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CIDADES

Grupo reage a mudanças na
PUC Goiás
Arquitetos e artistas plásticos vinculados à PUC Goiás lutam para manter
acesa a chama dos princípios que nortearam a criação dos cursos de
Arquitetura, Urbanismo e Artes

03/08/2021 - 20:35

As di�culdades �nanceiras impostas pela pandemia da Covid-19
trouxeram um enorme desa�o para o ensino privado. Com a
redução da renda familiar, muitos alunos adiaram o sonho de
concluir um curso superior, obrigando as instituições a reduzir
custos. Em Goiás, ao redesenhar a sua estrutura organizacional, a
Pontifícia Universidade Católica (PUC) enfrenta duras críticas de
artistas plásticos e arquitetos, inconformados com a
incorporação dos cursos de Arquitetura, Urbanismo e Artes à
Escola Politécnica. Em manifesto, o grupo acusa a PUC de não
manter os princípios da Escola Goiana de Belas Artes (EGBA),
instituição criada nos anos de 1950 por três renomados artistas
plásticos e incorporada à universidade para garantir o seu
surgimento.

De acordo com o manifesto, na última semana de junho a reitoria
da PUC Goiás, sob o comando da professora Olga Izilda Ronchi,
anunciou a incorporação de forma unilateral. “Pela primeira vez
quebra-se a corrente. Entendemos que a instituição deve fazer
frente a tempos de ‘vacas magras’, mas não, necessariamente,
destruindo coerências e consistências construídas a duras
penas”, diz o texto. O grupo sugere à PUC GOIÁS que a escola
receba uma denominação mais abrangente: Escola de
Tecnologias, Artes e Arquitetura.

(Foto: Divulgação)
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Idealizador do manifesto, o arquiteto e urbanista António Manuel
Corado Pombo Fernandes, que se graduou na escola, já a dirigiu e
ainda integra o corpo de docentes, diz que o documento foi
encaminhado à reitora Olga Ronchi, mas não houve resposta. Em
nota, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU-GO)
a�rma que entende os ajustes administrativos para manter o
funcionamento da PUC viável, mas pede que a instituição
“considere a pertinência de não apagar um nome que carrega
consigo uma tão rica bagagem em termos acadêmicos, artísticos
e culturais, além de reconhecidos pro�ssionais das Artes e da
Arquitetura e Urbanismo”. Cerca de mil pessoas já assinaram o
manifesto.

Em artigo publicado na revista Vitruvius, referência em temas de
Arquitetura e Urbanismo, o professor doutor Rodrigo Bastos,
egresso da PUC e hoje docente na Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC), defende a preservação do nome da Escola de
Artes e Arquitetura. “Esse ato de extinção é também paradoxal,
justamente no ano em que a PUC Goiás organiza, em conjunto
com professores da Escola, uma série de atividades em
comemoração ao centenário de nascimento do professor Edgar
Graeff (1921-1990) — que deu seu nome à Escola que agora
querem extinguir”.

Para Rodrigo Bastos, “em todas as transformações porque passou
a Escola, foi preservado sempre o seu fundamento. Havia uma
continuidade naquilo que caracterizava a Escola de Artes e
Arquitetura em sua essência: a premissa e o reconhecimento de
que a arquitetura possuía e propagava valores que congregavam
arte e técnica, história e �loso�a, sociedade e política, não se
consumindo, jamais, em uma de�nição estritamente disciplinar
da arquitetura, ou em parâmetros objetiva e exclusivamente
politécnicos”.

 

Universidade defende alteração

Assim como preferiu o silêncio em resposta à mobilização de
docentes, alunos e egressos da escola, a PUC enviou ao POPULAR
uma nota sucinta. “Em junho, após ampla discussão com a
comunidade acadêmica, o Conselho Universitário aprovou a
criação de novas unidades acadêmico-administrativas. Uma delas
é a Escola Politécnica, que inclui - entre outros - o curso de
Arquitetura e Urbanismo, como acontece em muitas instituições,
mantendo sua identidade e propósito.” A instituição não se
manifestou sobre o pedido claro do manifesto de preservar o
nome da escola em consonância à sua trajetória histórica.

O POPULAR também entrou em contato com Wolmir Amado, ex-
reitor da PUC Goiás e agora secretário-geral da Sociedade Goiana
de Cultura, mantenedora da instituição, mas não obteve retorno.
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Artistas criticam fusão

As mudanças na PUC-GO mobilizam nomes das artes goianas. O
pintor Amaury Menezes lembra que em 1959, então aluno da
EGBA, fotografou a solenidade de incorporação da escola à então
Universidade de Goiás, mais tarde PUC-GOIÁS. Segundo ele, a
EGBA contribuiu para garantir o registro da instituição junto ao
Ministério da Educação, que exigia cursos que englobassem
atividades de todas as áreas. “Foi a tábua de salvação na
competição com um grupo que atuava para a formação da
Universidade Federal de Goiás (UFG). É importante salientar que,
se a UFG fosse criada antes da UCG, esta estaria inviabilizada, por
isso a histórica disputa.” A UFG nasceu um ano depois.

Arquiteto, artista plástico e professor, Elder Rocha Lima foi um
dos fundadores da Escola de Arquitetura e Urbanismo da PUC
GOIÁS, sendo um dos responsáveis pela implantação do seu
currículo. Ele condena a incorporação do curso à Escola
Politécnica por entender que a arquitetura não pode ser
nomeada em um instrumento meramente tecnológico. “Embora
não possamos descuidar dos aspectos tecnológicos, o projeto de
arquitetura, seja ele de que natureza for, é sempre concebido
com intenção primeira de se criar um artefato artístico”.

Escolha seu assunto favorito.
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