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MENSAGEM DO MÊS 

“Eu tinha planos para mim; 
Deus tinha outros. Eu resolvi seguir  

os planos de Deus.” 
Nelson Mandela
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São João – das festas juninas na tradição 
popular à religiosidade que marcou  

o Cristianismo

(Continua na p. 8)

Junho é marcado pela tradição das festas juninas: no dia 13, comemora-
-se Santo Antônio; dia 24 é dedicado a São João, e, no dia 29, a São Pedro e 
São Paulo.

Padroeiro da cidade e da bela Catedral de Niterói, para onde acorrem os 
fiéis, São João é celebrado com missa festiva e a tradicional “festa junina”, 
tão ao gosto popular. 

Em inúmeros rincões de nosso país, este é um dos santos mais comemora-
dos, com detalhes que mostram a diversidade regional (e elementos indígenas e 
africanos), não apenas nas danças folclóricas e no cardápio típico, em que não 
faltam a canjica, o quentão, o milho cozido, o curau, o pé de moleque, como 
em ambientes decorados com bandeirinhas e balõezinhos multicoloridos (os 
verdadeiros, que sobem ao céu, foram proibidos, para defender nossas matas...). 
Seus participantes, via de regra, usam trajes coloridos: chapéus desfiados, ca-
misas quadriculadas; as meninas “e mesmo as mais velhas”, além do chapéu, 
gostam de trancinha nos cabelos e vestidos de chita. As brincadeiras, nessas 
festas, também garantem a animação: forró, quadrilhas, a cadeia (desta, muitos 
gostam!), o pau de sebo (um verdadeiro desafio) e pescarias (fazem a alegria 
da criançada). Até alguns anos atrás, os fogos “faziam a festa”, mas, devido 
a alguns acidentes, as festas estão mais comportadas nas cidades. Também 
a fogueira verdadeira ─ exceto na roça, nas cidadezinhas do interior ─, deu 
lugar à “fogueira cênica”: pedaços de paus, lâmpadas e celofane vermelho, 
especialmente nas escolas...

Em princípio ligadas às comemorações da Igreja, no entanto, algumas 
delas tornaram-se famosas, verdadeiras “produções”, como a de Caruaru, em 
Pernambuco, e em Campina Grande, na Paraíba.

Mas, poucos se perguntam de onde vem essa tradição. A resposta parece 
óbvia: aqui, no Brasil, foi introduzida pelos colonizadores portugueses (em 
Portugal a tradição é riquíssima, pois, junto com São Pedro e Santo Antônio, 
São João é um dos santos mais celebrados, considerado protetor dos casados 
e dos doentes...), tanto que as festas eram conhecidas como joaninas. Em 
algumas partes da Europa, eram ligadas às festas pagãs, cultuando Juno, a 
deusa da fertilidade, em comemoração à chegada do verão no hemisfério norte.

Apesar de festejado, no entanto, exceto os católicos, poucos sabem quem 
foi São João. E sua história é belíssima: 

Maria, ao receber a visita do anjo Gabriel, na Anunciação de que daria à luz 
um filho, a quem daria o nome de Jesus, que seria “chamado filho do Altíssimo” 
(Lucas 1, 30-32), este disse-lhe que Isabel, sua prima havia concebido “em 
sua velhice”, estando no “sexto mês aquela que era chamada estéril. Porque 
para Deus nada é impossível” (Lucas I, 36-37).

Eis que, seis meses antes, o mesmo anjo aparecera a Zacarias, marido de 
Isabel, anunciando a gravidez de sua mulher, pela graça de Deus. Zacarias, 
por ter duvidado das palavras do anjo, perdeu a voz, só a recuperando por 
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Uma nova gestão se iniciando, com a responsabilidade de dar con-
tinuidade ao magnífico trabalho que vem sendo apresentado há alguns 
anos, pela Diretoria, cujo mandato recentemente terminou. Felizmente, 
foi demonstrada a confiança para com os novos gestores, compromissados 
na manutenção do notável desempenho da Diretoria anterior. Com isso, 
a responsabilidade dos gestores atuais fica sobremodo aumentada, pois 
teremos por obrigação garantir o sucesso de medidas, visando alcançar, 
a ASPI-UFF, os objetivos para os quais foi criada.

 Os desafios são enormes, mas a união de propósitos de que estão 
imbuídos os membros da nova Diretoria nos leva à certeza de que po-
deremos vencer os obstáculos que se apresentarem.

 A realidade é que a ASPI-UFF, através dos anos, se agigantou, a 
ponto de ter se tornado uma entidade, não só no âmbito estrito da Uni-
versidade Federal Fluminense, como também em círculos externos da 
mesma. 

 A par dos objetivos já traçados anteriormente, outros novos hão de 
ser fixados, no decorrer da gestão já iniciada. Dos obstáculos, são nota-
dos facilmente: o desconhecimento, dentro da própria UFF, do que seja 
realmente a ASPI e os parcos recursos com que a entidade conta para 
sustentar-se. Para ser mantido o crescimento de nossa Associação, esses 
obstáculos terão de ser superados. No devido tempo, teremos que traçar 
um plano para ultrapassá-los. Assim, temos de reconhecer essas questões 
como metas prioritárias e vamos colocar todos os nossos esforços para 
alcançá-las.

 Outrossim, não podemos esquecer que a própria Universidade, 
com a qual estamos intimamente relacionados, acaba de escolher novos 
Reitor e Vice-Reitor, com os quais, obviamente, cuidaremos de manter 
um excelente convívio, para o bem de ambas as partes. 

 Agradecemos a confiança em nós depositada, esperando contar com 
a colaboração de todos os associados.

Editorial
Publicação da Associação dos 

Professores Inativos da  
Universidade Federal Fluminense

Conselho Editorial: 
Ilka Dias de Castro, Lenita Martin, 

Márcia Mª de Jesus Pessanha,  
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Data de fundação da ASPI–UFF: 
14 de julho de 1992.

Sede:
 Rua Passo da Pátria 19 – São Domingos

CEP 24210–240 – Niterói – RJ
Tel.: 2622–9199 e 2622–1675 (telefax)

E-mails: aspiuff@aspiuff.org.br 
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Diretoria Triênio 2018/2021
Presidente:  

Acyr de Paula Lobo
1º vice–Presidente:
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2º vice–Presidente:
 Ilka Dias de Castro
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Maria Nazareth Martins Ramos
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Formação Política

O Programa ASPI-UFF EM AÇÃO acaba de produzir 4 programas  
sobre o tema Formação Política. São eles:

Nº 92  Formação Política – O que é Política? Qual a sua importância?
   Participação do Prof. Dr. Carlos Sávio Gomes Teixeira, Coorde- 

 nador do Curso de Ciência Política da UFF.

Nº 94  A ASPI-UFF e a Formação Política 
 Participação das Professoras Aidyl de Carvalho Preiss e Satié   
 Mizubuti.

Nº 95 Formação Política – Cidadania e Participação  
 Com o Prof. Luis Alves Falcão, do Curso de Ciência Política  
 da UFF.

Nº 96  Formação Política e Militância – Participação da Profa. Maria  
 Felisberta Baptista da Trindade e do jovem Raphael Costa,  
 Presidente do Conselho Municipal da Juventude, de Niterói.

Os programas estarão disponíveis dentro em breve,  
tanto no site da ASPI-UFF quanto no ufftube e no youtube.
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Artigo

Gosto de iniciar os meus pequenos artigos com uma 
fábula. As fábulas ensinam por si. No entanto, sempre 
acrescento alguns comentários voltados para educação. 

E, qual a fábula de hoje?
“Certa vez alguém chegou ao céu e pediu para falar com 

Deus porque, segundo o seu ponto de vista, havia uma coisa na 
criação que não tinha nenhum sentido.

Deus o atendeu de imediato, curioso para saber qual era a 
falha que havia na criação.

- Senhor Deus, sua criação é muito bonita, muito funcional, 
cada coisa tem sua razão de ser... mas, no meu ponto de vista, 
tem uma coisa que não serve de nada, disse a pessoa a Deus.

E que coisa é essa que não serve para nada? - perguntou 
Deus.

- É o horizonte. Se eu caminho um passo em direção ao ho-
rizonte, ele se afasta um passo de mim. Se caminho dez passos, 
ele se afasta outros dez passos. Se caminho quilômetros em 
direção ao horizonte, ele se afasta os mesmos quilômetros de 
mim... Isso não faz sentido. O horizonte não serve para nada.

Deus olhou para ele, sorriu e disse: - ‘Mas é justamente para 
isso que serve o horizonte... para fazê-lo caminhar.’”

Bela fábula. Ela já foi explorada por vários escritores, dando 
diversas aplicações. Dentre os muitos sentidos e interpretações, 
faço algumas colocações voltadas especialmente para a educa-
ção, para os educadores, para as escolas.

A vida é uma constante renovação. Não há dias iguais. Todos 
os dias são diferentes dos anteriores. Isto marca a educação e 
o agir educacional. Cada criança é uma criança. Cada jovem 
é um jovem. Não há crianças iguais. Não há jovens iguais.  
E, crianças e jovens são “educáveis”, são seres em contínua for-
mação e desenvolvimento. A ação dos educadores, das escolas e 

os ambientes sociais ajudam a construir o ser humano, na pers-
pectiva que for desenvolvida. A sua caminhada irá na busca do 
horizonte que for aberto. Abrir horizontes belos e desafiadores 
é função das instituições educacionais e de todo educador.  
O horizonte é designado, muitas vezes, pelo nome “ideal”. 
Outras, por “metas de vida”, por “desafio”. Mas, é preciso 
encontrar o seu horizonte. É preciso construir o sentido para 
a vida. Muitos jovens perdem o sentido do viver e se desviam 
para caminhos que a nada levam. Mas, a grande maioria procura 
encontrar o sentido de viver. O horizonte serve para fazer cami-
nhar. Construir-se, construir uma sociedade mais digna, mais 
humanizada, mais de iguais e fraternos é um grande horizonte. A 
vista deste horizonte ajuda a superar o egoísmo, o egocentrismo 
e abre para o comunitário, para o social, para o coletivo. 

Toda pessoa, ao longo de toda sua vida, precisa estar unida 
aos outros, pois “homem algum é uma ilha”. Nós nos realiza-
mos na família, na comunidade. E, no ser e agir, construímos 
a sociedade segun do os nossos horizontes. É preciso assumir 
valores e superar desafios para avançar. A própria vida pro-
fissional será vista de outra forma, de forma mais altruísta e 
solidária, quando se tem horizontes a perseguir. Em cada dia a 
gente se enche de novas energias, de novos “ânimos”. Cada dia 
será novo e os desafios serão enfrentados com nova coragem, 
com “alma” nova, sempre rejuvenescida.

Importa, também, que as escolas saibam definir bem clara-
mente os horizontes; o Projeto Político Pedagógico ajuda a isto. 
Precisa ficar claro para todos quais os horizontes a perseguir. 
Só desta forma será possível escolher os caminhos a caminhar 
e os meios a utilizar. E, a visão coletiva será nova força para 
todos na perseguição dos horizontes visualizados e definidos 
e assumidos por todos.

Educação a Distância na UFF
Profa. Marlene Gomes Mendes

(Continua na página 8)

Prof. Antonio Puhl

Perseguir o horizonte

A Educação a Distância ou Ensino a Distância (EAD) 
surge como um componente importante, para a cons-
trução de uma política de inclusão, no sistema de 

ensino superior no Brasil. O Ministério da Educação lançou o 
sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), com o objetivo 
de congregar estados, municípios e instituições públicas, na 
implementação de cursos superiores, com o uso da metodologia 
a distância, com polos de apoio presencial, situados em muni-
cípios do interior dos estados.

Nos últimos anos, muitas iniciativas e projetos de EAD têm 
aparecido no Brasil, e as universidades públicas vêm se reu-
nindo, em parceria, procurando democratizar o acesso a essas 
instituições. 

Em nosso estado, o CEDERJ (Centro de Educação Superior 
a Distância do Estado do Rio de Janeiro), consórcio criado em 
2000, congrega oito universidades públicas. Oferece, atualmen-
te, 16 cursos de graduação, em 32 polos, e conta com mais de 
45 mil alunos matriculados.

A UFF, no primeiro semestre de 2018, está presente em 25 
polos, com 6 cursos: Administração Pública, Engenharia de Pro-
dução, Letras, Matemática, Computação e Segurança Pública. 

Os polos, geralmente escolas municipais cedidas pelas 
prefeituras locais, são uma referência física, com sala com com-
putadores e uma biblioteca. Ali, os alunos recebem orientação 
dos tutores presenciais, fazem algumas das avaliações a que são 
submetidos, durante o período letivo, têm aulas de laboratório, 
e podem também acessar a plataforma, pela internet, no caso 
de não possuirem computador em casa. 

A administração dos cursos compete a um coordenador e 
um vice-coordenador, professores escolhidos pela administração 
central da universidade, que devem ser doutores. Cada discipli-
na tem também, um coordenador, que acompanha o processo 
de ensino, organiza o calendário, propõe atividades, prepara e 
corrige as avaliações e interage com os tutores, presenciais e 
a distância. 
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Notas e Comentários
AGENDA CULTURAL

14 (5ª-feira), às 12h – Almoço de Confraternização, em home-
nagem aos aniversariantes do mês e aos novos associados. 

Aspianos empossam nova Direção

No dia 25 de abril passado, a família aspiana reuniu-se para 
a posse solene da nova Diretoria Executiva, biênio 2018/2021, 
constituída pelos Professores: Acyr de Paula Lobo, Presidente; 
Márcia Maria de Jesus Pessanha, 1ª Vice-Presidente; Ilka Dias 
de Castro, 2ª Vice-Presidente; Nilza Simão, Secretária Geral; 
Maria Nazareth Martins Ramos, Secretária Adjunto; Dalva 
Regina dos Prazeres Gonçalves, Tesoureira Geral; Sidney Go-
mes, Tesoureiro Adjunto e os membros dos Conselhos Fiscal 
e Deliberativo. Vejam as fotos!

Almoço de Confraternização de maio

Dupla comemoração: aniversariantes de maio e Dia das 
Mães! No dia 10 de maio, os aspianos se reuniram, como em 
todos os meses, para saudar os aniversariantes do mês e os novos 
associados. Como o Dia das Mães caiu no dia 13, aproveitou-
-se a reunião para saudar as mães aspianas, e cada uma delas 
recebeu um lindo botão de rosa. 

As Profas. Márcia Pessanha e Norma Éboli nos brindaram 
com a leitura de textos sobre as mães, também homenageadas 
pelas músicas do Coral da Aspi. Como sempre, na atmosfera 
alegre, que caracteriza nossos encontros, inicialmente, foi ser-
vido um caprichado coquetel, seguindo-se o almoço, bastante 
variado. As horas passaram muito depressa e ficamos aguardan-
do a próxima confraternização.

ASPI-UFF em Ação

Você quer ficar bem informado? Os assuntos são muito di-
versos, mas todos de grande interesse. Acesse os programas de 
entrevistas de TV: www.aspiuff.org.br  e clique em ASPI-UFF 
EM AÇÃO, depois em “programas”. 

E, você pode sugerir também temas a serem tratados e 
pessoas a serem entrevistadas sobre assuntos de seu interesse.

Nota de falecimento 

Com pesar, informamos o falecimento da aspiana Thereza 
Maria Lustosa de Castro Faria, oriunda do Instituto de Letras.

Que sua alma esteja na Paz do Senhor, e que seus familiares 
e amigos possam ser confortados pela fé.

videoteca

Agradecemos à professora Ruth Alaiz, mais CDs de música 
clássica: Impromptus – Nocturnes- Fantasie F-Moll/F Minor; 
Nocturnes, de Frédéric Chopin; Quarteto Brasileiro da UFRJ; 
Impromptus, OP. 90 & OP. 142, de Andreas Haefliger; L’appenti 
sorcier, de Dukas, com a Philarmonic Orchestra Boris Spassov; 
Piano Sonatas Klaviersonaten, de L. van Beethoven.

Está com espírito para meditação? 
Venha à ASPI e veja a coleção de nossa Videoteca... 
Aproveite!
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Notas e Comentários
Preciosidades...

Neste número, introduzimos uma nova seção, para que todos 
possam se maravilhar com a prosa e a poesia brasileiras, que 
alimentam nossas almas com o que é belo e precioso  ̶  momentos 
especiais  ̶ , especialmente em dias mais atribulados, como os 
que estamos vivendo...

Começamos com um dos maiores representantes do roman-
tismo no Brasil, o fundador do romance de temática nacional, 
José de Alencar. Atuou como jornalista, crítico, advogado e 
político. Como jornalista, colaborou no Correio Mercantil, na 
seção “Ao correr da pena”, onde escrevia sobre os acontecimen-
tos sociais e questões políticas. Em crônica publicada no dia 10 
de junho, de 1855, Alencar discorre sobre o momento político 
do país. Selecionamos um pequeno trecho do texto, que nos 
leva a pensar nas diferenças, se é que existem, entre o Brasil de 
hoje e o de quase 200 anos atrás! Infelizmente, não é possível 
transcrever toda a crônica, pois não caberia neste espaço! 

Falemos de política.
É um tema muito delicado, sobretudo na época atual.
Mas o que é política?
Se a etimologia não mente, é a ciência do governo da cidade.
Pode ser que esta definição não lhes agrade; mas isto pouco 

me embaraça. Estou expondo um novo sistema social; é natural 
que me aparte das opiniões geralmente admitidas.

Continuemos.
A política é o governo da cidade. A cidade se compõe de 

freguesias de ruas, de casas, de famílias e de indivíduos; assim 
como a nação de províncias e municípios.

Já se vê, pois, que a política deve ser também a ciência de 
bem governar a casa ou a família, e de promover os interesses 
dos indivíduos.

Isto é lógico, e ninguém me poderá negar que, promovendo-
-se estes interesses, não se concorra poderosamente para o 
melhoramento da freguesia, da província e finalmente do país.

..............................................................................................

Quereis saber como se faz a análise em política?
Em vez de examinarem-se as necessidades do país, exami-

nam-se as necessidades deste ou daquele indivíduo, nomeiam-no 
para um bom emprego criado sem utilidade pública e o país se 
incumbe de alimentá-lo por uma boa porção de anos.

Lá chega  um dia em que se precisa de um ministro, e lança-
-se mão daquele indivíduo como de um homem predestinado, o 
único que pode salvar o país.

Eis, portanto, os favores feitos àquele indivíduo dando em 
resultado um benefício real à causa pública por meio do em-
penho, — quero dizer da análise, — criando futuros ministros, 
futuros presidentes, futuros deputados e senadores.

O nosso Bazar

Quando pensamos em um bazar aspiano, nunca imagina-
mos que ele seria o sucesso que tem sido, não apenas pela 
generosidade de tantos aspianos e amigos, que o estão sempre 
suprindo com novas “prendas” (roupas lindas e quase novas, 
objetos de toucador, louças etc.), como pelo afluxo de visitas e 
as consequentes compras, que auxiliam como aporte financeiro 
(devidamente registrado, é claro!)

Queremos agradecer a todos que o têm prestigiado, in-
formando que esta iniciativa deverá ter continuidade na nova 
gestão...

Sala de Leitura

Mais uma vez, agradecemos à querida associada, professora 
Heloísa Rios Gusmão, as obras que nos foram doadas para a nossa 
Biblioteca: À primeira luz da manhã, de Virgínia Baily; Sagrada 
Família, de Zuenir Ventura; O Arquiteto de Paris, de Charles 
Belfoure; O Maravilhoso Bistrô Francês, de Nina George; A 
professora de piano, de Janice Y. K. Lee; O Dia do Curinga, de 
Jostein Gaarder; Confesso que vivi, de Pablo Neruda. Também 
nos chegaram, anônimos, os livros Silêncio em Outubro, de Jens 
Christian Grondahl e À beira da loucura – Descaminhos da 
Paixão, de Elisa Masselli, além de Rincões dos Frutos de Ouro 
– Contos regionais da Bahia, de Sabóia Ribeiro e Comunique-se 
melhor – Fale em público sem perder a calma, de Xavier Guix..

Também agradecemos à professora Ruth Alaiz, que nos 
presenteou com estes interessantes títulos: O Santo Inquérito, 
de Dias Gomes, com prefácio de Yan Michalski; O menino no 
espelho – o que você quer ser quando crescer, de Fernando 
Sabino; Monte Veritá, de Gustavo Bernardo; Outra obra muito 
interessante é Reflexões sobre a Infância e Cultura, produzida 
pela EdUFF e organizada pela Professora Adjunta da UFF, Tânia 
de Vasconcellos, que, no livro, também assina o texto “Infância 
e narrativa”. A obra traz textos de vários professores da UFF, 
de Juiz de Fora e da UFRJ.

Também recebemos, em doação, o livro: Lições finlandesas 
– O que o mundo pode aprender com a mudança educacional 
na Finlândia?, de Pasi Sahlberg. Copyright 2016 da tradução e 
da edição em português: EdUFF; e Princesa, de Jean P. Sasson.

Lembramos que todas as obras da Sala de Leitura podem 
ser emprestadas... Aproveitem! 

 Cantate Diem apresenta-se em Teresópolis 

No dia 6 de maio passado, o Coro Cantate Diem, de Niterói, 
criado e regido pelo nosso caro Maestro Joabe Ferreira, acom-
panhado pela pianista Elaine Marraschi, apresentou-se na Série 
“Música na Matriz”, na Matriz de Santa Teresa. A apresentação 
constou de duas partes, Musica in Capela e Musica in Cena. 
Entre outras peças, foram muito apreciadas: Ave Verum e Lau-
date Dominum, de Mozart, Kyrie, de John Leavitt, Coro dos 
Ferreiros, Barcarolle dos contos de Hoffman, O Terra Addio, 
da ópera Aída, Habanera e Il Brindsi. Muitos aplausos para o 
desempenho dos solistas, a apresentação correta do coro e a 
competente regência do Maestro Joabe. Parabéns a todos pela 
dedicação e competência, na divulgação da arte do canto.

Dados de clientes podem estar sendo vendidos 
por farmácias...

Com a prática de pedir o CPF de clientes, para conceder 
descontos, o comprador pode estar sendo vítima de redes de far-
mácias. Esta suspeita colocou em ação o Ministério Público do 
Distrito Federal, que desde janeiro está investigando o assunto. 

Caso se confirme a suspeita de que as farmácias estejam 
compartilhando dados de cliente com terceiros, será acionada 
a Justiça para coibir a conduta em todo o território nacional.

Fonte: RADIS nº 187, abril 2018.
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Notas e Comentários

Aproveitamos mais uma 
deliciosa receitinha enviada 

pela nossa colaboradora,  
a Profª. Antônia Vasconcelos 

Dias de Azevedo, 
a quem agradecemos.

         PASTA DE BERINJELA

Ingredientes:

•	 2 cebolas médias picadas;

•	 1 dente de alho;

•	 2 colheres de sopa de azeite;

•	 1 berinjela cortada em fatias bem finas; 

e sal a gosto.

Modo de Fazer:

Cozinhe todos os ingredientes até 

desmanchar e coloque em vasilha tampada,  

levando à geladeira por alguns dias.

Bom apetite!

Quer uma vida saudável? 

Participe das variadas atividades que a ASPI  
programa para você!

Utilidade Pública – Objeto perdido

Foi esquecida, na ASPI, uma pasta azul contendo 
inúmeras partituras e exercícios para piano.  

Procurar na Secretaria.

UM NOvO CONGRESSO É NECESSÁRIO

No mês de abril foi lançada a Campanha “UM NOVO 
CONGRESSO É NECESSÁRIO. É POSSÍVEL E VAI 
SER ´PELO VOTO.”

A Campanha tem como  horizonte a Constituição 
de 1988: “um Brasil justo, igualitário, democrátrico 
e respeitoso dos Direitos Humanos; uma sociedade 
pacífica e solidária; uma economia voltada para a 
redução das desigualdades e para o atendimento das 
necessidades humanas, em harmonia com a natureza e  
a sustentabilidade”.

A Campanha foi lançada no dia 25 de abril, em São 
Paulo, e conta com o apoio de mais de trinta entidades 
da sociedade civil. Ao longo do ano, a campanha 

Prof. Antonio Puhl

oferecerá critérios e cuidados de escolha e dicas, para ter 
informações sobre os candidatos e sobre o que fizeram na 
vida antes de se candidatarem, para você poder discutir 
com sua comunidade, seus amigos, seus parentes ... Não 
indicará nomes de candidatos.

Para ter acesso e informações, depoimentos, ideias de 
material a ser divulgado e propostas de ação, acesse o 
site www.umnovocongresso.org.br
Vamos embarcar nessa e agir, intensamente, para reno-
var o Congresso Nacional.
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Debate 

Profª. Satiê Mizubuti,
Oriunda do Departamento de Geografia da UFF.

A CAAP (Comissão de Acompanhamento de Assuntos 
Políticos da ASPI-UFF), sensibilizada e preocupada 

com o quadro nacional de profunda crise econômica, política, 
ética e social, houve por bem realizar um novo Ciclo de  
Rodas de Conversa sobre esta temática, no decorrer do mês 
de março/2018, sempre às segundas-feiras. Tema revisitado 
pela terceira vez.

Para esta empreitada foram convidados quatro profis-
sionais, estudiosos sob diferentes perspectivas dessa 
conjuntura, protagônicos cada um em sua área, e que foram: 
1) Marcelo Reis Garcia – Assistente Social; 2) Carlos 
Walter Porto Gonçalves – Geógrafo da UFF; 3) Leonardo 
Giordano – Vereador de Niterói; 4) Carlos Sávio Gomes 
Teixeira – Cientista Político da UFF.

Coube ao primeiro colaborador, Marcelo Garcia, fazer 
um mapeamento geral da morfologia da crise brasileira 
em curso, evidenciando as principais formas pelas quais 
elas se manifestam e afetam o cotidiano da população: 
desemprego, insegurança, má qualidade das habitações do 
Programa Minha Casa-Minha Vida, entre outras. Criticou o 
modus operandi da classe média em diferentes momentos 
do período recente. A sua abordagem ampla e abrangente 
preparou o terreno para as discussões das Rodas de 
Conversa seguintes. 

O geógrafo Carlos Walter fez uma irretocável retros-
pectiva histórica do processo de formação das principais 
áreas territoriais do Oriente e do Ocidente mundiais e mais 
recentemente, no sentido Norte-Sul, lutas e conflitos para 
a demarcação desses territórios e as novas configurações 
espaciais redefinidas ao longo dos séculos. Referiu-se 
também às relações Norte-Sul, com ênfase especial na 
América do Sul e Continente Africano. Sublinhou que 
a primeira universidade surgida no Mundo foi na África, 
em Timbuktu, hoje capital do Mali, “cidade” fundada no 
Século V da era cristã, enquanto universidades europeias 
constam como instituídas muitos séculos após. E, em vários 
momentos desta retrospectiva, fez referências às formas 
da inserção brasileira nesse processo, em geral, de forma 
dependente e subalterna. Lembrou que até o Plano Real, o 
Setor Industrial participava com 26% do PIB. Hoje é de 9%, 
evidenciando uma forte desindustrialização da economia 
brasileira, um dos indicadores do desemprego massivo. 

O Vereador Leonardo Giordano também se referiu à 
Conjuntura Internacional. Mencionou a cobiça histórica 

que vários países têm alimentado em relação às riquezas 
brasileiras, em especial, os EUA, que têm exercido inge-
rências, especialmente no campo econômico e político 
da vida brasileira. Referiu-se positivamente à opção feita 
pelo Brasil pelo MERCOSUL em detrimento da ALCA, 
evidência de defesa por mais soberania nacional. Em relação 
ao Estado do Rio disse que, segundo o CAGED, (órgão do 
Ministério do Trabalho), de cada 10 empregos perdidos no 
Brasil, 8 têm sido no Estado do Rio. Acrescentou que, nos 
últimos anos, 9.000 mil lojas foram fechadas. A taxa de 
desemprego está muito acima da média brasileira e chega 
a 15%. O Serviço Público está caótico. Uma Reforma 
Tributária seria urgente, a fim de sanar grandes injustiças 
distributivas dos impostos arrecadados pelo Estado do 
Rio: 13,0% ficam no Estado e 87% vão para o Governo 
Federal. Apontou, também que, entre outras iniciativas, o 
futuro Governo Estadual precisará assumir a indução do 
desenvolvimento social e econômico.

Por fim, o Cientista Político Carlos Sávio começou 
registrando o aspecto da formação sócio espacial do 
Brasil marcada por descontinuidades espaciais, ou as 
“ilhas econômicas” (áreas do açúcar, do fumo, da cana 
de açúcar, do café etc.) não interligadas entre si, cuja 
fragmentação tem dificultado a construção de uma 
identidade nacional, que se pode refletir na ausência 
de um Projeto Nacional ou um Projeto para o Brasil. 
Quando da redemocratização, dois partidos políticos 
mais expressivos surgiram: o PT, e o PSDB, ambos 
sediados em São Paulo e ambos sem um Projeto Nacional 
consistente. A população brasileira está desencantada 
com a política convencional e parece estar em busca 
de novos caminhos, e, dentro de sua sabedoria popular 
tem indicado como sua prioridade primeira, a segurança, 
com 69% de indicação. A criminalidade tem chegado às 
classes médias e às cidades médias, e, num cenário sem 
Lula, pesquisa da FEBRABAN indica o pré-candidato 
Bolsonaro, altamente conservador, com 21% de 
intenções de voto; Marina, com 11%, Ciro Gomes, 10%, 
candidato do PT 8% e Alkimin, 7%. Afirma que o Brasil 
vive uma crise de mutação, dentro da qual os jovens não 
têm conseguido refletir sobre o país, os setores religiosos 
têm avançado e que, com as eleições de Outubro-2018 
o país vai começar a mudar com qualquer resultado que 
aconteça, porque a mudança é imperiosa. 

A ASPI E A CONJUNTURA NACIONAL
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Aos caros aniversariantes, nossos votos de uma existência feliz, no aconchego da família  
e no convívio com os amigos. Feliz Aniversário!

2    Maria Cecília P. das Neves Volpi
   Márcia Claussen Vilela
3  Moacir Fecury Ferreira da Silva
4  Lucia Maria Barbosa Romeu
  Rhode Asvolinsque Pantaleão
5  José Maria de Paula
  Maria Alice Carvalho Ramos
6  Antônio Flávio Corrêa Rodrigues
7  José Antônio Bastos de Carvalho
  Evânio José Sá
8  Georgette Rosa Chagas
9  Maria Helena da Silva Paes Faria
  Roberto Young
10  Maurício Salgueiro Felisberto de Souza
  Jayro José Xavier
12  Ana Lúcia Willcox de Souza
13  Maria Antônia dos Santos Botelho
  Riuitiro Yamane

 Gicélia Maria da Silva
15 Leda M. Castro Neves de Magalhães
 Arno Vogel
16 José Franca Conti
17 Arlete Velasco e Cruz
 José Carlos Abreu Teixeira
 Eneida Freire Pereira
18 Jorge Emmanuel Ferreira Barbosa
 Tânia Gonçalves de Araújo
 Thereza Regina Werneck Richa
 Gláucio Corrêa Soares
19 Lúcia Morena Clark Barreto
20 Aidyl de Carvalho Preis
 Carmen Lúcia Paiva Silveira
 Maria José Miranda Leal
 Maria de Jesus Vale e Cruz
21 Edwiges Guiomar Santos Faccur
22 Nilza Simão

 Leila Mendes Assumpção
23 Marly Nasser Bernardes
 Florence June Mello Thomas
24 João Batista Tavares Marins
 Marly Alves Gonçalves
 Maria Teresa Santos Arcuri
25 Maria José Rodrigues de Castilho
26 Wagner Neves Rocha
 Eliana da Silva e Souza
 Cely Araújo Pitombo
27  Célia Terezinha Maricato Caselli
28 Georgina do Nascimento Marçal
 Delma Pessanha Neves
 Daisy Guimarães de Souza
  Maria Thereza Cândido G. de Menezes
 Zuelzer Nascimento Lins
30 Ana Maria Freire Tovar

Aniversariantes Junho

Educação a Distância  na UFF (Continuação da p.3)

São João – das festas juninas... (Continuação da 1ª página))
ocasião da circuncisão do menino, oito dias após o nascimento. 
Como o costume, começaram a chamá-lo de Zacarias, mas 
Isabel disse que seu nome seria João; como entre os parentes 
não havia quem tivesse este nome, por acenos perguntaram a 
Zacarias que, pedindo uma tabuinha, escreveu: João. Logo a 
boca se lhe abriu e a língua se lhe soltou. E passou a louvar a 
Deus, profetizando: 

─”E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, 
porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus 
caminhos; para dar ao seu povo conhecimento da salvação, 
na remissão dos seus pecados (...); para iluminar aos que 
estão assentados em trevas e na sombra da morte; a fim de 
dirigir os nossos pés pelo caminho da paz.” 

E o menino crescia, e se robustecia em espírito. E esteve 
nos desertos, até o dia em que havia de mostrar-se a Israel 
(Lucas 1. 67, 76-77, 79-80).

Precursor, veio anunciar a vinda do Messias, que testemu-
-nhou sobre João “o maior homem e o maior profeta já nascido 
de mulher” (Mt 11,11; Lucas 7, 28). É de João, que está escrito: 
eis que envio o meu mensageiro à tua frente: ele preparará o teu 

caminho diante de ti. De si próprio, João dizia: ─ “Eu sou a voz 
que clama no deserto”. Como batizava1, passou a ser chamado 
de João Batista, tendo batizado Jesus, depois da insistência Dele: 
“Devemos cumprir toda a Palavra”. Saindo da água, o Espírito 
veio sobre Jesus na forma de pomba e Deus, o Pai, falou : “Este 
é meu filho amado, em quem me agrado”.

João Batista pregava contra o pecado. Por ter criticado o rei 
Herodes Antipas, por seu divórcio e por viver com Herodias, a 
mulher de seu irmão, ganhou desta o ódio e o desejo de o matar; 
no entanto, Herodes temia e protegia João, por sabê-lo santo e 
justo. Um dia, numa festa, a filha de Herodias encantou o rei 
e os convidados com sua dança, e Herodes prometeu-lhe um 
presente. Insuflada pela mãe, ela pediu-lhe a cabeça de João Ba-
tista. Herodes, honrando sua palavra, mandou decapitar o Santo.

Fontes: www.bibliaonline.com.br; http://opusdei.org/pt-br/article/vida-
de-maria-v-a-anunciacao-de-nossa-senhora/; https://www.calendarr.com/

portugal/dia-de-sao-joao http://www.brasil.gov.br/cultura/2015/06/hoje-e-
dia-de-sao-joao; http://www.santoprotetor.com/sao-joao-batista.

1 O evangelho lhe dá o cognome de “Batista”, porque ele anuncia um novo 
rito de ablução (Mt  3,13-17), na qual o batizado não imerge sozinho na 
água, como nos ritos e nos batismos judaicos, mas recebe a água das mãos 
de um ministro. Com isso, João pretendia mostrar que o homem não se pode 
purificar sozinho, mas que toda santidade vem de Deus. In: https://www.
ecclesia.com.br/sinaxe/s-joao-batista-natividade.html

O tutor presencial atua no polo, junto ao aluno, estimulan-
do e promovendo a formação de grupos de estudo, auxiliando  
com os conteúdos, tira dúvidas e participa do processo ensino/
aprendizagem, além de orientar os alunos.  Estes tutores atuam 
com duas horas semanais. 

O tutor a distância atua, também, como orientador dos 
alunos, respondendo a consultas feitas pela internet, na plata-
forma, através da sala de tutoria. Auxilia o  coordenador da 

disciplina no preparo e na correção das avaliações.
É importante lembrar que a EAD difere da educação presen-

cial somente no que se refere à metodologia semi-presencial, 
uma vez que as disciplinas, ementas e carga horária são as 
mesmas. 

Gostaria de lembrar que muitos professores inativos da UFF 
participam de nossos cursos a distância. 


