NOTA DE REPÚDIO DE ENTIDADES SINDICAIS, DE PESQUISAS,
ACADÊMICAS E DOS MOVIMENTOS SOCIAIS PIAUIENSES EM RAZÃO DE
MATÉRIA PUBLICADA NO PORTAL DE NOTÍCIAS GP1 NO DIA 09/12/2020.

O Núcleo de Estudos e Pesquisas em Políticas e Gestão da Educação –
NUPPEGE, núcleo atuante há 20 anos, composto por estudiosos e
pesquisadores de políticas educacionais, com atuação na UFPI, UESPI, IFPI,
SEDUC e SEMEC, vem manifestar repúdio ao conteúdo de matéria publicada
no

portal

GP1.COM,

no

dia

09/12/2020,https://www.gp1.com.br/colunistas/presidente-da-adufpidesrespeitacomunidade-academica-da-ufpi-401766.html, com o título “Presidente da
ADUFPI desrespeita comunidade acadêmica da UFPI”, na qual o colunista
Herbert Sousa, com total falta de respeito e decência, de forma tendenciosa,
machista e preconceituosa, dirige-se diretamente à pessoa da Professora
Doutora Marli Clementino, que é membro do NUPPEGE e atualmente
presidente da ADUFPI.
A notícia inicia com uma foto pessoal da professora Marli, copiada da
página da ADUFPI, dizendo que ela estaria “desrespeitando a comunidade
acadêmica por colocar outdoors na universidade em posição contrária à posse
do reitor”. É preciso dizer que a decisão não é tomada por uma pessoa, no
caso a professora Marli Clementino, como diz a notícia, mas por docentes que
são associados à ADUFPI -

Associação dos Docentes da Universidade

Federal do Piauí, aprovada após discussão e deliberação em assembleia da
categoria docente a qual a professora representa.
O colunista escreveu: "Inconformada com a escolha do presidente
Bolsonaro, na falta do que fazer e jogando dinheiro dos professores da UFPI no
lixo ao gastar com outdoors...", referindo-se diretamente à pessoa da
professora

Marli,

usando

expressões

tendenciosas para

acusá-la

de

desocupada e irresponsável. Entendemos o ataque direto como um ato de
machismo, misoginia e profundo preconceito de gênero, vez que a professora
enquanto representante de um coletivo não tem autonomia para tomar
decisões de forma isolada.

Vivemos em uma sociedade machista em que quando mulheres ocupam
espaços de poder são vítimas desse tipo de ataque, são cobradas em dobro e
são sempre colocadas como irresponsáveis ou ineficientes. Não podemos
aceitar que tal tipo de matéria seja veiculada pelas mídias e redes sociais com
informações inverídicas e ataques pessoais à Professora Doutora Marli
Clementino ou a outra pessoa que na investidura do cargo age de forma
coletiva e condigna. Repudiamos todo e qualquer tipo de ataque machista e
misógino.
Enquanto se aprofunda em nível nacional uma política obscurantista e
ultraconservadora de ataques à educação, à ciência e à vida intelectual
brasileira, assim como aos sindicatos e aos movimentos sociais como um todo,
permeada aqui e acolá com posturas inacreditáveis e bizarras do atual
governo, em nível local nos deparamos com reverberações desse conjunto
sendo materializadas em ataques às liberdades individuais, a liberdade de
expressão como a que vimos contra a professora Marli.
Dessa forma é que nós do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Políticas
e Gestão da Educação – NUPPEGE e entidade signatárias vimos manifestar
com veemência e muita indignação o nosso repúdio à citada matéria veiculada
no portal gp1, em 09/12/2020, de autoria do senhor Herbert Sousa, esperando
que esse ato de total desrespeito, misógino e tendencioso seja apurado e o
responsável sofra as consequências que o caso requer.

Teresina, 11 de dezembro de 2020.

Assinaturas:
Núcleo de Estudos e Pesquisas em Política e Gestão da Educação –
NUPPEGE / UFPI
Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Educação Popular e Educação do
Campo – EPEC / UESPI
Núcleo de Estudo, Pesquisa e Extensão em Educação do Campo NUPECAMPO / UFPI
Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação e Emancipação Humana –
NESPEM / UFPI

Associação dos Docentes da Universidade Federal do Piauí - ADUFPI
Associação dos Docentes da Universidade Estadual do Piauí - ADCESP
Movimento Nacional de Educação em Direitos Humanos no Piauí – MNDH PI
Comitê Estadual de Educação em Direitos Humanos – CEEDH - PI
Comitê Piauí da Campanha Nacional pelo Direito à Educação
Associação Nacional de Política e Administração da Educação – ANPAE/PI
Fórum de Educação Infantil do Piauí – FEIPI
Núcleo de Estudos e Pesquisas Educação, Gênero e Cidadania – NEPEGECI
Observatório das Juventudes e Violências na Escola – OBJUVE
Núcleo de Estudos e Pesquisas Histórico-Críticas em Educação e Formação
Humana – NEPSH

