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Indenização

Clarissa Thomé / RIO

OEstado do Rio foi
condenado a inde-
nizar em R$ 5 mil
um aluno da rede

pública que teve a orelha puxa-
da pela professora em sala de
aula, há quase dez anos. Se-
gundo a ação, a professora ar-
rastou o garoto pela orelha
até o lugar que ela considera-
va adequado, afirmando em
seguida para a turma: “Que is-
so sirva de exemplo para vo-
cês.”

Para o juiz Milton Delgado Soa-
res, da 2.ª Vara Cível de Itaguaí,
região metropolitana, a atitude
“em um dia de fúria” foi “excessi-
vamente vexatória”. Ele decidiu
que a professora deve ressarcir
os cofres públicos.

O episódio ocorreu em novem-
bro de 2001, no Colégio Estadual
Vila Bela, em Mesquita, Baixada
Fluminense. Só dois anos de-
pois, a mãe do estudante, Euci-
néa Antunes de Souza, procurou
a Defensoria Pública. Ela contou
que Eliane Luiz Fernandes havia
acabado de substituir o profes-

sor da turma de seu filho quando
o agrediu na frente dos colegas.
Em sua defesa, Eliane negou o
episódio e alegou que já havia si-
do “minuciosamente” investiga-
da num procedimento adminis-
trativo. O juiz pediu, então, a có-
pia do documento. O relatório
da Secretaria de Educação apon-
tava a “culpabilidade da servido-
ra indiciada” e determinava sus-
pensão por 15 dias.

Constrangimento. De acordo
com Soares, a ementa “é bastante
elucidativaaoreconhecerquehou-
ve ocorrência de ‘constrangimen-
toilegal’edesnecessárioaomenor
(...) incompatível com as aptidões
necessáriasparaqueumprofissio-
nalpossadesempenhartalativida-
de no ensino fundamental”.

O juiz escreveu que seria
“mais inteligente” chamar o ins-
petor, retirar o aluno de sala e

informar o responsável da in-
disciplina do estudante. “Do
contrário, acabaríamos por
ressuscitar, em pleno Estado
democrático de direito, puni-
ções bárbaras como a palma-
tória”. O magistrado decidiu
que não cabe indenização por
dano material, já que não fi-
cou comprovado nenhum gas-
to por conta do episódio.

A mãe do aluno e a professo-
ra, aposentada desde 2008,
não foram localizadas pelo Es-
tado. O advogado que defen-
deu Eliana, Edson Marins,
não respondeu a recados. Em
nota, a Secretaria Estadual de
Educação informou que “re-
pudia qualquer ato de violên-
cia no espaço escolar”. A Pro-
curadoria-Geral do Estado in-
formou esperará a publicação
em Diário Oficial para decidir
se vai recorrer ou não.

Engenharia da
Unesp só tem
1 matriculado

Greve dos professores
no Rio completa 2 meses

WERTHER SANTANA/AE–15/5/2011

FEA-USP perde
docentes e revê
grade de curso
Medidas em discussão vão atingir matérias eletivas de Economia;
dos 69 professores do departamento, 17 já podem se aposentar

Carlos Lordelo
ESTADÃO.EDU

A Faculdade de Economia, Ad-
ministração e Contabilidade
(FEA) da USP vai enxugar a
grade do curso de Economia
em razão da falta de professo-
res para lecionar matérias op-
tativas eletivas. Das 50 discipli-
nas à disposição dos alunos,
cerca de metade é oferecida
com regularidade. Os estudan-
tes precisam cursar entre 9 e
13 para se formar.

O Departamento de Econo-
mia da FEA tem hoje 69 professo-
res. Desses, 17 já passaram da ida-
de de se aposentar e 3 estão licen-
ciados. Há duas décadas, eram
120 docentes. À medida que o
contingente foi diminuindo, al-
gumas disciplinas praticamente
deixaram de existir, pois haviam
sido criadas como resultado de
pesquisas de professores.

Alunos dizem que matérias co-
mo Economia Agrícola, Econo-
mia do Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais e Economia e
Responsabilidade Social não
abrem turmas há pelo menos
três anos.

A faculdade enfrenta dificulda-
des para recompor o quadro de
professores, entre outros moti-
vos, por causa do aquecimento
da economia. Profissionais bem
formados estão sendo disputa-
dos pelas empresas. Além disso,
a FEA sofre concorrência de ins-
tituições privadas – como a Fun-
dação Getulio Vargas (FGV) e o
Insper – que também atraem pro-
fessores iniciantes. No ano pas-
sado, a USP não conseguiu
preencher duas vagas abertas pa-
ra docentes de Economia.

A reportagem tentou contato
com o diretor da FEA, Reinaldo
Guerreiro, mas ele está viajando.
O chefe do Departamento de
Economia, Denisard Alves, e a
coordenadora do curso, Vera Fa-
va, não quiseram se manifestar.

Os professores do departa-
mento têm até o dia 2 de setem-
bro para votar as mudanças na
grade. As alterações ainda de-
vem ser apreciadas por órgãos
colegiados da FEA e da universi-
dade. Se aprovadas, passarão a
valer para os ingressantes a par-
tir de 2013.

Duas propostas estão em jogo.
A primeira, da coordenadora Ve-
ra Fava, prevê a reorganização
das eletivas em 10 módulos – ma-
térias de seis créditos-aula e dois
créditos-trabalho que seriam mi-
nistradas por entre dois e quatro
professores. Além das obrigató-
rias, o aluno cursaria cinco mó-
dulos para se formar. Hoje, duas
matérias funcionam nesse es-
quema: Organização Industrial
e Antitruste e Avaliação de Políti-
cas Sociais. Créditos-trabalho
servem para compensar o aluno
pelas atividades extraclasse.

A outra sugestão veio do pro-
fessor Rodrigo De Losso. A ideia
é adicionar dois créditos-traba-
lho às obrigatórias centrais do
curso (Macroeconomia, Microe-
conomia e Econometria), o que
implicaria a redução da carga ho-
rária destinada às matérias opta-
tivas de 26% da grade para 16%.
“Temos muito mais eletivas no

currículo do que seria salutar,
considerando o número de pro-
fessores do departamento”, dis-
se o docente.

Faxina. Pela proposta, a FEA
também teria de fazer uma faxi-
na nas optativas de Economia,
sendo obrigada a oferecer 15 dis-
ciplinas todo ano. Para colar

grau, o aluno precisaria pegar oi-
to. “Queremos que nosso aluno
seja um exemplo de formação
em Economia.” Segundo De Los-
so, as mudanças vão aumentar a
eficiência do departamento.
“Hoje é uma confusão, porque
tem um monte de disciplinas em
que professores ministram au-
las para 10, 12 alunos.”

Estudantes ouvidos pela re-
portagem sob a condição de ano-
nimato fizeram ressalvas às duas
propostas, mas dizem preferir a
do professor De Losso. Eles
acham a ideia dos módulos difí-
cil de ser executada porque exi-
ge sintonia entre os docentes
que lecionam a mesma discipli-
na. “Além disso, acabaria com as

matérias atuais e passaríamos a
ter eletivas totalmente novas”,
afirmou uma aluna do 2.º ano.

Por outro lado, disse essa mes-
ma estudante, a limpeza propos-
ta por De Losso facilitaria a vida
do aluno na hora de planejar sua
formação. “Da forma como é ho-
je, não dá para saber quais e quan-
do as eletivas serão oferecidas.”
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Castigo de professora vai custar R$ 5 mil ao Estado

Chico Siqueira
ESPECIAL PARA O ESTADO
BAURU

Apenas um candidato classifica-
do no vestibular se matriculou
para o curso de Engenharia de
Produção da Unesp de Bauru. O
curso, que foi o mais concorrido
entre todos os de Engenharia do
câmpus – os outros são de Elétri-
ca, Mecânica e Civil –, atraiu, na
primeira chamada, apenas 1 dos
40 candidatos aprovados para a
turma do meio de ano. Ontem foi
aberta a segunda chamada, mas
somente metade das vagas foi
preenchida; por isso, é certeza de
que haverá a terceira chamada e,
possivelmente, uma quarta.

Foi a primeira vez que isso
ocorreu no câmpus. A situação
surpreendeu professores e alu-
nos, pois o vestibular para o cur-
so de Engenharia de Produção te-
ve um crescimento de 30% no
número de inscritos para o vesti-
bular deste ano, com relação de
37 candidatos/vaga, a maior do
concurso. “Foi um fenômeno
que nos surpreendeu e ainda não
temos explicação para ele”, afir-
mou o vice-diretor da Faculdade
de Engenharia de Bauru (FEB),
José Angelo Cagnon.

Algumas suspeitas são de que
o vestibular tenha sido feito por
uma grande maioria de treinei-
ros que não puderam fazer a ma-
trícula ou por candidatos que
também foram aprovados em ou-
tros cursos em escolas perto de
suas residências. “Hoje a Unesp
tem 23 unidades e no meio do
ano houve vestibulares para ou-
tras escolas, como USP e fede-
rais, o que pode ter atraído os
aprovados”, disse Cagnon.

Para saber ao certo o que ocor-
reu, a direção da faculdade terá
de analisar os perfis socioeconô-
micos dos inscritos – o que levará
tempo. Cagnon admite que tal-
vez seránecessário adiar aulas pa-
ra esperar o preenchimento das
vagas. Mas, segundo ele, a quali-
dade do ensino não é prejudicada
porque todos os candidatos apro-
vados na segunda fase do vestibu-
lar têm o mesmo nível.

Mudança. Aluno da FEA deverá pegar menos eletivas, mas carga horária do curso permanece

Fábio Grellet / RIO

A greve dos professores da rede
estadual do Rio já dura dois me-
ses – completados anteontem,
quando grevistas distribuíram
bolo em frente à sede da Secreta-
ria Estadual da Educação – e não
tem perspectiva de acabar. A ca-
tegoria reivindica reajuste sala-
rial de 26%, mas o governo ofere-
ce apenas 3,5%.

“É um desrespeito”, avalia Ve-
ra Nepomuceno, coordenadora
do(Sindicato Estadual dos Pro-
fissionais da Educação do Rio (
Sepe-RJ). Segundo ela, 50% dos
professores aderiram à greve. Pa-
ra o governo, a adesão é de ape-
nas 0,4%.

A categoria reúne 73 mil pro-

fessores em atividade, dos quais
51 mil dão aulas – os outros 22
mil desempenham funções fora
das salas de aula.

Hoje os professores farão as-
sembleia para decidir se man-
têm ou suspendem a greve. “É
improvável que decidamos pela
suspensão”, afirma Vera.

O governo encaminhou à As-
sembleia Legislativa o projeto
de lei concedendo reajuste de
3,5%. A votação pode ocorrer ho-
je. Por meio da Comissão de Edu-
cação da assembleia, o sindicato
dos professores encaminhou
emenda aumentando o reajuste
para 26% e tenta pressionar por
sua aprovação. Desde 1.º de agos-
to, os professores em greve têm
o salário descontado.

Text Box
Anúncio

jaime
Text Box
Matéria

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. A15.




