: Renan Silva

PRIMEIRO dia de trabalho de desocupação do Canecão

EQUIPES das ouvidorias dos HUs reunidas na quinta-feira, dia 6, no CCMN

Reunião de organização da com-
petição dia 12 de junho, quarta-feira, 
às 15h30, no Sintufrj. Compareça e 
contribua com  sugestões para o sucesso 
do nosso campeonato.

Campeonato de Futebol Society
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EM DEFESA DOS HUS

A última reunião da Comissão 
de Acompanhamento do Conselho 
Universitário, dia 6, na Reitoria, 
defi niu os nomes dos especialistas 
da universidade que integrarão 
o grupo técnico que produzirá 
os diagnósticos das áreas de 
fi nanças e compras, gestão de 
pessoas, direito administrativo e 
contratual, administração hos-
pitalar, planejamento em saúde, 
tecnologia da saúde e necessida-
des acadêmicas das unidades hos-
pitalares da UFRJ. Inicialmente 
são 27 pessoas: 21 professores e 6 
técnicos-administrativos, que se-
rão consultadas para a nomeação 
pela Reitoria ainda esta semana.

A Comissão de Acompanha-
mento – composta por integran-
tes das comissões permanentes 
do Conselho Universitário (de 
Desenvolvimento, de Legislação 
e Normas e de Ensino e Títulos) 
– tem prazo de 60 dias, a partir 
da instalação do grupo técnico, 
para apresentar os diagnósticos 
e uma proposta de gestão para 
os hospitais universitários. No 
dia 11 de junho, terça-feira, está 
marcada uma nova reunião da 
Comissão de Acompanhamento, 
das 9h às 11h, para elaborar o 
roteiro de trabalho para o grupo 
técnico. Nesse mesmo dia deverá 
ser instalado o grupo técnico. 

De acordo com um dos 
representantes dos técnicos-
administrativos no Conselho 
Universitário, Nilson Theobald, 
que também integra a Comissão 
de Acompanhamento, a ideia do 
roteiro é reunir elementos para 
orientar o trabalho dos especialis-
tas de cada área no que se refere às 
necessidades acadêmicas, estrutu-
rais e contratuais das unidades 
hospitalares. Os diagnósticos 
produzidos pelos técnicos serão 
a base para a elaboração do pa-
recer a ser apresentado ao órgão 
máximo de deliberações da UFRJ.  

Avaliação
Para Nilson Theobald, a reu-

nião foi tranquila e prevaleceu o 
entendimento geral de escolha 
de especialistas das áreas com 
competência técnica e acadêmi-
ca. Bastaram para isso apenas 
duas reuniões numa mesma 
semana. A primeira limpou o 
campo numa possível tendência 
de lado a favor ou contra a Eb-
serh; a segunda bateu o martelo 
de forma consensual: “A preocu-

Grupo técnico deverá ser nomeado esta semana
Já foram indicados os especialistas que formarão o grupo técnico que fará o diagnóstico dos 
hospitais universitários para subsidiar a proposta de gestão para essas unidades de saúde    

Calendário de atividades da Fasubra

JUNHO
Dia 12: Dia Nacional de Luta dos Servidores 

Públicos Federais.
De 19 a 21: Encontro Regional Sudeste 2 

(Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Juiz 
de Fora), no Sintufes.  Os Encontros Regionais 
são espaços de debates e acumulação para a 
categoria sobre os temas que serão posterior-
mente deliberados nas plenárias estatutárias e 
no Congresso da Fasubra.

JULHO
Dias 10 e 11: Reunião ordinária do Con-

selho Nacional de Saúde (CNS).
Dias 12 e 13: IV Seminário Nacional dos 

Motoristas Ofi ciais: na UFRRJ/Seropédica-RJ.
Dias 23 e 24: Reunião preparatória do 

XXII Seminário Nacional de Segurança das 
IPES,com a participação dos coordenadores 
nacionais e regionais, em Juiz de Fora.

Luta sindical na UFRJ foi vitoriosa

pação das comissões foi indicar 
– a partir dos perfis definidos 
pelo Conselho Universitário – 
pessoas que fossem autoridades 
acadêmicas, isto é, especialistas 
nas suas áreas, que pudessem 
fornecer para as comissões e 
para o Conselho Universitário 
um diagnóstico dos problemas 
dos nossos hospitais. Percebe-
mos hoje que a universidade 
nunca tratou desse problema 
de frente. E a melhor maneira 
encontrada foi usarmos nossos 
especialistas para mostrar a real 
situação dos HUs e apontar os 
caminhos a serem seguidos”.

O governo apresentou como solução para a 
crise dos hospitais universitários a transferência da 
gestão dessas unidades de saúde para a Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). Essa 
proposta desencadeou uma grande batalha dos 
movimentos sociais nas universidades federais 
para impedir a implantação de um modelo 
privatizante nos HUs e a quebra da autonomia 
universitária. 

Em algumas universidades a Ebserh foi 
aprovada em seus conselhos universitários. Na 
UFRJ a mobilização conjunta do Sintufrj, Adufrj 
e DCE durou meses e conseguiu barrar a apro-
vação da Ebserh na sessão do Consuni do dia 23 
de maio. E dessa reunião saiu uma proposta de 
consenso formulada pelas comissões do colegiado: 
a criação de um grupo de trabalho autônomo da 

universidade (o grupo técnico) para produzir 
um diagnóstico dos HUs e servir de base para a 
elaboração de uma proposta de gestão. O prazo 
dado foi de 60 dias a partir da instalação do 
grupo técnico. 

O trabalho desse grupo técnico seria 
acompanhado pelas comissões permanentes 
do Conselho Universitário. Na sessão do dia 23 
também foram defi nidos os nomes dos integran-
tes das comissões que formaram a Comissão de 
Acompanhamento do trabalho do grupo técnico. 

A Comissão de Acompanhamento deu mais 
um passo para resolver os problemas dos HUs 
realizando a reunião no dia 6, que indicou os 
nomes dos especialistas da UFRJ para compor 
o grupo técnico que será nomeado ofi cialmente 
pelo reitor e instalado para iniciar seus trabalhos.

SINTUFRJ, Adufrj e DCE Mário Prata lideraram a mobilização no Consuni dia 23 de maio

REUNIÃO histórica no Consuni que fez valer a autonomia universitária em lugar de adesão à Ebserh 

Fotos: Renan Silva
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É LUTA!

governo volta a atuar com 
força total pela aprovação 
de projetos combatidos sis-

tematicamente pelas organizações 
da sociedade civil. Um deles é o PLP 
das Fundações Estatais de Direito 
Privado, que, se depender da von-
tade do governo, será decidido em 
caráter de urgência.

Depois da criação da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares 
(Ebserh) para privatizar hospitais 
universitários, o governo tenta 
aprovar mais um mecanismo 
privatista, tendo como alvo novas 
áreas dos serviços públicos, inclu-
sive, é claro, nas universidades. 

A direção do Sintufrj, a Fasubra 
e os movimentos sociais em geral 
estão a postos contra a Ebserh, as 
fundações estatais de direito privado 
e qualquer forma de privatização dos 
serviços públicos. 

O projeto em andamento
O Projeto de Lei Complemen-

Governo volta à carga ao 
Projeto das Fundações Estatais

tar (PLP) 92/2007, de autoria do 
Poder Executivo, estabelece que o 
Poder Público poderá instituir fun-
dação estatal de direito privado nas 
áreas de saúde; assistência social; 
cultura; desporto; ciência e tecno-
logia; meio ambiente; previdência 
complementar do servidor público; 
comunicação social e promoção 
do turismo nacional.

O primeiro parágrafo do artigo 
primeiro do texto do PLP dá a deixa: 
“Para os efeitos desta Lei Comple-
mentar, compreendem-se na área 
da saúde também os hospitais 
universitários federais”. 

O projeto, que tramita com 
prioridade desde 2007, passou por 
diversas comissões da Câmara em 
2008. Foi ao plenário diversas vezes 
em 2009, mas não foi apreciado. 
Algumas vezes pela não conclusão 
de outros itens da pauta; outras, por 
exigência de audiência pública ou 
por acordo de líderes, que, por fim, 
levou à retirada da pauta. Assim 

ficou desde junho de 2009. Até que 
em abril de 2013 foi apresentado, 
também pelos líderes, requerimento 
de urgência para apreciação do PLP.

Atuação da Fasubra
A Fasubra, integrante do Fórum 

das Entidades Nacionais das Fede-
rais, aprovou atuação no Congresso 
contra a aprovação do projeto, 
jornada de luta contra o PL e a in-
tegração na Frente Nacional contra 
a Privatização da Saúde, agregando 
à pauta a luta contra a Ebserh, por 
democracia nas instituições federais 
de ensino superior e pela redução da 
jornada de trabalho.

Segundo o que os movimentos 
denunciam, com a criação destas 
fundações de direito privado para 
gerenciar áreas ligadas aos serviços 
públicos, a exemplo da Ebserh, o 
governo repassa a obrigação da 
prestação de serviço às entidades 
privadas, descomprometendo o 
Estado em funções estratégicas 

O projeto remonta os ideais 
do Plano Diretor de Reforma do 
Estado, do ex-ministro da Refor-
ma do Estado Bresser Pereira, dos 
princípios neoliberais dos gover-
nos Collor e FHC, que, com as 
Organizações Sociais de Interesse 
Público, pretendiam inclusive a 
privatização das universidades 
públicas. Tudo seguindo a conhe-
cida cartilha do Banco Mundial, 
que determina a venda de serviços 
públicos no Brasil.

Além da entrega dos hospitais 
à Ebserh, portanto, o governo 
agora retoma o caminho para a 
privatização de outros serviços. 

para a soberania nacional, como as 
áreas ligadas à pesquisa e à produção 
do conhecimento, além de com-
prometer a prestação de um serviço 

público gratuito e de qualidade, 
voltado para as necessidades da 
população e não para os interesses 
mercadológicos.

Fim da autonomia e muito mais
Neste caso, o PL ameaça inclusive 
projetos de pesquisa que não são 
de interesse das grandes empresas.

Se permitir a contratação 
pela CLT, como no caso da 
Ebserh, não serão mais feitos 
concursos pelo Regime Jurídico 
Único (RJU). Assim, o projeto 
abrirá brechas para a extinção 
das carreiras de docentes e de 
técnicos-administrativos, para a 
indicação de cargos, para a sub-
serviência acrítica aos desman-
dos, assédio moral, nepotismo e 
acordos políticos.

Fontes: http://www.assufop.org.br/ 
e http://sintufefessufpe.blogspot.com.br

m parecer encaminhado ao 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) e recebido no dia 27 

de maio, a Procuradoria-Geral 
da República (PGR) ratificou seu 
entendimento de que a ação direta 
de inconstitucionalidades, que 
considera inconstitucional a lei 
que cria a Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (Ebserh) (nº 
12.550/2011), tem procedência.

A ação, de autoria da Procura-
doria (ADI 4.895), sustenta que a 
Lei da Ebserh viola os artigos 37, 
173 e 207 da Constituição e re-
pete o texto da Medida Provisória 
520/2010, descartada por decurso 
de prazo no Congresso. 

A Procuradoria ingressou 
com a ação no STF, que, por 
sua vez, encaminhou o pedido à 
Advocacia-Geral da União (AGU) 
com a finalidade de que esta 
fizesse a contraposição dos fatos. 
O processo voltou ao STF, que o 
devolveu à Procuradoria para as 
considerações finais.

A AGU defendeu a constitucio-
nalidade. Para ela, a Constituição 
não exige lei complementar para 
definir a área de atuação das 

PGR reafirma que a Ebserh é inconstitucional 
empresas públicas e defende a con-
tratação pela CLT e que a adoção 
da empresa não fere a autonomia.

No parecer, a PGR argumenta 
que cabe somente à Constituição 
promover restrição legal e adminis-
trativa à organização e funciona-
mento das universidades públicas. 
Na prática, sustenta o parecer, 
quando assume a administração de 
hospitais universitários, a atuação 
da Ebserh interfere diretamente 
no perfil dos cursos de medicina e 
no direcionamento das atividades 
de ensino, pesquisa e extensão. E 
transferindo a gestão das mãos dos 
acadêmicos para os celetistas, a 
tendência é que as práticas sofram 
uma guinada em sua finalidade, 
com descompasso entre o ensino e 
as práticas da medicina.

Médico da UFRJ 
no parecer
O parecer menciona, em dois 

momentos, posicionamentos crí-
ticos do médico e professor da 
UFRJ Eduardo Côrtes – citado 
como quem conhece por dentro a 
realidade do Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho (HUCFF) – 

para sustentar sua argumentação. 
Para ele, “a política de gestão 

adotada no hospital de ensino 
interfere direta e sensivelmente no 
currículo do curso de medicina, 
podendo em curto espaço de tem-
po subverter a grade curricular, o 
que certamente provocará reações 
das comunidades científicas 
e acadêmicas”. O médico diz 
ainda que é uma temeridade e 
um desserviço para o país retirar 
das universidades a competência 
plena para gerir e definir, de forma 
autônoma, o currículo de medici-
na e demais áreas da saúde, o que 
pode ser subvertido, inclusive com 
práticas veladas e oportunistas de 
intervenção política, a depender 
da gestão que for implantada nos 
45 hospitais-escola.

Côrtes é um dos organizadores 
do Grupo de Discussão de Alternati-
vas à Ebserh, formado por médicos, 
professores e demais profissionais 
da área de saúde da Universidade. 
E participa também da Frente de 
Luta em Defesa dos HUs.

Ele explica que esse esclare-
cimento da PGR é uma resposta 

aos argumentos da Advocacia- 
Geral da União e municia o 
Supremo Tribunal Federal com 
argumentações jurídicas sobre o 
fato de que a criação da Ebserh é 
inconstitucional.

“Acho que o processo está 
tramitando. Mas minha avaliação 
não é jurídica, mas acadêmica. 
A Ebserh vai interferir na auto-
nomia universitária. E isso não 
é um pensamento meu”, diz ele, 
relacionando ainda uma série 
de entidades que ingressaram 
no processo como amici curiae 
(entidades ou cidadãos que se ma-
nifestam na ação como terceiros, 
servindo como fonte em questões 
controversas, com argumentos 
técnicos, sociais ou políticos para 
auxiliar a decisão).

O médico explica que o Supre-
mo vai avaliar estas manifestações 
(memoriais), como a do Conselho 
Federal de Medicina (que aprovou 
por unanimidade ser amicus no 
Supremo contra a Ebserh, refor-
çando o argumento de inconstitu-
cionalidade da Ebserh), ou a que 
une três associações nacionais, a 
dos Procuradores de Contas (Anp-

con), dos Procuradores da Área de 
Saúde (Anpasa) e dos Auditores dos 
Tribunais de Contas (ANTC). 

Fasubra, Andes-SN e Fenasps 
já haviam ingressado como 
amici curiae e apresentado seu 
memorial.

“A UFRJ não pode abrir mão 
da autonomia que a Carta Magna 
outorga à UFRJ. Me admira que 
vários colegas da área da saúde 
estejam ansiosos para entregar 
a autonomia de gerir hospitais 
universitários para uma empresa 
e a falta de disposição em assu-
mirem aquilo que a Constituição 
nos outorga. É decepcionante”, 
diz Côrtes.

Sim, há alternativa
A Frente de Luta em Defesa 

dos HUs apresentará a proposta 
alternativa à Ebserh formulada 
pelas entidades representativas 
dos movimentos da UFRJ à co-
munidade na quarta-feira, dia 
12, às 10h30, no auditório Alice 
Rosas, no 12° andar do HUCFF. 
Os palestrantes serão Nelson 
Souza e Silva, Roberto Leher e 
Maria Malta.

O

E
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O tamanho do campus, a 
quantidade de prédios e suas di-
mensões foram o que mais chamou 
a atenção da maioria dos 14 mil 
estudantes do ensino médio que 
participaram este ano do projeto 
Conhecendo a UFRJ, realizado nos 
dias 22 e 23 de maio. “É grande 
demais”, espantou-se a Mariana 
Paiva, 17 anos, do Colégio Santa 
Maria, de São João de Meriti. 

Sabrina Oliveira, 17, e Rodrigo 
dos Reis Santo, 18, vieram de longe 
para conhecer e saber o que a UFRJ 
oferece de diferente das outras uni-
versidades. Eles são alunos da Esco-
la Estadual Almirante Tamandaré, 
em Japeri, Região Metropolitana do 
Estado do Rio de Janeiro, e também 
“se sentiram perdidos” no Fundão. 

Visitantes chegaram cedo
Desde as 7h, imensas filas de 

adolescentes e jovens uniformiza-
dos que desciam das dezenas de 
ônibus especiais se formaram em 
torno da Escola de Educação Física 
e Desportos (EEFD). Até as 8h, os vi-
sitantes ilustres foram acomodados 
nos oito ginásios poliesportivos para 
receber as calorosas boas-vindas do 
reitor em exercício, Antônio Ledo, 
dos pró-reitores e do diretor da 
EEFD, Leandro Nogueira. As sauda-
ções foram transmitidas em tempo 
real da quadra do Verdão a todos os 
outros sete espaços reservados para 
o projeto. 

 “Sejam muito bem-vindos, 
porque esta casa é nossa e quem a 
mantém são os impostos pagos por 
todos nós”, saudou Lêdo os estudantes, 
lamentando, porém, não haver vagas 
para todos os que desejassem estudar 
nela:  “O ensino superior público não 
acompanha a expansão do ensino 
médio. Mas faço hoje um pacto de 
felicidade com aqueles que têm o so-
nho de entrar para esta universidade: 
vamos lutar para ampliá-la para que 
todos sejam muito felizes”. 

A pró-reitora de Graduação, An-
gela Rocha, falou com entusiasmo 
da excelência do ensino oferecido 
pela UFRJ e das bolsas de auxílio 
estudantil e acadêmicas de pesqui-
sa e extensão oferecidas “aos bons 
alunos”, que podem somar até R$ 
1,2 por mês; desculpou-se pela falta 
de vagas no alojamento para atender 
a todos que precisam de moradia: 
“Hoje são somente 500 vagas no 
alojamento e, por ano, reservamos 
100 vagas”; e informou que em 2014, 
50% das vagas dos cursos de gradua-
ção somente serão preenchidas por 
alunos das escolas públicas. 

Maior evento aberto da UFRJ é organizado 
por técnicos-administrativos em educação

Trabalho de equipe nota dez  
Desde a primeira edição do 

Conhecendo a UFRJ, em 2004, que 
o evento é considerado o maior já 
realizado pela universidade voltado 
para a sociedade, e sempre organizado 
pelos técnicos-administrativos da Pró-
Reitoria de Extensão com o apoio dos 
trabalhadores da Escola de Educação 
Física e Desportos e de outras unidades. 
O objetivo da UFRJ com o projeto é 
aproximar os estudantes do ensino 
médio dos cursos de graduação. A 
intenção principal é atender os alunos 
da rede pública, pois são os que em 
geral têm menos acesso às fontes de 
informação sobre a instituição. 

No ano passado o projeto não 
foi realizado em virtude da greve dos 
técnicos-administrativos.  

O Conhecendo a UFRJ começou 
recebendo mil alunos de escolas 
públicas e privadas. Este ano foram 
14 mil visitantes, 60% da rede pública 
de ensino da Região Metropolitana 
do Rio de Janeiro, Região dos Lagos, 
Região Serrana e do Médio Paraíba. 
De acordo com levantamento feito 

pela UFRJ e divulgado pela assesso-
ria de imprensa, 85% dos visitantes 
dos anos anteriores disseram que 
as apresentações do Conhecendo a 
UFRJ influenciaram na escolha do 
curso de graduação.  

Dois meses 
de trabalho  

Desde março os 75 técnicos-
administrativos da Pró-Reitoria de 
Extensão (PR-5) se voltaram para 
a organização do megaevento, 
considerado como de grande mag-

nitude por envolver várias áreas 
da universidade, entre elas a de 
tecnologia e cultura. 

A diretora da Divisão de Cultura 
e Divulgação da PR-5, Adriane Apa-
recida de Moraes, recuperou o passo 
a passo da organização do evento. 
Segundo ela, a primeira providência 
foi criar um espaço virtual para a 
inscrição das escolas pela internet. 
Depois vieram os contatos com as 
empresas prestadoras de serviço 
para aluguel de tenda, locação de 
gerador, cobertura audiovisual, 
som, entre outras demandas.

Em seguida, foi feito o convite 
para a seleção de bolsistas que atua-
ram no projeto. Ao todo, informou 
Adriana, foram 170 estudantes 
selecionados: 100 para trabalhar 
nos estandes das unidades e 70 
na produção.  Mas, no geral, 250 
graduandos assumiram responsabi-
lidades. “Além disso, providenciamos 
a solicitação do espaço (à EEFD) e a 
organização das 14 mil pastas para 
serem entregues aos visitantes”, 
lembrou a diretora, acrescentando 
que “todo o trabalho foi feito com 
a participação da direção, admi-
nistração e a extensão da Escola de 
Educação Física e Desportos”.

Toda essa infraestrutura foi neces-
sária para oferecer aos 14 mil estudan-
tes visitantes  mais de 50 palestras sobre 
os 65 cursos de graduação oferecidos 
pela UFRJ e uma sobre o processo de 
seleção para acesso a eles. As tarefas 
executadas consistiram em provi-
denciar, por exemplo, a contratação 
e montagem de mais de 40 estandes, 
palco e a tenda de 800 m², onde foram 
apresentadas as produções artísticas 
dos alunos da universidade; prepa-
ração dos oito ginásios; contratação 
de equipes de filmagem; segurança; 
limpeza; ambulância; e os três ôni-
bus que levaram os estudantes para 
conhecer toda a Cidade Universitária.     

Contrapartida para a EEFD
Este ano, o custo do Conhe-

cendo a UFRJ foi igual ao de 2011: 
R$ 550 mil (a Petrobras entrou 
com R$ 220 mil), informou o 
superintendente administrativo da 
PR-5, Flávio Fernandes. A principal 
tarefa dele no período pré-evento é 
levantar com a direção da Escola 
de Educação Física e Desportos 
as necessidades mais urgentes 
da unidade. “Para darmos em 
contrapartida à cessão do espaço 
e pelo transtorno causado com a 
suspensão de praticamente todas 
as atividades acadêmicas”, disse 
o superintendente. 

Segundo Flávio, normalmente a 
direção solicita material de consumo 
e manutenção. Mas como a intenção 
da PR-5 é diminuir os custos com o 
evento, ele tem procurado atender 
a carências maiores da EEFD para 
reduzir despesas no futuro. Este 
ano, por exemplo, em vez de dois 
geradores, alugou apenas um, 
porque comprou um quadro de 
luz móvel para a unidade.  

“Em 2014, devemos  trocar  o 
wi-fi (internet  móvel) da Escola 
em vez de alugar o equipamento”, 
antecipou Flávio.          

MICHELE, Adriane, Flávio, Jane, Simone, Claudio, Luiz Paulo: parte da equipe da PR-5

VERDÃO: um dos oito ginásios poliesportivos que acolheram os 14 mil estudantes

Fotos: Renan Silva

ESTANDES foram montados nos corredores da EEFD
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centro de referência da mulher 

Um espaço confiável de acolhimento, 
formação e reconstrução de cidadania

No debate sobre o tema 
"Violência contra a Mulher", no 
seminário Identidade e Gênero 
promovido pela PR-4, a coorde-
nadora do Centro de Referência 
de Mulheres da Maré – Carminha 
Rosa, Eliana Amorim Moura, 
apresentou a política que a UFRJ 
implementa desde 2004 para as 
mulheres e que culminou com 
a criação do centro, que fica na 
Rua 17, s/n°, na Vila do João. 

O centro, de acordo com 
Eliana, nasceu em 2005 por 
iniciativa da então decana do 
Centro de Filosofia e Ciências 
Humanas (CFCH) Suely Souza 
de Almeida, morta em 2002. Ao 
ser consultada pela Secretaria 
Especial de Direitos Humanos 
da Presidência da República 
sobre a possibilidade de a UFRJ 
pôr em prática o projeto, Suely 
imediatamente se pôs em cam-
po para realizá-lo.  

Inicialmente o centro se re-
sumia a duas salas: uma para 
atendimento e outra para os 
cursos. Mas o lugar foi ampliado 
com os recursos enviados para a 
UFRJ pela Organização das Na-
ções Unidas (ONU), e hoje conta 
com três gabinetes, duas salas 
para as oficinas, salas de aula, 
auditório e cozinha. O projeto é 
voltado para a formação e gera-
ção de renda.

Uma equipe multidisciplinar 
atende de segunda a quinta-feira, 
das 8h às 17h. O atendimento, 
normalmente feito com a parti-
cipação de assistente social, psi-
cólogo e advogado, no Centro de 
Referência de Mulheres da Maré 
– Carminha Rosa é mais amplo, 
incluindo outros profissionais. 
“Somos campo de estágio dos 
cursos de Direito, Serviço Social 
e Psicologia, mas não só isso. 
Uma pessoa para ser ouvida, para 
conseguir falar com um sujeito 
estranho de suas intimidades, de 
uma situação de sofrimento, ca-
rece de um acolhimento que seja 
capaz de gestar uma confiança a 
tal a ponto de poder abrir-se”, diz 
Eliana, justificando o diferencial 
do centro.   

Também faz parte da acolhi-
da iniciativas como as oficinas de 
artesanato, leitura, interpretação, 
teatro, dança e culinária. Mas 
tudo isso, segundo a coordenado-
ra, é apenas mote, “pois  o fun-
damental para o centro é que as 

Um sonho... 

mulheres estejam lá, discutindo e 
refletindo com a ajuda de profes-
sores e estudantes”. 

“No momento em que se está 
produzindo peças de artesanato, 
por sinal belas, está-se traba-
lhando questões as quais muitas 
vezes elas se recusam a perceber”, 
exemplifica Eliana. 

Na Cidade Universitária
Em breve, o centro será ex-

pandido e terá, além do prédio 
de 152 m² na Maré, um espaço 
construído de 2.339 m² no cam-
pus do Fundão: na Praça Jorge 
Machado Moreira, n° 100, ao 
lado da Prefeitura Universitá-
ria. Será o Centro de Referên-
cia de Mulheres Suely Souza 
de Almeida. A nova instalação 

encontra-se em construção. 
“É um grande desafio que a 

UFRJ assumiu. Nós estamos com 
as construções metodológicas e a 
formação de quadros no Centro 
de Referência da Maré – Carmi-
nha Rosa, mas vamos ampliar 
em escala exponencial quando 
ficarmos gerenciando esses dois 
centros”, informa Eliana.

O Centro da Maré será man-
tido porque, segundo a coorde-
nadora, “ele está enraizado no 
bairro, enquanto o Centro da 
Cidade Universitária vai precisar 
se implantar, se colocar no cená-
rio público da política dirigida 
às mulheres no Estado do Rio de 
Janeiro”.

O centro no Fundão terá 17 
gabinetes de atendimento. No 

acolhimento, as pessoas serão 
recebidas por estudantes acom-
panhados de professores, como 
ocorre na Maré, já que a função 
da universidade é formar qua-
dros, desenvolver conhecimento 
e interferir na realidade social. 
Mas certamente o número de 
pessoas atendidas será maior que 
no outro centro, onde  a média de 
atendimento é de 10 pessoas/dia, 
entre as de primeira vez e as que 
retornam. Mas, se contar a fre-
quência nas oficinas, diariamen-
te o Centro da Maré recebe até 50 
mulheres. 

Formar para outros CRM                                                                     
Na Maré, a equipe desenvolve 

também atuação em prevenção 
e ministra cursos de capacitação 
para agentes comunitários de 
saúde para os postos do bairro. 
O agente treinado pode observar 
a possibilidade de casos de vio-
lência, fazer acolhimento e enca-
minhar a vítima para o centro. E 
há ainda as oficinas de educação 
não sexistas para docentes das es-

colas do entorno, como forma de 
levar a discussão às famílias. 

“Temos desenvolvido este tra-
balho há nove anos na Vila do 
João e vamos replicar em escala 
mais ampliada no Centro de Re-
ferência de Mulheres Suely de Al-
meida. Esse centro foi concebido 
para ser um espaço de onde se po-
deria emanar os grandes cursos de 
formação de equipes para centros 
de referências e outros serviços da 
rede de atenção à mulher no Brasil 
inteiro”, afirmou Eliana. 

O centro no Fundão, de acor-
do com a coordenadora, terá no 
primeiro andar salas para cine-
ma, dança, oficina de cerâmica, 
um grande pátio infantil e uma 
sala infantil, uma cozinha espa-
çosa, sala de espera, salão para 
exposição de artes e fotografias. 
No segundo andar, há dois audi-
tórios, três salas para formação 
de quadros e para a residência 
multidisciplinar em direitos hu-
manos e cidadania feminina. E 
ainda uma sala de inclusão digi-
tal com 20 lugares.

O CRM Suely Souza de Almei-
da foi inaugurado em dezembro 
de 2010 pela então ministra da 
Secretaria de Políticas para as Mu-
lheres Nilcéa Freire, que anunciou 
a proposta de ter um centro como 
este em outras universidades do 
país para formar agentes públicos 
que atuassem na área de violência 
contra a mulher.

“Somos educados em uma 
cultura de submissão e humilha-
ção da mulher. É essa sociedade 
que nós não queremos. E é isso que 
devemos mudar, não apenas com 
boas intenções, mas precisamos 
de atos para transformar. O centro 
é o ato de lutar por uma sociedade 
melhor.”, disse, na inauguração, 

Aloisio Teixeira, reitor na época.

...ainda em 
construção

A promessa era que o novo 
centro estaria em funcionamento 
em março de 2011. Mas a obra fi-
cou parada muitos meses. A coor-
denadora atual tinha a perspectiva 
de que as obras fossem concluídas 

ainda em maio deste ano. Mas o 
sonho de ocupação do centro vai 
ter que esperar um pouco mais.

Segundo informações da Di-
visão de Fiscalização de Obras do 
Escritório Técnico Universitário 
(ETU), a construção parou por-
que a empresa contratada faliu e 
abandonou a obra, retomada em 
fevereiro deste ano com a contra-
tação de uma nova empreiteira.

A obra parou faltando o reves-
timento do teto, paredes e pisos, co-
bertura, acabamento de banheiros 
e paisagismo. Já foram instalados 
o forro, as louças e divisórias dos 
banheiros, e começou a ser feito o 
revestimento do auditório e o pai-
sagismo, e já chegaram os equipa-
mentos da subestação de energia.

Mesmo assim, o ETU não tem 
como prever a conclusão: haverá 
aditivos no contrato em função da 
necessidade de muitos itens que 
não estavam previstos na planilha 
orçamentária como, por exemplo, 
corrimão e piso da sala de dança, 
parte do forro e da pintura externa. 
Além do elevador, cuja compra vai 
demandar tempo e exige, inclusive, 
a elaboração de um projeto.

ELIANA Moura: "O CRM é um grande desafio para a UFRJ" 

CENTRO no Fundão: em construção desde 2011 

Fotos: Renan Silva
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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

o seminário Identidade 
e Gênero realizado pela 
Pró-Reitoria de Pessoal 

(PR-4), Violência contra a 
Mulher foi destaque. O tema 
foi debatido pela professora de 
ciência política do Instituto 
de Filosofia e Ciências Sociais 
(IFCS) Anna Marina Barbará, 
pela coordenadora do Centro de 
Referência da Mulher da UFRJ e 
integrante do Núcleo de Estudos 
de Políticas Públicas em Direitos 
Humanos, Eliana Moura, pela 
secretária Especial de Políticas 
para Mulheres da Prefeitura do 
Rio de Janeiro, Ana Rocha, e pela 
assistente social do município 
Rose Pedreira dos Santos. 

 Por quê?
Anna Marina, que estuda o 

tema e tem trabalhos desenvolvi-
dos sobre violência de gênero, fez 
um resgate das lutas feministas 
no país desde o século XVIII, 
esclarecendo que uma das de-
mandas históricas do movimento 
feminista é a implantação de po-
líticas públicas para as mulheres. 
De acordo com a socióloga, nos 
anos 2000 o movimento ganhou 
impulso com a Lei Maria da Pe-
nha, considerada por ela como 
uma grande conquista, porque 
não interfere apenas na questão 
da punição dos agressores, mas 
em medidas de prevenção e no 
apoio às vítimas de violência.

“E a gente chega ao contexto 
atual com uma legislação sofis-
ticada. Tem rede de apoio, casas 
de abrigo, centros de referência, 
uma série de conquistas políticas 
que vão se efetivando à medida 
que o tempo passa”, assinala, 
mas apontando que, apesar de 
tudo isso, a violência contra a 
mulher não cede.

“Por que isso ocorre?”, per-
gunta Anna, citando que no país e 
no mundo os índices de violência 
são altos, mas que no Rio de Janei-
ro se vive um momento em que se 
tem a impressão que a violência 
contra a mulher aumenta a cada 
dia em virtude dos muitos casos 
de estupro noticiados pela mídia 
e notificados na polícia. 

Para a socióloga, o ideal é 
que se consiga ampliar o debate 
público para a construção de 
teorias e estratégias de ação que 
deem conta da questão e que 
façam frente ao movimento 
conservador e de surgimento 
dos fundamentalismos religiosos 
que cria dificuldade de se fazer 
a discussão no contexto do Con-
gresso Nacional.

Anna se diz perplexa com o 
cenário em que se tem a sensação 

Ações se intensificam na sociedade 

de que as atuais formas de inter-
venção não conseguem atingir o 
núcleo do problema. “No dia em 
que a gente tiver uma sociedade 
mais justa e igualitária talvez 
não sejamos mais chamadas para 
discutir a questão da violência”, 
idealiza a professora.

A impunidade é cúmplice 
Para Ana Rocha existe um 

aumento real da violência contra 
a mulher. “Por que isso ocorre no 
momento em que a gente constata 
que a mulher conquistou avanços 
na sociedade, seja no âmbito do 
trabalho, seja do poder, na partici-
pação política, social e econômi-
ca? Hoje, 40% dos lares brasileiros 
são chefiados por mulheres. Se a 
mulher evoluiu, como se explica 
essa violência? A meu ver é um 
sinal de resistência à autonomia 
da mulher, reflexo do machismo 
e da opressão que a mulher sofre 
na sociedade”, disse a secretária 
Especial de Políticas para as Mu-
lheres do Rio de Janeiro.   

Na avaliação dela, a questão 
tem que ser tratada sob uma visão 
multilateral, que passa pela afir-
mação da cidadania da mulher, 

pela formação da autoestima e da 
independência econômica para 
que possa sobreviver e sustentar 
seus filhos com condições para 
enfrentar essa violência. Outras 
medidas são as de conscientização 
da população e a punição para 
os agressores. “Neste sentido, 
políticas públicas e instituições 
públicas de acolhimento à mu-
lher, de um lado, e o sistema 
criado para punir agressões, de 
outro, são instrumentos efetivos 
que estão avançando”, informa a 
secretária, relacionando a impor-
tância das delegacias especiais, 
centros de combate à violência e 
casas-abrigos.

“Além disso”, continuou a 
secretária, “a Lei Maria da Penha 
(Lei n° 11.340, que entrou em 
vigor em 2006) foi um avanço 
concreto no combate à violência. 
A partir de então, sociedade e 
Judiciário passaram a enfrentar o 
tema com mais vigor”. Além disso,  
acrescentou, “a lei criou condições 
para que as mulheres denunciem a 
violência, enfrentem seus agresso-
res e possam dar continuidade ao 
processo de denúncia”.

Outra boa novidade, segundo 

a secretária, foi à criação do 
Juizado de Violência Doméstica 
e Familiar, com juízes especiali-
zados, inclusive com competência 
mista: ao juiz é permitido julgar 
o agressor e também decidir sobre 
questões de direito de família, 
criando condições para a sobrevi-
vência das crianças. Ela também 
enumerou como inovação em 
favor da mulher o fato de que a 
pena para quem agride é a prisão 
e não cestas básicas e a liberdade 
para o homem agredir de novo. 
“A impunidade é cúmplice da 
violência. Na medida em que há 
punição, esta é uma forma de 
coibir agressão”, frisa Ana Rocha.  

Em caso de risco de morte
Rose Pedreira dos Santos, 

assistente social do município 
do Rio de Janeiro em atuação no 
abrigo Viva Mulher Cora Coralina, 
informou que existem 72 casas-
abrigos no país, a maioria na 
Região Sudeste.  

A casa Viva Mulher Cora Co-
ralina, criada em 1997, foi uma 
das primeiras a abrir as portas e, 
conforme explicou a assistente so-
cial, um local seguro que oferece 

moradia protegida e atendimento 
integral à mulher em situação de 
risco de morte iminente em razão 
de violência doméstica. 

O abrigo funciona 24 horas e 
recebe mulheres de madrugada 
e fins de semana. Tem cozinha, 
berçário, lavanderia, salas de 
atendimento e de atividades, bi-
blioteca, quartos (inclusive para 
as crianças), e conta com uma 
residência, em local sigiloso, para 
acolher 42 mulheres e seus filhos. 
Uma equipe interdisciplinar aten-
de as mulheres. 

É um serviço prestado de 
caráter sigiloso, informou Rose, 
e as usuárias podem permanecer 
no local por quatro meses e reunir 
condições para retomar o curso de 
suas vidas. Após o abrigamento, 
há um acompanhamento da mu-
lher por 12 meses.  Como o local 
da casa é sigiloso, o contato só é 
possível por meio do Centro de 
Referência Chiquinha Gonzaga, 
na Rua Benedito Hipólito, 126, no 
centro do Rio de Janeiro (telefone 
(21) 2517-2726).

Violência na pauta sindical
Durante o debate, a coorde-

nadora de Comunicação Sindi-
cal do Sintufrj Glória Pagano 
apresentou a situação enfrentada 
pela coordenadora-geral Alzira 
Monteiro, vítima de violência 
física por parte de um outro coor-
denador da entidade, e também o 
documento da Central Única dos 
Trabalhadores sobre o tema, que 
aponta a necessidade de combate 
à violência contra a mulher, 
inclusive no meio sindical. A 
sindicalista solicitou atenção para 
o problema e disse ser necessário 
ampliar o movimento em defesa 
das mulheres e contra o machis-
mo. Mas para a secretária Ana 
Rocha a questão deve ser tratada 
no espaço sindical.

N

KARILE Guedes e Maria Tereza Ramos (atuaram na organização do evento pela PR-4), e as 
plestrantes Ana Rocha, Eliana Amorim Moura, Anna Marina Barbará e Rose Pedreira dos Santos

AUDITÓRIO do CT: o tema em debate mobilizou trabalhadores de todas as áreas da UFRJ 

Fotos: Renan Silva

A Direção do SINTUFRJ 
informa que além da adoção 
de todas as providências admi-
nistrativas para a apuração e 
solução do caso acima relatado, 
a ação penal que foi instaurada 
para o julgamento do caso foi 
sentenciada no dia 08/05/2013, 
com a efetivação de Transação 
Penal, sendo assumida pelo 
autor do fato a obrigação de 
cumprimento de pena alterna-
tiva, o que não implica em ad-
missibilidade de culpa e encerra 
a última instância referente ao 
caso, com a conclusão da ação 
penal existente.

Aviso da situação na Justiça
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ÁFRICA

Um continente que formou várias nações

Centro de Ciências da 
Saúde (CCS) organizou 
várias atividades para 

marcar a passagem do Dia da Áfri-
ca, 25 de maio. O evento, realizado 
no dia 29, foi dedicado aos alunos 
do continente africano dos cursos 
de graduação e pós-graduação 
da UFRJ e também homenageou 
Nelson Mandela, liderança que 
representa a luta pela liberdade 
dos povos africanos. 

A palestra “África: a emergência 
de um continente”, ministrada pelo 
professor do Instituto de História 
Francisco Carlos Teixeira, abriu a 
atividade, que também contou com 
a exposição fotográfica, “Áfricas”, 
de Paulo Chaffin, no corredor 
da biblioteca do CCS, oficinas de 
dança, artesanato, tranças nagô, 
apresentação artística no Teatro de 
Arena com a Companhia Folclórica 
do Rio de Janeiro e Kalimbaria e 
festa de integração africana. 

 A decana Maria Fernanda 
Quintela explicou que o CCS tem 
a preocupação de sempre festejar a 
data porque ela marca a união do 
continente africano e a luta contra 
o colonialismo. E para abordar o 
tema, a seu ver não há ninguém 
melhor que o professor Francisco 
Carlos Teixeira da UFRJ e integrante 
do Comitê Pró-África do CNPq, um 
especialista que dedicou a vida às 
questões da África, em especial da 
África oriental.

“Mama África”
Francisco Carlos Teixeira apon-

tou que há uma espécie de agenda 
negativa na mídia em relação à 
África sempre ligada a guerra civil, 
conflitos, doenças e fome, e assim 
nunca se fala sobre a importância 
do continente para a história da 
humanidade – e não apenas para 
o Brasil. E para reforçar sua tese, ele 
citou o palestino Edward Said, que 
adverte que o poder da narrativa, de 
contar a história ou de impedir que 
surjam outras narrativas, é muito 

importante para o imperialismo. 
“Aceitamos facilmente as narrativas 
produzidas por centro de cultura 
como Inglaterra e França e muitas 
vezes não se considera a outra face da 
narrativa”,  e chamou ainda atenção 
dos presentes para a palestra. 

De acordo com o professor, as 
primeiras narrativas valorizaram 
o exótico e o bizarro, e acabaram 
por tratar as culturas sob o prisma 
do exotismo, que por vezes percorre 
ambientes acadêmicos, os quais 
perdem a capacidade de analisar o 
que era comum. Ele citou diversos 
exemplos da arte africana, que 
influenciou correntes artísticas no 
Ocidente, e o domínio de diversos 
tipos de materiais, como as estátuas 
em ouro. Mas infelizmente, afirmou, 
o principal produto que o europeu 
buscou na África foram homens. 

Se a escravidão é uma parte 
insuperável da história da África no 
século XIX, o imperialismo também 
trouxe consequências terríveis, disse 
Francisco Carlos Teixeira. Mas, 
segundo o estudioso sobre o tema, 
como forma de reação houve a 
formação de uma consciência negra 
originada por jovens egressos de 
todas as partes do império colonial 
francês da África, como também 
das Antilhas, que tiveram acesso a 
educação e aceitaram a língua dos 
colonizadores como ferramenta de 
luta. Ele citou exemplos na literatura 
do desenvolvimento de conceitos 
de africanidade e negritude. “Um 
elemento central do conceito de 
negritude é a consciência do racismo 
e o negro não tem que se conformar 
com as regras que a cultura branca 
criou”, afirmou o professor.

“Celeiro de pessoas,
 arte e cultura”
“Hoje estamos perante um 

continente de mais de 50 países, 
extremamente diversificado. Estou 
publicando um livro agora (A his-
tória na primeira página, com 
lançamento previsto para julho, pela 

Editora Multifoco) em que critico o 
conceito de uma África única, como 
uma coisa só. Claro, há divisões 
óbvias: o deserto do Saara, no 
meio do continente, é quase que 
um oceano. Acima tem uma África 
árabe, muçulmana. Abaixo, uma 
África negra, que pode ser cristã, 
animista, muçulmana, tudo. As po-
pulações e os idiomas são diferentes. 
Às vezes dentro de um mesmo país, 
como na África do Sul, na Nigéria ou 
no Sudão, são vários idiomas, várias 
culturas. Mas, no seu conjunto, a 
África foi um país fortemente mas-
sacrado pelo colonialismo ocidental 
inicialmente. Talvez com o maior 
crime histórico existente que foi o 
tráfico negreiro, que tirou milhões 
de pessoas da África, desenraizou, 
destruiu culturas, matou como 
nenhum outro incidente ao longo 
da história. Nenhuma guerra matou 
como o tráfico negreiro: é isso que 
chamamos de diáspora negra. Mas, se 
ela foi um crime de proporções brutais, 
também foi um celeiro de nações, para 
trazer cultura para todos os outros 
continentes de uma forma muito 
clara”, disse o professor, apontando 
obras de artes geniais que, segundo 
ele, tiveram impacto na arte ocidental.

“E ainda temos, agora e cada 
vez mais, a ciência e a genética com-
provando que a África é, como diria 
o (compositor) Chico César, a mãe 
de todos nós. “A mãe África.” Pelo 
menos as pesquisas mais avançadas 
na área de DNA mitocondrial estão 
apostando na existência de uma Eva 
africana, a primeira mulher rastrea-
da pelas pesquisas genéticas viveu na 
África e foi mãe de toda humanidade: 
brancos, negros, amarelos. Todas 
as raças se originaram num trecho 
geográfico entre a Namíbia e a África 
do Sul e dali se espalharam pelo 
mundo inteiro”, ensinou o professor.  

 “A  humanidade é africana, 
nada nos distingue”, afirma o 
especialista, apontando que as 
questões que hoje começam a ser 
recoladas por grupos neonazistas, 

supremacistas brancos e conserva-
dores, principalmente na Europa e 
Estados Unidos, estão  totalmente 
equivocadas. “A África aparece na 
mídia apenas como local de guerra 
civil, fome e doença. Quando, na 
verdade, é um celeiro de pessoas, de 
arte e de cultura em grande escala”, 
frisa Francisco Carlos.

Heróis da resistência
Francisco Carlos citou a biogra-

fia de vários artistas e ativistas que 
lutaram contra a repressão colonial 
e a segregação e pela  afirmação 
da negritude, como o escritor Aimé 
Césaire (1913-2008), o poeta e polí-
tico Sédar Senghor (1906-2001), o 
escritor e psiquiatra Frantz Fanon 
(1925-1981), o político Patrice 
Lubumba (1925-1961), eleito pri-
meiro ministro do Congo, e o ativista, 
cantor, ator e advogado Paul Robson 
(1898-1976). O professor mencionou 

Em 1963 a Organização da Unidade Africana (OUA) – mais tarde 
substituída pela União Africana (UA) – estabeleceu a data de 25 de maio 
como o Dia da África para marcar a luta pelo fim do colonialismo, pela 
defesa da democracia, pela solidariedade africana por direitos humanos, 
pela cooperação política e cultural e pela integração econômica. 

ainda lideranças como Malcolm X 
(1925-1965) e Martin Luther King 
(1929-1968), que lutaram pelos 
direitos civis dos negros.

E concluiu a palestra mencio-
nando a união de uma das maiores 
ativistas da resistência contra o 
apartheid, que foi exilada pelo go-
verno sul-africano, Míriam Makeba 
(1932-2008) – carinhosamente 
chamada de “Mama África” – com 
o líder dos Panteras Negras, o ame-
ricano Stokely Carmichael (1941-
1988),  como a reunião simbólica 
do que a cultura europeia separou.  

Importante saber:

O

Fotos: Renan Silva

FRANCISCO Carlos Teixeira fala com conhecimento e emoção à plateia do CCS

UMA homenagem aos alunos de várias partes da África

NO corredor da biblioteca a exposição "Áfricas",

pelas lentes militantes do fotógrafo Paulo Chaffin
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