
ASP//UFF
Os Educadores Defendem 
Princípios Básicos 
em Curitiba

P ro f. Maria Felisberta Baptista da Trindade*

No período de 5 a 8 de julho de 2001, educadores reuniram-se em Curitiba, durante o VI 
Seminário Nacional da Associação pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE), 
tendo tido momentos conjuntos com o Fórum Nacional dos Diretores de Faculdades/Centros de 
Educação das Universidades Públicas Brasileiras (FORUMDIR).

No Seminário em foco três temas mereceram atenção especial: I -  as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Formação dos Professores da Educação Básica, em Nível Superior, em Curso de 
Licenciatura, de Graduação Plena; II -  a Educação à Distância: limites e possibilidades; III -  a 
avaliação encetada pelo MEC, através do Exame Nacional de Curso -  Provão.

No que se refere às Diretrizes Curriculares Nacionais (Parecer CNE 009/2001, de 8 de maio de 
2001), destacaram-se as seguintes questões:

1. A formação proposta pelo CNE significa uma ruptura com as formulações que o Movimento 
Docente vinha empreendendo como proposta para as políticas públicas educacionais, tendo 
em vista que pressupõe a retirada da formação dos professores do âmbito das universidades.

2. A proposta baseia-se num modelo único de formação de professores caracterizando-se pelo 
seu “aligeiramento”, com base numa formação estritamente técnico-profissionalizante e 
reduzindo o professor ao papel de mero executor de tarefas pedagógicas.

A proposta liderada pela ANFOPE, contrapondo-se a esta, considera a Universidade como 
espaço privilegiado para a formação do educador, onde o ensino, a pesquisa e a extensão se realizam 
de forma interdisciplinar, garantindo condições para que o educador seja capaz de realizar reflexão 
profunda sobre os processos educativos e sua inserção na realidade sociocultural.

Em relação à Educação à Distância, no Seminário, após a mesa-redonda sobre o tema, discutiu- 
se que pode ser adotada, preferencialmente, na educação continuada, devendo primar pela sua 
qualidade e como recurso complementar.

Quanto ao tema III, o conjunto de educadores manifestou-se contrário ao tipo de avaliação que 
vem sendo determinado pelo MEC através, fundamentalmente, do Exame Nacional de Cursos -  
Provão, contrariando os estudos e pesquisas reveladores da importância da avaliação qualitativa e 
processual.

O plenário mostrou a,$ua preocupação com a postura oficial diante das iniciativas de desmonte 
das universidades püblicaS, implementando programas de educação à distância como prioridade, 
não realizando o concurso público para o suprimento de vagas de professores, reduzindo as bolsas 
de mestrado etc.

Assim sendo, com base na análise da conjuntura nacional, a ANFOPE e o FORUMDIR 
reafirmaram por meio de documento nacional que:

(Continua na página 4)
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Aniversariantes de agosto

A rthur C ezinio de A lm eida Santa Rosa; 
W aldem ar C an tisano  e M aria de L ourdes 
Cavalcanti Martini (1); Carlos Alfredo P. de 
Bustamante Sa (2); Ottilia Rallon; Cyro Freitas 
N ogueira Baptista: M ônica Paula R ector e 
Severina Cleide Bezerra de M. Zachis (3); Altair 
de Azevedo (4); Delba Guarini Lemos (5); Atila 
Barreto; Evelyn da Matta Calvert (6); Mario 
Nunes Picanço (8); Waldir José Mansure e Eza 
Sant’ Anna (9); Maria Nazareth Martins Ramos 
(10); José Augusto de Oliveira Filho e Sonia 
Maria de Vargas (11); Leon Rabinovitch e Ana 
Maria Garcia de Carvalho Miranda (14); Clovis 
Nogueira de Freitas Filho e José Raymundo 
Martins Romeo (15); Hilda Faria (16); Clecy 
Norma Torres (17); Diana Zaidman e Vera de 
Barros Souza Lemos (18); M aria Bernadete 
S an tan a  de S o uza  (19); A n to n io  Jo rge  
Abpnahman e Manoel Paulino das Neves (20); 
Ena Rodrigues Valle; Altamiro Vianna e Irio 
Molinari (21); Célio Pereira da Silva e Eduardo 
King Carr (24); Glaris Wiederhecker Duarte; 
Mario Palmieri e Jorge Fernando Loretti (25); 
Henri Wadih Curi; Rosalda Cruz Nogueira Paim 
(26); Lea Salomão Olive e Maria José Gomes de 
Abreu (27); Cândido da Cunha Rapozo; Emilio 
Carmo; Ângela Martha Damas Soares e Rejane 
Vasconcelos Andrade dos Santos (29); Jose 
Hermínio Guasti e Carlos Prestes Cardoso (31).

Nova Presidente da Casa da Amizade

E com satisfação que noticiamos a posse, no 
dia 22/6/2001, da nova diretoria da Casa da 
Amizade, que passa a ter como presidente a Sr3. 
Lenira Backer. Os nossos cumprimentos aos 
empossados e os melhores votos de uma feliz 
gestão.

Associados assumem novos cargos

O aspiano Dr. Waldenir de Bragança é o novo 
Governador do Distrito 4570 do Rotary Club 
Internacional: a associada Maria José Castilho 
é a nova Presidente do Conselho Regional de 
N u trição , d esde  2 0 /6 /2 0 0 1 . São n o tíc ias  
auspiciosas para a família aspiana, que deseja 
aos investidos m uitas felicidades em suas 
administrações.

A comemoração do aniversário
da ASPI-UFF

Realizou-se no dia 12 de julho, com um Salão 
de Chá, às 15h, em sua sede, com  o com- 
p a rec im e n to  de n u m ero so s  a sso c iad o s , 
colaboradores e amigos da Associação.

O clima reinante era de alegria e descontração, 
como desejado pelos promotores do evento.

Da program ação Constavam um pronun
ciamento da Presidente, que leu a Mensagem 
ao Aspiano, alusiva à data, a apresentação do 
coral da ASPI Cantar é Viver e o chá de con
fraternização, que se estendeu até a noite. Foi 
gratificante ver como foi correspondido, mais 
uma vez, o convite da ASPI para o evento! Os

cumprimentos do ASPI-UFF Notícias à famí
lia aspiana pelo transcurso do 9° aniversário 
de nossa entidade.

Novos periódicos recebidos

Encontram-se na ASPI-UFF para ciência dos 
in te re s sa d o s  os p e r ió d ic o s  e n v ia d o s  
recentemente à Associação:

• P ú b lic o  - Jo rn a l do S in d ic a to  dos 
Trabalhadores do Serviço Público Federal no 
Estado do Rio de Janeiro - Sintrasef n° 58 - 
junho de 2001.
Homepage: http//www.sintrasef.org.br

• Museu Notas - Informativo do Museu Salles 
Cunha - ABORJ junho de 2001

• P esta lo zz i  - In fo rm ativ o  da Sociedade  
Pestalozzi do Estado do Rio de Janeiro. 
Homepage: http//www.pestalozzi.org.br

• Escriba - Orgão Informativo do Sindicato dos 
Titulares de Serventias, Ofícios de Justiça e 
Similares do Rio de Janeiro- Sinterj- ano VI 
n° 38, maio de 2001
E-mail: sinterj@bol.com.br

• AD U FF S Sinci - Seção sindical do Andes - 
SN ano VI - junho de 2001
E-mail: aduff@ uol.com.br

• JornaI da ABO RJ  - Boletim Informativo da 
Associação Brasileira de Odontologia-RJ. 
Ano XXXVI, n° 6. junho de 2001.
E-mail: aborj@ aboij.org.br

• A relíquia  - Inform ativo dos antiquários, 
leiloeiros e colecionadores. Ano IV, n° 35. 
maio de 2001.
E-mail: arelíquia@arelíquia.com.br

Prossegue o ciclo de palestras

Como noticiado, foram realizadas durante o 
mês de ju lho mais cinco palestras do ciclo 
p rogram ado pela A S PI-U F F  x A M A ER J. 
previsto pelo convênio assinado entre estas 
instituições em março passado. As palestras são 
realizadas na sede da AMAERJ, situada na rua 
Erasmo Braga 115, 4o andar, Bl. D, Centro 
Administrativo, Centro, Rio de Janeiro. Para o 
m ês de agosto estão previstas as seguintes 
palestras: dia 6/8/2001, às 16h, tema: Mudança 
social e mudança educacional, P ro f. Malka 
Dvoira Beider; dia 13/8/2001, às 16h, tema: 500 
anos de reforma de Lutero, Prof. Robert Preis; 
dia 20/8/2001, às 16h, tema: Antígona, P ro f. 
M aria Therezinha Arêas Lyra; dia 27/8/2001, 
às 16h, tema: Origens e estabelecim ento do 
co n s titu c io n a lism o , P rof. L uiz  C ésa r A. 
Bittencourt Silva. Compareçam!

Mais uma experiência 
de trabalho voluntário

No presente número estamos apresentando 
aos le ito re s  d ados re la tiv o s  ao trab a lh o  
voluntário realizado junto à Conferência Nossa 
Senhora do Rosário daSociedade São Vicente 
de Paulo, em Niterói, onde a Profa. Maria de 
Lourdes Caliman, Io Tesoureira da ASPI, atua. 

Na entrevista que nos foi concedida por ela

no dia 12 de julho último, tomamos conheci
mento de que a Sociedade São Vicente de Pau
lo é uma organização católica inter-nacional, 
formada de leigos, fundada na Sorbonne, em 
Paris, pelo então aluno, de 20 anos, o Beato 
Antônio Frederico Ozanam, e mais seis com
panheiros, em 1833. Semanalmente seus mem 
bros, os Vicentinos, se reúnem para oração, 
estudo e reflexão do EVANGELHO, discus
são e busca de soluções dos problem as dos 
assistidos.

O objetivo das Conferências Vicentinas é a 
evangelização e a santificação de seus membros, 
promovendo a dignidade e a integridade do ser 
humano, aliviando-lhe o sofrimento e levando ajuda 
a quantos dela precisem, independentemente de seu 
credo religioso ou político, de sua nacionalidade, 
raça ou posição social.

Fiel aos seus fundadores, os Vicentinos têm em 
sua Missão as preocupações de não só renovar-se 
constantemente e adaptar-se às condições mutáveis 
do mundo, como também, atuar na missão sal vífica 
da Igreja, no anúncio e celebração da palavra e no 
serviço ao ser humano na caridade de Jesus.

Os assistidos pela Conferência Nossa Senhora 
do Rosário são famílias carentes dos morros do 
Estado e do Atalaia, em Niterói, que participam 
de reuniões às quartas-feiras (as VOVÓS) e aos 
sábados (as MÃES), num total de 300 famílias. 
Desse total, em média 80 a 90 recebem a cesta 
básica mensal, contendo 15 quilos de mantimentos. 
Cerca de 50% dos que recebem bolsas são vovós 
-  a quem a “sociedade” negou a carteira assinada, 
conseqüuentemente, o direito a uma aposentadoria 
digna e honrada, sem precisar de ajuda de terceiros. 
Dentre as mães mais jovens que recebem a cesta 
básica estão: gestantes que perdem o emprego; 
mães que estão amamentando e não recebem 
benefício porque trabalhavam antes sem carteira 
assinada; mães viúvas e sem direito a pensão; mães 
que perderam o emprego; mães com muitos filhos 
pequenos, que precisam  de sua assistência, 
impedindo-as de trabalhar fora; mães doentes ou 
com pessoas doentes na família.

É importante observar que todos os assistidos 
são cadastrados através de entrevistas individuais, 
para verificação das condições de sua família e 
de suas necessidades; e ainda que tudo doado a 
eles está condicionado à freqüência às reuniões 
semanais acima referidas. Há que se observar que 
no trabalho de Evangelização feito nas reuniões 
semanais, há a preocupação de ajudadar aos 
assistidos a se relacionarem melhor com Deus, 
com os irmãos, consigo mesmo e com as coisas.

Para atendimento a suas iniciativas a Conferência 
Nossa Senhora do Rosário arrecada donativos 
através de: 1. Campanhas como a do Quilo, do 
Cobertor e do Agasalho. 2. doações espontâneas 
dos que se sensibilizaram com a necessidade dos 
pobres e acreditam no trabalho realizado pela 
Conferência. 3. ajuda de vários “Hortifruügranjeiros 
e Supermercados” que doam alimentos perecíveis, 
distribuídos aos assistidos nas reuniões semanais. 
4. doações de benfeitores em dinheiro, utilizado na 
compra de mantimentos. 5. recursos obtidos através 
de eventos, que possibilitam obter fundos para 
complementar a cesta básica mensal. 6. Programa 
de Apadrinhamento, que possibilita a qualquer

2

http://www.sintrasef.org.br
http://www.pestalozzi.org.br
mailto:sinterj@bol.com.br
mailto:aduff@uol.com.br
mailto:aborj@aboij.org.br


pessoa tomar-se padrinho (madrinha) de uma 
família carente, através de uma contribuição mensal 
de R$ 15,00 (quinze reais), preço atual de uma 
cesta básica.

Por ocasião do fim do ano são feitas doações 
especiais: cestas e bolsas de Natal. As cestas 
são doadas às mães que participaram durante 
todo o ano dasreuniões de Evangelização. É uma 
cesta básica contendo cerca de vinte quilos de 
alimento. Os filhos e/ou netos dos assistidos, 
num total aproximado de 520 (quinhentos e 
vinte) crianças, até 10 (dez) anos de idade 
recebem uma Bolsa de Natal contendo roupas, 
calçados, uma lata de leite, toalha de banho, 
objetos de asseio e um brinquedo.

Ao encerrai- a sua entrevista a P ro f. Maria de 
Lourdes acentuou que nesse trabalho voluntário 
estão envolvidos também jovens e adultos de 
todas as idades, sem a colaboração dos quais 
seria impossível viabilizar os propósitos da 
Conferência.

A lém  destas atividades a ProP. M aria de 
Lourdes exerce a presidência do “Conselho 
Particular de Santa Rosa”, órgão que congrega 
14 Conferências de Niterói, inclusive a de Nossa 
Senhora do Rosário, onde atua diretamente.

Os in te re ssa d o s  em c o la b o ra r  com  os 
Vicentinos através desta Conferência devem 
procurar a P ro f .  M aria de Lourdes no tel. 
2710-2703.

Bazar de 2001

Como já  noticiado, será realizado entre os dias 
5 e 28 de novembro na sede, o Bazar Beneficente 
de Natal do corrente ano.

D ife re n te  das v ezes a n te r io re s , se rá  
realizado fora do circuito comercial da cidade, 
o que exige planejamento e divulgação bem 
mais cuidados. Contamos com a participação 
dos aspianos na compra de presentes de Natal 
originais e de ótimo preço. Participem!

O primeiro Minibazar realizado

No dia do almoço de confraternização de julho 
foi realizado o M inibazar anunciado. Foi um 
sucesso! Esperamos que o mesmo ocorra com 
os dos próximos meses.

Um esclarecimento necessário

No início do mês de julho passado correu a 
notícia de que algo sério estava em vias de 
acontecer com a GAE; ela estaria em vias de se 
transform ar em  vantagem  pessoal para os 
professores aposentados.

Dado o clima de desconfiança em que se vive 
e a deterioração que os salários vêm tendo, há 
vários anos, é fácil perceber a intranqüilidade 
vivida pelos que vieram a torriar conhecimento 
da matéria. 5 *

O que realmente ocorreu foi o seguinte: no dia 
Io de junho, através da MP 2150 - 39, o governo 
criou a Gratificação de Desempenho de Atividade 
Técnico - Administrativa Educacional - GDAE, 
que prevê a extinção da G A E e a criação, 
somente para os ativos, da GDAE.

Antes de tudo é importante acentuar (Jor
nal da AD U FF , junho, p. 6), que a nova grati
ficação não se destina aos docentes, mas ape
nas aos servidores técnico-administrativos. E 
ainda, trata-se de mais uma manobra do go
verno com objetivos de dividir os servidores 
das universidades federais, enfraquecer os 
movimentos que lutam por um aumento linear 
de 75% para o serviço público federal etc.

A ASPI-UFF e a comunidade
de São Domingos

Como é do conhecimento de todos, a ASPI está 
sediada no bairro de São Domingos, em Niterói, 
e, em cumprimento à disposição estatutária, 
está buscando sua integração com a comunidade 
deste bairro.

Por essas razões a ASPI-UFF aceitou o convite 
feito pela Rede de Agentes Comunitários, que tem 
um integrante vinculado ao bairro, para participar 
de um evento mensal que será realizado nas praças 
de São Domingos. Leoni Ramos Santos Dumont. 
e Duque de Caxias, no último domingo de cada 
mês, de 10 às 17horas. Estão previstas atividades 
relacionadas com artes plásticas, com teatro e 
literatura e com música e dança.

A primeira “ intervenção” foi no dia 29 de 
julho e outros virão. Prestigie com sua presença.

Visita à sede da ASPI-UFF

Foi com muita alegria que no dia 22 de junho 
recebemos a visita da associada P ro f  Terezinha 
Abud que integra o “grupo campista" da ASPI- 
UFF. pois foi professora do Curso de Serviço 
Social de Campos.

Integrante da Pastoral da Terceira Idade, 
propôs a realização de um curso para Cuidadores 
de Idosos, em sua cidade. Para viabilizar a 
proposta a presidente entrou em contato com a 
P ro f1 D ra V ilm a Câm ara, da UFF, geriatra  
responsável por diversos projetos em sua área 
de atuação, que foi inteiramente receptiva à 
realização do curso, em Campos. O curso já  está 
sendo planejado. Os cum prim entos à P ro f  
Terezinha Abud pela iniciativa.

Eleições para o Fórum Permanente da 
Política Municipal do Idoso

O Fórum é uma instância de representação 
form al da sociedade c iv il, o rgan izado  no 
município de Niterói, constituído no sentido de 
propor e desenvolver am pla articulação da 
sociedade civil, dedicada à promoção, defesa e 
garantia de direitos da pessoa física, de forma 
direta ou indireta, definidos na Política Nacional 
do Idoso.

Para integrar a Secretaria Executiva do Fórum 
na gestão 2001/2003 foi eleita a aspiana P ro f  
Maísa Araújo, na representação de órgãos não- 
governamenlais.

A P ro f  D f  Vilma Câmara, da UFF, obteve 
a maior votação para a representação de órgãos 
governamentais.

Parabéns aos eleitos e os melhores votos de 
uma feliz gestão.
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Publicação do Departamento 
de Difusão Cultural da Associação 

dos Professores Inativos 
da Universidade Federal Fluminense
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Diretoria Biênio 2000/2002 p  >  

Presidente: UJ

Aidyl de Carvalho Preis O  3  
l u Vice-Presidente: ®

Joaquim Cardoso Lemos 
2" Vice-Presidente:

Emilia de Jesus Ferreiro 
Ia Secretária:

Magaiy Lucinda Belchior da Mola 
2“ Secretária:

Léa Souza Delia Nina 
Ia Tesoureira:

Maria de Lourdes Caliman 
2° Tesoureira:

RuthAlaiz

Conselho Deliberativo (membros efetivos):
Salvador Alves Pereira — Presidente 

Sheilah Rubino de Oliveira Kellner -  Vice-Presidente 
Teresinha de Jesus Gomes Lankenau -  Ia Secretária 

Carlina Cabral Relvas -  2a Secretária 
Acrisio Ramos Scorzelli 

Erasto de Carvalho Prestes 
lsar Trajano da Costa 

Hilda Faria 
Júlia Arhontaki 

Luiz César Aguiar Bittencourt Silva

Conselho Fiscal (membros efetivos):
Eduardo Pedreira de Cerqueira -  Presidente 

Nésio Brasil A lc ân tara-Vice-Presidente 
Amanda Celeste Pimentel -  Secretária 
Antônia Vasconcelos Dias de Azevedo 

Maria Therezinha A. Lyra

Departamento de Saúde:
equipe constituída pelas Prof1'*: 

Maísa F. de C. Araújo, Vera B. S. Lemos, 
Maria Cândida A. Domingues 

Departamento de Assuntos Acadêmicos: 
Sonia Maria Silva 

Departamento de Direitos: 
Jorge Fernando Loretti 

Departamento de Difusão Cultural: 
'  Ceres Marques de Moraes 

Departamento de Integração Comunitária: 
Lúcia Molina Trajano da Costa 

Departamento de Lazer e Promoção Social: 
equipe constituída pelos Profs: 

Amanda C. Pimentel, Eduardo P. de Cerqueira, 
Flávio V. Fernandes, Lea S. Della Nina, 

Luiz Cesar A. B. Silva

Revisão: 
Damião Nascimento 

Projeto Gráfico: 
Cecília Jucá de Hollanda 

Serviços Gráficos 
Gráfica Falcão
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ASPI-UFF - NOVE ANOS (1992-2001)
Mensagem aos Aspianos

No dia 14 de julho de 1992, na Reitoria da Universidade 
F ederal F lum inense um grupo de p ro fesso res 

aposentados cria a ASPI-UFF que ora completa nove anos.
Os sonhos iniciais eram limitados, pensávamos em 

convivência, não queríamos que a nossa academia virasse as 
costas para nós e vice-versa. A pressão que precedeu as nossas 
aposentadorias foi violenta. A maioria estava em plena 
produção, alguns prefeririam até aguardar a compulsória; 
porém , diante da grave am eaça da perda de direitos 
adquiridos, fomos instados a nos aposentar.

Que lição este período nos traz?
A certeza de que acertamos em cheio, pois do lazer inicial 

tão acalentado e lembrado com saudade, tivemos que pautar 
o nosso dia-a-dia pela questão hoje fundamental para todos 
nós: defesa e garantia de nossos direitos.

A convicção é maior se atentarmos para a nova bandeira 
do governo FHC: “O governo pretende desvincular a 
remuneração dos ativos em relação aos aposentados e 
pensionistas”.

Como enfrentar tais situações?
Só a nossa união garantirá a coesão necessária à firmeza 

de novas ações, que se tornam cotidianas.
Estamos mais fortes, conseguimos avançar!
Na área interna estamos buscando tornar a nossa sede 

atraente, para que os associados possam usufruí-la com 
m aior freqüência: coral; curso de dança; A SPI-U FF 
D eb a tes; a r te san a to ; a lm oços m en sais ; ta rd es  de

convivência, com programação variada são algumas das 
ativ idades perm anen tes da assoc iação ; em fase de 
planejam ento temos o Clube de M úsica e a Roda de 
Leitura.

Aguardamos novas sugestões para ampliar a programação 
na sede.

Para a nossa integração com a comunidade, estamos 
desenvolvendo projetos, estimulando a participação de 
artesãos da ASPI-UFF e da cidade em mini-bazares na sede 
e participando de um grande evento cultural: “RAC na Praça”, 
promoção da rede de agentes culturais que será realizado todos 
os últimos domingos de cada mês nas praças Leoni Ramos, 
Santos Dumont e Duque de Caxias em São Domingos, bairro 
onde estamos inseridos, envolvendo música, literatura, artes 
plásticas, teatro e esporte.

Através de convênios com a AMAERJ e a COOPERAT 
ASPI-U FF e entendim entos com outras instituições, 
oferecemos cursos, realizamos passeios, excursões e outras 
atividades de interesse dos associados.

A integração a nível nacional com a FENAFE e com o 
MOSAP asseguram nossa presença coletiva, unificando 
movimentos em prol da causa comum: defesa de direitos de 
aposentados e pensionistas.

Nossa ação será inócua sem a sua participação.
Manifeste sua opinião!
Faça suas críticas construtivas p visite nossa sede própria, 

motivo de orgulho de todos nós.

Os Educadores Defendem Princípios Básicos em Curitiba (continuação)

• as políticas devem assegurar a universalização da edu
cação básica de qualidade, a democratização do acesso 
à educação superior pública e a valorização do profissional 
da educação;

• Associada da ASRI e ex-diretora da Faculdade de 
Educação da UFF. a formação dos professores de todos 
os níveis deve realizar-se preferencialmente no âmbito das 
universidades;

• toma-se fundamental a unificação da luta das entidades 
representativas, sindicais, científicas, associativas e 
culturais dos profissionais da educação.

Outrossim, reforçou-se a importância da participação dos 
membros da ANFOPE e FORUMDIR nas Comissões de 
Especialistas do MEC, na medida em que tal participação possa 
representar o avanço das propostas historicamente defendidas 
pelo movimento dos educadores. Caso esta participação se 
tome desnecessária, por falta de diálogo com o MEC, propõe- 
se a retirada pública desses representantes com a devida 
justificativa.

*A ssociada da A SPI e ex-d ire to ra  da Faculdade de E ducação da UFF.
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