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As dificuldades inerentes à representação política

tornaram-se visíveis já no alvorecer da democracia

moderna. Logo após a Revolução Francesa, Hegel e

Benjamin Constant, defensores, cada um a seu modo,

da forma representativa de governo, chamaram aten-

ção para suas limitações.1 A novidade e o balanço da

experiência de 1789 obrigavam à comparação com o

modelo sob o qual se pensara a democracia até então,

isto é, com a ação política na polis grega.

Condensando teses sustentadas por seus

antecessores – uma linhagem que se estende de

Maquiavel e Hobbes a Rousseau –, Hegel destaca a

especificidade do mundo moderno como uma impos-

sibilidade de retomarem-se a transparência, a

concretude e a naturalidade da vida pública das cida-

des-estado da Antigüidade. Concebe a perda de unida-

de e identidade entre as formas de ação política e a

vida social como conseqüência não apenas da dimen-

são territorial e demográfica das nações modernas, mas,

sobretudo, por conta do surgimento de uma nova indi-

vidualidade. O indivíduo moderno encontra-se assen-

tado na particularidade de uma cidadania atomizada

entre proprietários alheios em larga medida ao espaço

público, resultado de um enobrecimento do espaço

privado pela valorização da atividade profissional e de
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uma subjetivação da moral e da religião.

A unidade imediata e transparente dos indivídu-

os na vida comunitária seria assim negada pela emer-

gência da sociedade civil-burguesa e pela formação

concomitante do Estado moderno, caracterizado

como uma abstração positiva.

As análises de Marx, paradoxalmente, contribuí-

ram para retirar de cena a comparação com os gre-

gos (reabilitada no século XX por Hannah Arendt).

A partir da crítica da filosofia política hegeliana,

Marx situa a especificidade do mundo moderno em

outra dimensão: na constituição da economia capi-

talista. Esta seria a fonte tanto da sociedade civil-

burguesa como do Estado-Nação.

A política, na perspectiva de Marx, teria de ser

pensada e, sobretudo, posta em prática, à luz da

clivagem entre a esfera da circulação (o mundo das

trocas, o mercado), na qual vigora a igualdade formal

entre os indivíduos, e o âmbito da produção, marca-

do por uma desigualdade fundamental entre compra-

dores e vendedores da mercadoria força de trabalho.

A representação política encontra-se assim pres-

sionada por uma tensão permanente que coloca em

xeque, a cada momento, a ilusão de uma identidade

entre representantes e representados. De modo geral,

1 Para uma exposição detalhada da posição de Hegel e de Benjamin Constant confira a “Introdução” do livro notável de João Carlos

Brum Torres, Figuras do Estado Moderno (São Paulo: Brasiliense, 1989), originalmente uma tese defendida na FFLCH-USP.
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Sumário
pode-se dizer que a teoria e a prática marxista contes-

tam a pretensão do político de se constituir como uma

esfera autônoma, ao destacar os vínculos entre a vida

pública e o conflito social.

Em contraposição ao marxismo, a interpretação

do mundo moderno desenvolvida pela sociologia

clássica alemã restringe o peso da desigualdade, tra-

zendo ao primeiro plano a diferença social. Georg

Simmel sustenta que a especialização funcional e a

competição no âmbito da divisão do trabalho ten-

dem a promover tanto a diferenciação social como a

estilização da vida. Max Weber, por sua vez, desta-

ca que a distribuição do poder descola-se da ordem

econômica e mesmo da ordem jurídica, justificando

assim sua tese de que as posições de classe combi-

nam-se de formas variadas de acordo com as orde-

nações estamentais.

A segmentação da sociedade em classes, resul-

tante da ênfase na desigualdade, é relativizada pela

distribuição dos indivíduos na organização

estamental, uma associação de desiguais (que agru-

pa tantos possuidores como não-possuidores) uni-

dos por formas de ação social consensual. A ordem

estamental possibilita ainda cristalizações de esti-

los de vida específicos.

Ao longo do século XX, a base da construção da

esfera pública deslizou da desigualdade para a dife-

rença. Com o predomínio do reformismo como for-

ma de ação da classe operária, com a integração do

proletariado às diversas modalidades de capitalis-

mo de Estado e com o “aperfeiçoamento” da socie-

dade administrada, o social que submete a esfera

política a uma tensão permanente foi redesenhado

como o território das diferenças.
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Uma das causas da crise atual da representação

política consiste na dispersão e fragmentação do

social, clivado em uma miríade de diferenças que

substitui e nega o telos da unificação, prometido pela

teoria marxista. A isso cabe acrescentar ainda a pre-

sença ofuscante de um capitalismo mundializado que

submete cada vez mais a política às necessidades e

à lógica prevalecentes na esfera econômica.

Marx pensou a política, sobretudo a organiza-

ção e a ação da classe trabalhadora, como uma for-

ma de resistência e de negação dos movimentos

automáticos do capital. Ele foi o primeiro a afirmar

que a expansão desenfreada da autovalorização do

valor não tardaria a colonizar a política e a conduzir

a humanidade celeremente rumo à barbárie.

A REPRESENTAÇÃO NA UNIVERSIDADE

Tanto por suas dimensões como por conta de uma

pretensa identidade de interesses, a Universidade

ainda é costumeiramente apresentada como um

exemplar remanescente da vida comunitária. O ca-

ráter fictício dessa caracterização é contestado coti-

dianamente seja em decorrência do esvaziamento

do cimento simbólico dessa unidade – a cultura na-

cional, a missão dos intelectuais, a vocação para o

conhecimento, o progresso da ciência etc –, seja pela

configuração dos conflitos internos, refração, ponto

a ponto, dos antagonismos da sociedade. Mas é no

terreno da representação política que a possível uni-

dade e identidade entre seus participantes são mais

fragrantemente desmentidas.

Na USP em particular, e nas Universidades esta-

duais paulistas de modo geral, a igualdade formal

não é sequer pressuposta: a representação cristaliza

a desigualdade entre professores, funcionários e alu-

nos. No interior de cada uma dessas categorias, por

sua vez, o critério que orienta a organização coleti-

va é principalmente a diferenciação social, segundo

os ditames impostos pela sociedade de mercado.

Os professores agrupam-se por meio de uma sé-

rie de estamentos: os professores titulares, os jovens

doutores etc. A clivagem principal, no entanto, si-

tua-se entre os que se dedicam às funções de ensino

ou pesquisa, os que vivem de consultorias e os que

se especializam no “gerenciamento” da instituição,

constituindo-se como estamento burocrático.

Os funcionários, corpo administrativo por exce-

lência, procuram romper a hierarquia e a rotina pró-

prias da burocracia por meio da organização sindical,

configurando-se como uma espécie de simulacro da

classe operária.

Os estudantes agrupam-se em diversas

subculturas. Na tipologia de Crark Kerr: os que pri-

vilegiam as atividades sociais e esportivas; os estu-

dantes que levam a sério a vida acadêmica; o “tipo

vocacional que procura treinamento para desenvol-

ver carreiras específicas; e o tipo não-conformista

dos ativistas políticos, dos intelectuais radicais e dos

boêmios”2. Mesmo no campo da ação política pode-

se distinguir entre os militantes de partidos (exis-

tentes ou virtuais) e os independentes; e entre os que

adotam a política estudantil como um fim em si

mesmo e os que a consideram mera preparação para

a atividade política tradicional.

Esse é o cotidiano da representação na Universida-

de em suas instâncias de deliberação: departamento,

congregação, conselho universitário; e em suas repre-

sentações corporativas: centros acadêmicos, DCE, sin-

dicatos de funcionários, associação de docentes.

Entretanto, algumas poucas vezes, como um raio

em céu azul, a crise atual da representação atinge

sua intensidade máxima e explode as redes de con-

tenção. Os estudantes percebem-se como um coleti-

vo e buscam formas inusitadas de se expressar e de

se organizar politicamente e como que por encanto,

professores, funcionários e alunos instauram assem-

bléias nas quais pulsam, como uma breve fagulha, a

vida comunitária e a democracia direta dos gregos.

2 Crark Kerr, Os Usos da Universidade, p. 45. Fortaleza: UFC, 1982. originalmente uma tese defendida na FFLCH-USP.
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ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

FFLCH RECEBE R$ 11,2 MILHÕES DE REAIS PARA
REFORMA DOS PRÉDIOS
 POR GUSTAVO FERNANDES DAINEZI

A Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Huma-

nas da Universidade de São Paulo (FFLCH/USP) rece-

beu um aporte de recursos no montante de R$ 5,8

milhões, para ampliação e melhoria da infra-estrutura

física de seus prédios. Os 5,4 milhões de reais restantes

serão destinados aos projetos propostos pela COESF,

conforme aprovação da Congregação da faculdade, em

reunião extraordinária, dia 08/11/2007.

Os recursos, que totalizam R$ 11,2 milhões, foram

obtidos através do programa especial da USP, de pro-

gramas especiais da COESF e da própria FFLCH. A

FFLCH é a maior Unidade da USP em número de alu-

nos: são 10.563 alunos de Graduação e 2.675 de Pós-

Graduação, além de 461 professores e 351 funcionários.

A Reitora Suely Vilela acredita que este aporte

resolverá os principais problemas que a faculdade

enfrenta, em seu espaço físico. O investimento veio

em “reconhecimento aos serviços prestados por esta

Unidade à sociedade”, disse a reitora, durante a ex-

posição na reunião da Congregação da FFLCH.

O diretor da faculdade, que comemorou a acei-

tação do projeto da COESF por aclamação pela Con-

gregação, acredita que os novos investimentos

contribuirão para a faculdade desenvolver seu po-

tencial, tolhido pela falta de espaço.

No entender do diretor, esse novo aporte de re-

cursos permite à FFLCH passar da fase de interven-

ções pontuais, para corrigir emergências, para a fase

do planejamento com base no Plano Diretor elabo-

rado na gestão de seu antecessor, Prof. Sedi Hirano.

Um dos principais objetivos da gestão do Prof.

Gabriel Cohn é o de incentivar o diálogo acadêmico

entre os diferentes cursos da FFLCH, e de estimular

o convívio entre docentes, alunos e funcionários.

Para isso, há necessidade de espaços físicos ade-

quados. Desde o início de sua gestão, o diretor tem

mantido constantes encontros com a direção do

COESF, não só para acompanhar os passos do pro-

cesso da construção do anexo do prédio de Letras,

como para discutir a construção de uma ampla pas-

sarela que facilitará a circulação das três categorias

entre os três prédios da FFLCH, além de tratar de

reformas pontuais, mas absolutamente necessárias,

nos prédios de Geografia e História, de Filosofia e

Ciências Sociais.

Tais iniciativas, vinculadas a um projeto acadê-

mico de gestão, e alimentados pelo plano diretor,

elaborado na gestão do Prof. Sedi Hirano (2002-

2005), vêm sendo perseguidas com insistência pela

atual diretoria, e negociadas com o COESF, desde

abril de 2006.

O plano diretor tem como uma de suas princi-

pais diretrizes o conceito de universidade como ins-

tituição social, inseparável das “idéias de formação,

reflexão criação e crítica” (Chauí, 1998:26 in Hirano,

S. - INFORME FFLCH N.32, 2002).

A meta do plano diretor é a de “melhorar a qua-

lidade de vida dos docentes, discentes e funcionári-

os, assegurando nos locais de trabalho uma boa

iluminação, ventilação e temperatura controlável [...]

resguardando a salubridade compatível com a dig-

nidade humana”. Sem dúvida, tais condições garan-

tem a manutenção, quando não o aumento da

qualidade dos cursos da FFLCH.
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Abaixo, estão relacionadas as intervenções em fase de licitação, contratação ou execução na FFLCH,

bem como os recursos e as suas origens.

 
Objeto Situação Origem / Recursos Descrição / Observação 

1. Reforma e ampliação
Envelope propostas em 
30/10/2007.Fase de julgamento 
das propostas

COP, 
Planos 
executivos 
de obras 

1.923.000,00
Ampliação do nº de salas com capacidade para 60 a 80 
alunos e construção de nova torre de sanitários e elevador. 
Após ordem de início, duração da obra 15 meses.

2. Reforma dos Sanitários (1º prumada) Contrato assinado em 20/09/2007. Unidade 167.000,00
Após ordem de início marcada para 19/11/2007, duração da 
obra 4 meses.

L
E

T
R

A
S

PROJETOS EM FASE DE EXECUÇÃO E LICITAÇÃO / CONTRATAÇÃO

C
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N
C
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S

 
S

O
C

IA
I S

1. Reforma da Sala 14

Contrato homologado em 
16/08/2007. Empresa vencedora 
não renovou proposta. Acionada 
2a.colocada demonstrou interesse 

Unidade 192.000,00
Sala de aula será transformada em Auditório para 124 
lugares. Após ordem de início, duração da obra  5 meses.

2. Adequações acessibilidade
Projeto encaminhado para a 
Unidade

Unidade s / estimativa
Adequações em soleiras, corrimão, pisos para serem 
implementadas pela Unidade.

3. Reforma sanitários (última prumada)
Encaminhado para licitação em 
30.10.2007

Unidade 120.000,00
obra paralizada desde 2006, rescindida em jan.2007. Período 
de licitação estimado 4 meses. Após ordem de início, 
duração da obra 3 meses.

1. Elevadores e Passarelas
abertura de envelopes 1 e 2 em 
16/10/2007. Em fase de recursos 
do julgamento 

Unidade / 
Coesf

429.000,00
Duas torres de elevador (uma para cada ala interna) e 
passarelas  de acesso ao primeiro pavimento. Após ordem de 
início, duração da obra 6 meses.

2. Cobertura do Prédio  - 1ª fase Em obras 

Plan Exec 
2005/2006 

+ 
Programas  

Coesf

1.097.000,00
Impermeabilizações, descidas de água pluvial, juntas de 
dilatação, domus, caixilhos. Prazo de obra 10 meses a contar 
da ordem de início (1º de setembro 2007)

3. Cobertura do Prédio  - 2ª fase
Encaminhado para licitação em 
25/10/2007

Programas  
Coesf

1.620.000,00
Novos telhados, nova rede de águas pluviais e pintura do 
prédio.Período de licitação estimado em 6 meses. Após 
ordem de início duração 7 meses.

C
A

S
A

 D
A

 
C

U
L

T
U

R
A

 
JA

P
O

N
E

S
A 1. Acessibilidade 

Encaminhado para licitação em 
22/10/2007

Unidade / 
Coesf

258.000,00
adequação de auditório, sanitários, pisos, corrimãos, novo 
elevador, etc.Período de licitação estimado 6 meses. Após 
ordem de início, duração da obra 6 meses.
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E

O
G
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A

F
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Objeto Situação Origem / Recursos estim. Descrição / Observação 

1. Relocação equipamentos Ar Cond. Projeto em desenvolvimento Unidade s/estimativa Objetivo reduzir nível de ruído interno no edifício

2. Adequações acessibilidade Projeto em desenvolvimento
Unidade / 
Coesf

s/estimativa Intervenções em pisos, corrimãos, escadas, sanitários  

3. Reforma em Sala de Aula Piloto
Projeto em desenvolvimento pelo 
Programa Pró-Salas (EESC) da 
Pró-Reitoria de Graduação

Pró-
Reitoria 
Graduação 
/ Coesf

s/estimativa
Objetivo executar protótipo a ser replicado nas demais salas 
de aula do prédio

B
ib

lio
te

ca

1. Adequações acessibilidade Projeto em desenvolvimento
Unidade /  
Coesf

s/ estimativa
Pequenas intervenções em pisos, corrimãos, escadas e 
sanitário

H
is

tó
ri

a 
e 

g
eo

g
ra

fi
a

PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO

 
Objeto Situação Origem / Recursos estim. Descrição / Observação 

1. Reforma dos demais sanitários Projeto  programado 2008 Unidade 167.000,00

2. Reforma das salas de aula existentes Projeto programado 2008 s/estimativa Adequação da dimensão de salas à demanda efetiva.

3. Ampliação da ala de salas de professores, 
novo acesso e estacionamento 

Projeto a programar 2.128.200,00 Adequação do nº de salas à demanda.

4. Ampliação e Reforma do Laboratório de 
Linguística

Projeto programado 2008 310.000,00
Uutilizará a área do pavimento térreo decorrente da 
ampliação das salas de aula. Programa já fornecido pela 
Unidade. 

5. Requalificação Eixo longitudinal de 
interligação 

Projeto a programar 654.000,00

6. Ampliação e reforma da área contígua à 
lanchonete e Centro acadêmico

Projeto a programar 350.000,00
Área do pavimento térreo decorrente da ampliação das salas 
de aula. Depende de definição da Unidade. 

L
E

T
R

A
S

PROJETOS PROGRAMADOS OU A PROGRAMAR

C
IÊ

N
C

IA
S

 
S

O
C

IA
I S

1. Interligação do prédio da Ciências Sociais 
ao da História e Geografia

Projeto programado 2008
Programas 
Coesf

210.000,00 Passarela coberta

2. Eixo transversal de circulaçào e integração Projeto a programar 643.000,00

1. Reforma do auditório da Geografia Projeto a programar Unidade 300.000,00
objetivo requalificar espaço e adptar à acessibilidade 
conforme auditório da História  

2. Construção de dois novos auditórios Projeto a programado 2008 1.495.000,00
terão mais de 250 lugares e ocuparão a área liberada pela 
antiga biblioteca

3. Requalificação do pavimento térreo Projeto a programar 700.000,00
Área do pavimento térreo ocupada por Centro acadêmico e 
lanchonete. Depende de definição da Unidade. 

P
R

É
D
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 A

D
M
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.E

 
P

E
S

Q
U
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A

S

1. Construir pédio novo Projeto a programar 4.022.400,00
Depende de definição de recursos e programa pela 
Unidade.
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Os outros R$ 5,4 milhões (aporte no âmbito de

programas especiais da COESF) estão também pro-

gramados para investimento em infra-estrutura físi-

ca. Os projetos programados pela Coordenadoria do

Espaço Físico da USP (Coesf), e aprovados pela Con-

gregação da faculdade, incluem requalificação de sa-

las de aulas, ampliação da ala de salas de professores,

novo acesso, estacionamento e requalificação do eixo

longitudinal de interligação (Prédio da Letras); eixo

transversal de circulação (Prédio das Ciências So-

ciais) e integração e a construção de dois novos audi-

tórios (Prédio da História e Geografia).

Abaixo, estão relacionadas as intervenções pro-

postas pela reitoria, aprovadas por aclamação pela

Congregação da FFLCH, os recursos individualiza-

dos e a origem dos mesmos.

INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA

Unidade Objeto Situação Origem Recursos 

Letras Reforma das salas de aula 
existentes 

Programa Especial 
USP  500.000,00 

Letras 
Ampliação da ala de salas de 
professores, novo acesso e 

estacionamento 

Programa Especial 
USP 

Programa 
Especial USP 

2.128.200,00 

FFLCH 
Requalificação Eixo 

longitudinal de interligação 
Projeto a programar  654.000,00 

FFLCH 
Requalificação Eixo 

transversal 
Projeto a programar  654.000,00 

História e 
Geografia 

Construção de dois novos 
auditórios 

Programa Especial 
USP 

Programa 
Especial USP 

1.495.000,00 

Sub-total 5.431.200,00 

 

LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES

Para formular o projeto, a Coesf, setor responsável

por organizar e sistematizar as atividades relacionadas

ao espaço físico em todos os campi da Universidade,

realizou uma minuciosa análise da ocupação dos espa-

ços, fazendo um levantamento do número de alunos

de graduação e de pós-graduação por sala de aula. Veja

abaixo os dados deste levantamento.

DADOS LEVANTADOS PARA O PRÉDIO DE LETRAS

2006 / 1 - LETRAS 

Quantidade 
de 
Estudantes 

Número de 
turmas 
(graduação 
e pós) 

Número 
necessário 
de salas de 
aula 

Número 
existente de 
salas de 
aula 

Saldo de 
salas de 
aula 

Até 10  57 6 8 2 
11-30 107 11 18 7 
31-40 59 6 10 4 
41-50 88 9 6 -3 
51-60 56 6 5 -1 
61-70 26 3 3 0 
71-80 20 3 3 1 
81-100 17 2 2 0 
100-150 11 1 0 -1 
120-200 1 1 0 -1 
Total 442 48 55 7 
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2006 / 2 - LETRAS 

Quantidade 
de 
estudantes 

Número de 
turmas 
(graduação 
e pós) 

Número 
necessário 
de salas de 
aula 

Número 
existente de 
salas de 
aula 

Saldo de 
salas de 
aula 

Até 10  79 8 8 0 
11-30 115 12 18 6 
31-40 55 6 10 4 
41-50 59 6 6 0 
51-60 40 4 5 1 
61-70 26 3 3 0 
71-80 15 2 3 1 
81-100 15 2 2 0 
100-150 6 1 0 -1 
120-200 1 1 0 -1 
Total 411 45 55 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2007 / 1 - LETRAS 

Quantidade 
de 
estudantes 

Número de 
turmas 
(graduação 
e pós) 

Número 
necessário 
de salas de 
aula 

Número 
existente de 
salas de 
aula 

Saldo de 
salas de 
aula 

Até 10  58 6 8 2 
11-30 114 12 18 6 
31-40 49 5 10 5 
41-50 79 8 6 -2 
51-60 45 5 5 0 
61-70 38 4 3 -1 
71-80 12 2 3 1 
81-100 13 2 2 0 
100-150 12 2 0 -2 
120-200 0 0 0 0 
Total 420 46 55 9 

Letras - Distribuição das turmas equivalente por período da semana 

Ano / Sem 2006 / 1 2006 / 2 2007 / 1 

Dia x Período Manhã Noite Manhã Noite Manhã Noite 

Segunda-feira 42 37 45 39 43 39 

Terça-feira 38 34 36 34 38 39 

Quarta-feira 39 33 41 33 37 37 

Quinta-feira 40 40 38 38 43 37 
Sexta-feira 31 19 28 19 32 22 

2006 / 1 - LETRAS 
Disponibilidade de docentes 
243 professores x 8 horas/aula = 1944 horas aula 
Carga horária total 
420 turmas x 4 horas/aula = 1680 horas/aula 
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DADOS LEVANTADOS PARA O PRÉDIO DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA

2006 / 1 – HISTÓRIA E GEOGRAFIA 

Quantidade 
de 
estudantes 

Número de 
turmas 
(graduação 
e pós) 

Número 
necessário 
de salas de 
aula 

Número 
existente 
de salas de 
aula 

Saldo de 
salas de 
aula 

Até 10 26 3 4 1 
11-40 37 4 2 -2 
41-60 56 6 11 5 
61-90 48 5 5 0 
91-100 12 2 1 -1 
101-200 11 2 2 1 
200 1 1 0 -1 
Total 191 23 25 2 
 
 

 

 

2006 / 2 – HISTÓRIA E GEOGRAFIA 

Quantidade 
de 
estudantes 

Número de 
turmas 
(graduação 
e pós) 

Número 
necessário 
de salas de 
aula 

Número 
existente 
de salas de 
aula 

Saldo de 
salas de 
aula 

Até 10 27 3 4 1 
11-40 81 8 2 -6 
41-60 30 3 11 8 

61-90 50 5 5 0 

91-100 14 2 1 -1 
101-200 6 1 2 1 
200 1 1 0 -1 
Total 209 23 25 2 
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História e Geografia - Distribuição das turmas equivalente por período da semana 

Ano / Sem 2006 / 1 2006 / 2 2007 / 1 
Dia x 
período Manhã Tarde Noite Manhã Tarde Noite Manhã Tarde Noite 

Segunda-
feira 

3 17 14 3 14 14 2 18 14 

Terça-feira 2 13 16 2 16 16 0 14 19 

Quarta-feira 2 13 17 2 11 18 1 12 16 

Quinta-feira 2 14 14 3 19 15 2 13 13 

Sexta-feira 1 11 13 4 10 13 0 11 12 

Sábado 6   7   4   

 
2006 / 2 HISTÓRIA E GEOGRAFIA 

Disponibilidade de docentes 

113 professores x 8 horas/aula = 904 horas aula 

Carga horária total 

209 turmas x 4 horas/aula = 836 horas/aula 

DADOS LEVANTADOS PARA OS PRÉDIOS DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS SOCIAIS

2006 / 1 – FILOSOFIA E CIÊNCIAS SOCIAIS 

Quantidade 
de 
estudantes 

Número de 
turmas 
(graduação 
e pós) 

Número 
necessário 
de salas de 
aula 

Número 
existente 
de salas de 
aula 

Saldo de 
salas de 
aula 

Até 40 33 4 7 3 

41-60 20 2 9 7 

61-80 8 1 5 4 

81-120 15 2 2 0 

121-150 2 1 1 0 

150 4 1 0 -1 

Total 82 11 24 13 

 

2006 / 2 – FILOSOFIA E CIÊNCIAS SOCIAIS 

Quantidade 
de 
estudantes 

Número de 
turmas 
(graduação 
e pós) 

Número 
necessário 
de salas de 
aula 

Número 
existente 
de salas de 
aula 

Saldo de 
salas de 
aula 

Até 40 43 5 7 2 

41-60 37 4 9 5 

61-80 22 3 5 2 

81-120 15 2 2 0 

121-150 2 1 1 0 

150 1 1 0 -1 

Total 120 16 24 8 
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2007 / 1 – FILOSOFIA E CIÊNCIAS SOCIAIS 

Quantidade 
de 
estudantes 

Número de 
turmas 
(graduação 
e pós) 

Número 
necessário 
de salas de 
aula 

Número 
existente 
de salas de 
aula 

Saldo de 
salas de 
aula 

Até 40 31 4 7 3 

41-60 40 4 9 5 

61-80 25 3 5 2 

81-120 12 2 2 0 

121-150 3 1 1 0 

150 2 1 0 -1 

Total 113 15 24 9 

2006 / 2 FILOSOFIA E CIÊNCIAS SOCIAIS 

Disponibilidade de docentes 

113 professores x 8 horas/aula = 904 horas aula 

Carga horária total 

209 turmas x 4 horas/aula = 836 horas/aula 

Filosofia e Ciências Sociais - Distribuição das turmas equivalente 
por período da semana 

Ano / Sem 2006 / 1 2006 / 2 2007 / 1 

Dia x Período Manhã Noite Manhã Noite Manhã Noite 

Segunda-feira 10 12 9 15 16 14 
Terça-feira 15 11 14 15 11 13 
Quarta-feira 11 11 13 13 11 12 
Quinta-feira 11 13 13 10 13 11 
Sexta-feira 8 3 8 2 8 2 
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Os gráficos a seguir mostram a distribuição das turmas ao longo dos últimos três semestres, para os prédios

da FFLCH.

Edifício da História e Geografia
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Edifício da Filosofia e Ciências Sociais
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*Todos os dados dos gráficos e tabelas são do COESF.
*Fontes para a matéria: Assessoria de imprensa USP / INFORME FFLCH nº32, 2002 / Discurso de posse de

Sedi Hirano, para a direção da FFLCH, 2002

Os estudos árabes, na USP, são realizados em três

frentes: no Centro de Estudos Árabes, na graduação

e na pós-graduação em Língua, Literatura e Cultura

Árabe. Essas três frentes estão sempre em contato já

que quase todos os professores da pós-graduação le-

cionam também na graduação e atuam no CEAr. É

comum que as atividades do Centro, portanto, ocor-

ram em conjunto com a graduação e a pós.

CENTRO DE ESTUDOS ÁRABES
POR MARIANA PEREIRA LENHARO

HISTÓRIA

Data de 1964, quando a FFLCH ainda era a Fa-

culdade de Filosofia, Ciências e Letras, a fundação

do CEAr por iniciativa do professor Helmi Nasr:

Desde os meus primeiros dias como professor

da Língua e Literatura árabe nesta Faculda-

de, tenho elaborado planos e projetos para a

criação de um Centro Brasileiro de Estudos
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Árabes, cuja finalidade seria a de ampliar as

atividades didáticas e incrementar a pesquisa

desta Cadeira. Com tal motivo venho realizan-

do contatos com os organismos culturais e ofi-

ciais da coletividade árabe no Brasil, e deles

tenho conseguido os acordos para auxílios em

livros e materiais, base principal para a forti-

ficação do Centro em questão.

Sinto prazer em ver criado o Centro Árabe no

Brasil, pois esta iniciativa, além de cultural,

muito contribuirá para consolidação da ami-

zade existente entre este magnífico e grandio-

so país e o povo árabe.

Trecho da carta de Helmi Nasr ao professor

Mário Guimarães Ferri, então diretor da Faculdade

– 14 de outubro de 1964.

ATIVIDADES

Atualmente, o CEAr tem como objetivo, além de

dar suporte à pesquisa relacionada aos estudos ára-

bes, apoiar atividades fora do curso de Letras, como

seminários, fóruns, debates, mostras de cinema e cur-

sos de extensão. Dessa maneira, ele faz uma ponte

entre a universidade e a comunidade externa à USP.

A biblioteca, instalada na sede do Centro, é com-

posta por séries publicadas no mundo árabe, além de

literatura produzida no Brasil pelos imigrantes ára-

bes no início do século XX. Os alunos também po-

dem consultar periódicos e obras de referência. Dentre

esses volumes, existem os que são escritos em árabe,

em português e alguns, ainda, em outras línguas.

As pesquisas desenvolvidas pela pós-graduação

no âmbito do Centro de Estudos Árabes têm um ca-

ráter interdisciplinar. Dentro das frentes de língua,

literatura e cultura, são estudados: a filosofia árabe;

a imagem do árabe formada pelo ocidente por meio

da mídia, da literatura e dos livros didáticos; a prosa

e a poesia árabe; intersecções entre oriente e oci-

dente; tradução da literatura árabe no Brasil.

O MITO

Segundo o Professor Michel Sleiman, membro

do CEAr, existe uma dificuldade do Centro em cap-

tar recursos fora da universidade. O mundo árabe é

composto por países subdesenvolvidos, em sua mai-

oria, e que, além disso, não apresentam qualquer

política de extensão cultural. Tampouco existem, no

Brasil, órgãos culturais ligados ao mundo árabe que

captem recursos suficientes para destinar ao CEAr.

“A coisa mais difícil, entre os árabes, é conseguir

um órgão que se interesse pela cultura, o que eu acho

ser um reflexo do estágio das ciências e da cultura no

mundo árabe atualmente” – declara o Professor

Sleiman. Há cerca de três anos, foi criado o Instituto

da Cultura Árabe, do qual participam alguns profes-

sores da Faculdade, como o próprio Sleiman: “Só

recentemente esse instituto passou a ter uma entrada

de dinheiro para sobreviver, pagar as contas, desen-

volver projetos e tocar a parte burocrática”.

O professor conta ainda que há um mito em tor-

no dos países árabes ricos, porém ele explica que

mesmo esses têm dificuldade de democratizar o di-

nheiro e torná-lo acessível às várias camadas soci-

ais. “Existem setores desassistidos e desprotegidos

no mundo árabe, onde não faltam exemplos de falta

de democracia”.

Além dos governos desses países, outro setor que

poderia ter interesse em financiar a pesquisa sobre a

cultura árabe seriam as igrejas, ou centros religio-

sos. Porém essa alternativa não é cogitada pelo

CEAr, na medida em que esse setor poderia impor

restrições às pesquisas desenvolvidas pelo Centro.

Hoje em dia, existe um diálogo e uma possibili-

dade de colaboração entre o CEAr e o Instituto de

Cultura Árabe e o IMA (Instituto do Mundo Árabe

de Paris), porém ainda não há projetos firmados en-

tre eles.

TIRAZ

O programa de pós-graduação em Língua, Lite-

ratura e Cultura Árabe publica anualmente, desde

2004, a Tiraz – revista de estudos árabes e das cul-

turas do Oriente Médio. A revista tem quatro seções

fixas: a seção Resenhas traz um olhar crítico de ci-

entistas e pesquisadores da área que avaliam algu-

ma publicação que esteja, não só no âmbito da

universidade, mas também no mercado, chegando

às livrarias, por exemplo.

A seção Fórum pode abrigar três formatos de tra-

balhos: biografia, entrevista ou reedição de textos

importantes e de difícil acesso no Brasil. O profes-

sor Sleiman destaca a tradução de um texto de

Roman Jacobson, inédito no Brasil, publicada na

seção Fórum do número 2 da revista. O texto, que

foi traduzido do russo, faz um estudo comparativo

de várias poesias de línguas eslavas: “É um texto

importante para entender como a poesia árabe me-

dieval do oriente ofereceu um modelo de metrifica-
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ção que foi usado por várias culturas de línguas não-

árabes que, inclusive, violentaram seus sistemas

lingüísticos para poder adotar o modelo árabe. É o

caso do hebraico, do árabe andalusino, do turco, do

persa e outras literaturas adjacentes”.

Caracterizada por publicar o texto no original –

com tradução e notas ao lado – a seção Fontes edita

textos tidos como fontes nos estudos árabes. Já fo-

ram traduzidos textos dos primeiros filósofos a se

expressar em árabe e também textos ligados à lite-

ratura árabe, como um capítulo do Livro das Mil e

Uma Noites, editado pelo professor Mamede

Jarouche. A seção mais ampla é a de Artigos,

dedicada à publicação de artigos científicos inédi-

tos que versam sobre literatura, filosofia, religião,

política, direito, arte...

A publicação é financiada pela Capes (Coorde-

nação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Su-

perior) e distribuída e comercializada pela Editora

Humanitas. Todo o trabalho executivo, de contratar

a equipe para editoração e revisão, além da prepara-

ção dos originais e da assessoria ao diagramador é

feito pelos próprios professores do CEAr com o

objetivo de baixar custos. A Tiraz é distribuída entre

professores, pesquisadores, estudantes, universida-

des e bibliotecas do Brasil e de fora do país. A me-

nor parte da tiragem é comercializada pela Editora

Humanitas. A verba resultante é revertida para o De-

partamento de Letras Orientais. O editorial do pri-

meiro número da Tiraz explica seu título:

O nome da revista presta homenagem ao labor

das casas régias de tirâz (recamo) que, no perí-

odo áureo do Islã, forneciam ao califa, ao rei,

ao sultão, bem como à sua corte e pessoas agra-

ciadas de seu círculo vestimentas de seda em

que era criteriosamente bordado com fios de

ouro e toda sorte de cores, o nome ou emblema

do soberano (...). A prática do tirâz atestava ri-

queza, elegância e originalidade; daí porque

talvez, hoje, dentre as acepções possíveis do ter-

mo, destaca-se a de “estilo”. Nossa língua co-

nhece o arabismo “tiraz”, que Viterbo recolhe

de um documento de Guimarães datado de 960.

Lá, “certo pano de linho com alguns ramos ou

feitios, como as talagaxas”; aqui, papel em que

esperamos imprimir, oxalá com proficuidade, as

várias tendências dos estudos árabes, elabora-

dos, de há muito, nas cortes da Ciência.

A tradução como prática faz parte da Faculdade

de Filosofia desde sua fundação, que se deu simul-

taneamente à da própria USP. O professor Francis

Henrik Aubert, atual diretor do Centro Interdeparta-

mental de Tradução e Terminologia, afirma que a

prática da tradução era uma necessidade cotidiana

da Universidade em seus primeiros anos, já que vi-

eram para esta instituição professores de diversos

países como França, Itália e Alemanha. A tradução

como objeto de reflexão também se faz presente

desde cedo, em particular, no âmbito dos cursos de

letras clássicas. Como área institucionalmente re-

conhecida, porém, os estudos da tradução configu-

raram-se em época bem mais recente.

Uma das características da tradução é ser um

tema de interesse para diversos setores do conheci-

mento – como letras, lingüística, história, filosofia,

antropologia... Nas palavras do professor Francis,

CENTRO INTERDEPARTAMENTAL DE TRADUÇÃO E TERMINOLOGIA
POR MARIANA PEREIRA LENHARO

trata-se de um assunto “intrinsecamente interdisci-

plinar”. Se, por um lado, essa característica propor-

ciona uma riqueza de abordagens, por outro, resulta

em certa indefinição institucional: “Até recentemen-

te, não tínhamos sequer uma rubrica própria na clas-

sificação das linhas de pesquisa.”

Em resposta a essa indefinição, o Centro Interde-

partamental de Tradução e Terminologia foi fundado

em 1992, dando uma cobertura institucional às áreas,

tanto de tradução como de terminologia. Na época,

discutiu-se a possibilidade de se criar um departamen-

to específico para a tradução. Porém, os professores

ponderaram que um departamento poderia acabar por

isolar a área, enquanto um centro constituiria um es-

paço comum de reflexão para professores e pesqui-

sadores de departamentos diferentes.

No início deste ano, a tradução foi reintroduzida,

após quase 30 anos, em disciplinas de graduação para
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os estudantes de Letras, nas habilitações oferecidas pelo

DLM. Elas constituem um núcleo articulado de cinco

disciplinas eletivas das quais uma é geral – Introdução

aos Estudos Tradutológicos – e quatro são específicas

por idioma. Essa mudança da grade curricular resultou

em cinco contratações específicas para a área.

Em 1978, a tradução era um curso de graduação

da Faculdade, que, em 1980, foi convertido em espe-

cialização, inicialmente na esfera da cultura e exten-

são, posteriormente como um curso de pós-graduação

lato sensu. Porém, em 2004, a pós-graduação lato

sensu foi suspensa na Universidade de São Paulo,

fazendo com que o oferecimento do Curso de Espe-

cialização em Tradução (Cetrad) fosse interrompido.

O curso era oferecido pelo Departamento de Letras

Modernas em colaboração com o Centro.

Neste semestre, o Citrat retomou suas atividades

didáticas ao oferecer um curso de atualização em tra-

dução. O professor Francis explica que esse tipo de

curso, por ter uma carga horária menor, é possível de

ser bem administrado mesmo com poucos recursos.

Trata-se de um curso de 60 horas dividido em três

módulos que tratam dos seguintes assuntos: teoria da

tradução; método de terminologia aplicada para tra-

dução e ferramentas para tradução. Nem o horário

vespertino, que costuma ser desfavorável aos estu-

dantes de fora da cidade, afastou os interessados: to-

das as 40 vagas foram preenchidas. Para o próximo

semestre, já existe a previsão de novos cursos, possi-

velmente mais focados na prática da tradução – tanto

literária, como técnica e fílmica.

Dentre os eventos promovidos pelo Citrat, a Jor-

nada Semestral de Tradução e de Terminologia já é

tradicional. O Centro também co-patrocina outros

eventos, além de colaborar com vários programas

de pós-graduação, trazendo palestrantes de fora. Um

dos eventos de destaque promovidos pelo Citrat foi

a Escola de Inverno de Terminologia, realizada em

2000 com o apoio da Riterm (Rede Ibero-America-

na de Terminologia) e da União Latina. Ela trouxe,

inclusive, professores do Canadá e Espanha e alu-

nos do Paraguai, Uruguai e Argentina.

Atualmente, está em curso a negociação de um

convênio do Citrat com a Universidade de Paris III.

Este convênio, que é a retomada de um que acabou

em agosto de 2006, é coordenado pela professora

Ieda Maria Alves e prevê o intercâmbio de profes-

sores e alunos e pesquisas e publicações realizadas

conjuntamente pelas duas instituições. A coordena-

ção, na Universidade de Paris III, é de responsabili-

dade da professora Armelle LeBars, que se dedica

ao ensino da tradução entre português e francês. “Os

cursos que ela ministra desenvolvem-se são no âm-

bito da LEA (Langue Étrangère Appliquée), traba-

lho que é de muito interesse para o Citrat” – afirma

a professora Ieda.

Como centro de pesquisa, o Citrat também assu-

me a função de divulgar os estudos desenvolvidos

por seus especialistas. Para isso, o Centro publica a

TradTerm, uma revista de nível A da Capes, reco-

nhecida nacionalmente dentro da especialidade de

tradução e terminologia. Quando surgiu, era a única

revista desse segmento no país.

Existe ainda um projeto em estudo pelo Labora-

tório de Terminologia do Citrat de retomar a publi-

cação dos Cadernos de Terminologia. A professora

Ieda explica que os cadernos não têm uma periodi-

cidade definida e que podem ter formatos variados.

Antes da interrupção do projeto foram lançados três

números dessa publicação. Segundo a professora

Ieda, ela é muito importante para divulgar a grande

quantidade de material sobre terminologia produzi-

da pelos alunos.

A terminologia é lecionada na Faculdade nos

cursos de pós-graduação e de extensão. A tradução

e a terminologia são assuntos que se cruzam em al-

guns pontos, mas não andam necessariamente jun-

tos. A professora Ieda explica: “a terminologia não

envolve necessariamente a tradução – é o caso da

terminologia monolíngüe – mas a tradução técnica

sempre envolve a terminologia”. O Citrat, desde sua

origem, já tinha o objetivo de promover essas duas

áreas que, apesar de distintas, possuem muitas co-

nexões entre si.

Para ajudar a dar conta de todas as atividades

que se desenvolvem no Citrat, criou-se, recentemen-

te, a figura do pesquisador associado por meio de

uma reforma no regimento do Centro. Qualquer pro-

fessor ou estudante de iniciação científica, mestrado,

doutorado ou pós-doutorado que desenvolva pesqui-

sa na área de tradução ou terminologia, pode apre-

sentar esse projeto ao conselho deliberativo do Citrat.

Caso haja um parecer positivo, ele se torna um pes-

quisador associado que, por um lado, recebe um

apoio institucional do Centro e, por outro, colabora

com suas atividades, que incluem também a criação

de glossários e a organização de outros materiais

relacionados à tradução e terminologia.
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As únicas dificuldades apontadas pelo professor

Francis Aubert existentes no Citrat, segundo ele, não

são impeditivas, mas criativas – “São dificuldades

estimuladoras, que o obrigam, o tempo todo, a reafir-

mar seu lugar no universo acadêmico”. O número de

docentes disponíveis para a área de tradução já foi um

problema, hoje, parcialmente resolvido devido às cin-

co contratações recentes. As demais “dificuldades”,

segundo o professor, são questões enfrentadas por to-

dos os outros centros, como a administração, por ve-

zes, burocrática da universidade pública, que pode

atravancar a agilidade de alguns projetos acadêmicos.

O sonho dos integrantes do Citrat, em médio pra-

zo, é que a tradução passe a ser uma habilitação alter-

nativa à licenciatura: “Para a área de Letras faria todo

o sentido termos a possibilidade de ter um segundo

ciclo profissionalizante” – afirma o professor Francis

Aubert, que conta que uma pesquisa feita há alguns

anos indicou que cerca de 40% dos ingressantes nos

cursos de Letras de todo o Brasil cogitavam atuar nessa

área. Há também um projeto, ainda incipiente, de se

criar um mestrado específico em tradução.

PREMIAÇÃO

Se existe um quesito que faça toda a diferença ao

mensurar a excelência de um curso de pós-graduação

dentro de uma universidade, esse quesito é a Nota Ca-

pes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de

Nível Superior). Trata-se do instrumento mais relevante

no que tange à avaliação dos programas de pós-gradu-

ação de quaisquer faculdades ou universidades.

A nota consiste no levantamento e apuração de

toda produção em nível internacional de capítulos

de livros, artigos, livros, periódicos, bem como a

produtividade geral de cada curso. Desta forma, uti-

lizando-se de uma escala de 1 a 7 (onde 1 é a de

menor qualidade e 7 a de maior), gradua os cursos

de acordo com seus resultados obtidos nos últimos

três anos; estes precisam alcançar, no mínimo, a nota

3 para que o curso se mantenha em atividade.

A Universidade de São Paulo conseguiu ótimos

resultados – principalmente se comparados à avalia-

ção anterior, que aconteceu no ano de 2004. Com ex-

ceção das notas 6, que se mantiveram em 35,

percebe-se, com clareza, uma significativa melhora. O

FFLCH ALCANÇA NÍVEL MÁXIMO DE EXCELÊNCIA
FFLCH CONSEGUE NOTA 7 PELA CAPES EM 4 DE SEUS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO.
POR LAÍS LUCAS MOREIRA

número de notas 3 caiu de 28 para 16, já os de notas 4,

5 e 7 subiram, respectivamente, de 58 para 62, 79 para

83 e de 20 para 25, demonstrando um grande empenho

na busca por qualidade no ensino da universidade.

Segundo a reitoria da USP, há uma série de es-

tratégias que vêm sendo aplicadas já há algum tem-

po – e essas se dão justamente pela intenção de se

elevar o nível dos cursos de pós da USP. Dentre os

exemplos que têm se mostrado, as formas mais efi-

cazes de aprimoramento encontram-se o intercâm-

bio de docentes e discentes com outros países, bem

como a criação de uma comissão supervisora dos

programas das pós-graduações.

O primeiro, além de trocar constantemente uma

grande quantidade de conhecimentos com universi-

dades de fora do país, faz com que as publicações

da USP sejam cada vez mais difundidas no exterior

– aspecto também considerado pela avaliação da

Capes. Já o segundo exige que cada programa de

pós busque se incrementar constantemente. Consti-

tuída por professores com vasta experiência em pes-
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quisa, geralmente presidentes das comissões de pós-

graduação, a comissão supervisora fica encarrega-

da pela manutenção de um sistema funcional e

integrado, e para isso, promove encontros com os

supervisores, examina projetos de recuperação, tra-

ça estratégias e, praticamente, assume a tutela des-

ses cursos perante a instituição avaliadora.

Vale a ressalva de que, no recente ranking das

500 melhores universidades do mundo, segundo o

Instituto de Altos Estudos da Universidade Xangai

Jiao Tong, a USP ficou em 128º lugar, enquanto,

sua classificação no ano passado, era a 134ª. Mais

um sinal de que, ao contrário do que muitos pen-

sam, a USP tem, sim, desenvolvido suas atividades

acadêmicas, disseminando ainda mais a fama e o

peso que tem o seu nome – visto como o maior pólo

de produção intelectual do país.

Provando que, apesar de todos os problemas que

enfrenta, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciênci-

as Humanas se destaca entre as melhores. Inclusa

em todo esse contexto de valorização e melhorias, a

FFLCH não deixa por menos. Dentre os 25 progra-

mas de pós-graduação nos quais a USP recebeu a

nota máxima, quatro são da FFLCH. Os cursos que

conseguiram alcançar o grau máximo de excelência

foram os de Geografia Humana, História Social,

Lingüística e Sociologia. A Faculdade só empatou

com a FMRP (Faculdade de Medicina de Ribeirão

Preto), que também conseguiu ter quatro de suas pós-

graduações avaliadas com a nota 7.

Toda essa gama de resultados positivos é apenas

um sinal de que a capacidade produtiva de toda a

FFLCH encontra-se amparada por renomados pro-

fissionais que só tendem a elevar a categoria e o

mérito de todos profissionais envolvidos com a fa-

culdade. Mais um dos motivos que talvez possam

justificar o fato de que, dentre as 134 mil pessoas

inscritas no vestibular da FUVEST, aproximadamen-

te 12 mil disputaram as vagas da Faculdade de Filo-

sofia, Letras e Ciências Humanas no ano de 2007.

Este ano, nossa faculdade conseguiu a marca his-

tórica de sete prêmios dentre as vinte categorias do

49º Prêmio Jabuti, o mais importante prêmio literário

do país. A premiação ocorreu no dia 31 de Outubro,

na Sala São Paulo, com mais de mil pessoas presen-

tes, e distribuindo R$ 120 000 em prêmios.

Os nossos professores ganharam seus prêmios

concorrendo contra mais de dois mil inscritos, du-

zentos destes, finalistas. Pela primeira vez a marca

de livros inscritos ultrapassou os dois mil por dois

anos consecutivos.

O Prêmio Jabuti foi idealizado em 1958, pelo

então presidente da CBL, Edgard Cavalheiro, com

o objetivo de prestigiar e difundir o trabalho de es-

critores, editores, livreiros, ilustradores e gráficos,

a exemplo do que já era feito em diversos países

europeus. Naquela época, havia apenas sete catego-

rias: Contos/Crônicas/Novelas; Estudos Literários

(Ensaios); História Literária; Ilustrações; Literatura

Infantil; Literatura Juvenil; Romance.

FFLCH ATINGE MARCA
EXPRESSIVA NO 49º PRÊMIO JABUTI
POR GUSTAVO FERNANDES DAINEZI

Segundo a CBL – Companhia Brasileira de Livros

– o nome Jabuti foi escolhido porque, no folclore bra-

sileiro, é um animal que se distingue pela paciência e

tenacidade com que vence os desafios, tornando-se uma

correta representação dos nossos escritores.

Dentre os mais ilustres vencedores, encontram-

se Jorge Amado (o 1º vencedor), Dalton Trevisan,

Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade,

Florestan Fernandes, Mário de Andrade. Venceram

com obras memoráveis, e com grande destaque no

mundo editorial.

Entre nossos professores, já ganharam o prêmio:

Florestan Fernandes, Boris Fausto, Marilena Chauí,

Moacir Amâncio, Alfredo Bosi, Marcos Antonio de

Moraes e outros ilustres docentes.

Em entrevista ao INFORME, Camilla Veras,

assistente de comunicação da CBL, o prêmio foi

criado para valorizar o escritor nacional. Com su-

cesso, o prêmio hoje é sinônimo de excelência edi-

torial. Para a CBL “Ganhar o Jabuti significa ter seu



17INFORME Número 38 – novembro/dezembro/2007

trabalho reconhecido e, ainda, valorizado - tanto

pelas editoras como pelo público”.

Camilla ainda ressaltou que o prêmio é exclu-

sivo ao mercado brasileiro, e que no próximo ano

receberá uma grande homenagem pelos seus 50

anos de existência.

Buscamos também a opinião dos ganhadores

deste ano, sobre o valor e a importância do prêmio.

Os nossos premiados foram: Willi Bolle, Irene

Aron, Aurora Fornoni Bernardini, Antonio Dimas,

Laura de Mello e Souza, Marina de Mello e Souza e

Marta Rossetti Batista (recentemente falecida).

Fizemos uma rodada de perguntas com nossos

ganhadores, sobre o prêmio e a literatura no Brasil.

Os professores Willi Bolle, Marta Rossetti Ba-

tista, Irene Aron e Marina de Mello e Souza, são

premiados pela primeira vez, enquanto Aurora

Bernardini, Laura de Mello e Souza e Antonio Dimas

já haviam ganho o JABUTI.

A IMPORTÂNCIA DO PRÊMIO

Para todos os entrevistados, a importância do

prêmio é ter o trabalho reconhecido, sendo, para tan-

to, necessária excelência na produção (esta visão está

em sintonia com a da CBL, mostrando que o prêmio

atinge com eficiência o objetivo de ser uma referên-

cia). Honra também é o sentimento dos vencedores,

expressado por Marina Mello “Para mim é uma gran-

de honra, visto que é o mais tradicional prêmio da

área do conhecimento acadêmico e da literatura”.

Willi Bolle ressalta o valor do trabalho em equi-

pe para o sucesso do livro vencedor que organizou:

“Passagens” de Walter Benjamin. Faz questão de

fazer uma menção Honrosa às duas tradutoras: Irene

Aron (Professora da FFLCH – traduziu a parte ale-

mã da obra) e Cleonice Mourão (UFMG – traduziu

a parte francesa da obra).

O Professor Antonio Dimas, fazendo referência

ao seu prêmio, diz que “significa que reconheceram

a pertinência e a seriedade de um trabalho crítico, que

se orienta mais pela recuperação arqueológica que

pela análise do texto pronto”.

Apesar da importância do prêmio, ele não che-

gou a ser uma meta para nossos professores, no

máximo uma expectativa, como foi para a professo-

ra Aurora. A principal meta do Professor Dimas foi

“recuperar a produção jornalística de um intelectual

(Olavo Bilac), estigmatizado como poeta formalista

e indiferente ao seu próprio tempo”.

Willi Bolle, juntamente com Irene Aron, tinham

como objetivo principal proporcionar uma obra na-

cional com equivalente qualidade às já existentes,

todas estrangeiras.

AS IMPLICAÇÕES DO PRÊMIO

Quanto às implicações da existência do prêmio,

nossos vencedores acreditam que é um incentivo à

produção de qualidade, como expõe o Professor An-

tonio Dimas, ao dizer que o próprio ambiente da ce-

rimônia, à medida que as categorias são anunciadas,

é uma prova disso.

A Professora Marina acredita ser mais “um re-

conhecimento do trabalho realizado”. Marina tam-

bém vê o prêmio como fator que “avaliza os

trabalhos escolhidos”.

O DINHEIRO DO PRÊMIO

Os prêmios em dinheiro também foram coloca-

dos em questão, a Professora Aurora acredita serem

um incentivo, enquanto a Professora Irene os consi-

dera irrisórios. Para a Professora Marina, apesar de

ser bom ganhar uma renda extra, não são um incen-

tivo. Bolle caracteriza a parte financeira como “um

bom ingrediente”.

MUDANÇAS PARA A FFLCH

Sobre as expectativas de implicações práticas dos

prêmios recebidos para a FFLCH, estão a questão

da excelência ratificada da faculdade, segundo a

Professora Irene, “estímulo a outros uspianos”, para

a profa. Aurora. Já a Professora Marina espera que

possamos nos posicionar melhor em relação a “aten-

ção e verbas no conjunto da USP”.

O Professor Antonio Dimas reconhece que as

conquistas são uma prova da inegável capacidade

de pesquisa da FFLCH, e faz uma crítica aos mode-

los de avaliação de mensuração, considerando que

há uma “ilusão positivista” que leva as mais altas

autoridades acadêmicas a valorizar a “falácia da

mensuração soi disant exata”. Acredita ainda, que a

mensuração pura e simples, daquela que “enfeita

relatórios anuais” é desprovida de simbolismo.

Mercado Editorial

Ao serem perguntados sobre o futuro do merca-

do editorial, a Professora Aurora acredita em cresci-

mento, em quantidade e qualidade, enquanto a

Professora Irene não teme ousar (seu livro vence-
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dor, de 1200 págs. e preço de R$200 já está na 2ª

edição). A professora Marina acrescenta que “o

mercado editorial brasileiro vai bem, mesmo que

pequeno em relação à população, e deficiente em

algumas áreas”.

Willi Bolle diz: “Pelo que observo, o público lei-

tor no Brasil está num  processo contínuo de expan-

são, do ponto de vista quantitativo e qualitativo”

O Professor Dimas é de opinião que se expandi-

rá, “quer queiramos ou não”. Explica que as edito-

ras estão cada vez mais se adaptando ao mercado,

criando novas funções, e faz uma otimista projeção

para os egressos da FFLCH: “Dentro de um tempo

não muito distante, acredito que os egressos da

FFLCH não terão apenas o ensino secundário ou

superior como mercado de trabalho exclusivo. É para

isso que esta Faculdade precisa se preparar”.

A LEITURA

A questão mais generalizada colocada aos profes-

sores foi sobre o hábito de leitura dos brasileiros, que

está entre os piores do mundo. De acordo com pesqui-

sa da CBL, o brasileiro lê, em média, 1,8 livro por ano*.

Neste tema, as respostas parecem levar ao mes-

mo lugar: a educação básica. O ensino fundamental

e o ensino médio são os grandes alvos das ações

propostas pela maioria de nossos vencedores.

O incentivo deve ser geral e constante, e a pro-

fessora Aurora propõe um modelo de educação, que

envolveria ações de fidelização à leitura, por parte

da escola, além de bibliotecas bem equipadas.

O incentivo, para a professora, seria financeiro,

após um acúmulo de pontos gerados por atitudes pró-

leitura tomadas pelos alunos. Os professores passa-

riam por uma reciclagem, para que incentivassem

em sala de aula as leituras. Além disso, propõe que

sejam dadas, em sala de aula, atividades de produ-

ção e reflexão sobre obras e leitura.

Além disso, propõe que sejam convidados escrito-

res, para falarem sobre suas experiências e sobre suas

leituras, e que sejam dramatizados alguns textos, apro-

ximando os alunos do universo dos livros.

*dado da última pesquisa sobre hábitos de leitura da CBL, terminada em 2001. Está em andamento uma nova pesquisa,
com divulgação prevista para 2008.

O PRÊMIO DE 2007

Confira na tabela a seguir as informações sobre os prêmios conquistados pelos nossos professores.

Nome Obra Premiada Categoria Posição 1º Jabuti? 

Antonio Dimas Bilac – O Jornalista 
Teoria/crítica 

literária 
2º lugar Não 

Aurora Bernardini Indícios Flutuantes Tradução 3º lugar Não 

Irene Aron 
Passagens (Walter 

Benjamin) 
Tradução 2º lugar Sim 

Laura de Mello e 
Souza 

O Sol e a Sombra 
Ciências 
Humanas 

3º lugar Não 

Marina de Mello e 
Souza 

África e Brasil 
Africano 

Didático e 
paradidático 
para EF / EM 

1º lugar Sim 

Marta Rossetti 
Batista 

Anita Malfatti – No 
tempo e espaço 

Biografia  
in 

memorian Sim 

Willi Bolle 
Passagens (Walter 

Benjamin) 
Tradução 3º lugar Sim 
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Em 05 de Julho de 1975, depois de mais de 500 anos

de sua colonização, Cabo Verde finalmente comemo-

rava sua independência, uma conseqüência da Revo-

lução dos Cravos em Portugal. Apenas um ano depois,

Simone Caputo Gomes, aluna do mestrado da

Pontifícia Universidade Católica, descobre os textos

de autores cabo-verdianos, e inicia um trabalho apai-

xonado, que ela muitas vezes define como militância,

estudando a literatura e a cultura de Cabo Verde. Ao

comemorar seus 32 anos de independência, Cabo

Verde decidiu prestar um justo reconhecimento a esse

trabalho de Simone. Ela foi a única brasileira entre

um grupo de 8 pesquisadores condecorados com a

Ordem do Vulcão, honraria máxima do país, que nun-

ca havia sido concedida a estrangeiros.

Depois de lecionar nas melhores universidades do

Rio de Janeiro, e de passar alguns anos desenvol-

vendo seus estudos longe do meio acadêmico, Si-

mone aceitou o desafio de colegas da Universidade

de São Paulo e prestou concurso para ministrar au-

las e pesquisar nesta universidade. Encantada com

uma cultura rica, miscigenada e alegre, nesta entre-

vista ela explica os caminhos que os pesquisadores

das literaturas africanas têm de percorrer, comenta

a cultura de Cabo Verde e nos conta seus próximos

projetos e perspectivas para o estudo da literatura

cabo-verdiana no Brasil.

Ricado Ferraz: Simone, como você se aproximou

das literaturas africanas?

Simone Caputo Gomes: Essa aproximação come-

çou no meu mestrado, na Pontifícia Universidade

Católica (PUC) do Rio de Janeiro, nos anos setenta.

Professores como Vilma Arêas, que depois veio para

a Unicamp, começaram a ler os autores africanos e

se interessar, e propuseram na pós-graduação um cur-

so em que juntos nós estudaríamos os autores de

Angola, Moçambique, Guiné Bissau, São Tomé e

Príncipe, e principalmente no meu caso, Cabo Ver-

de. Na PUC, assim como nas outras universidades

do Rio de Janeiro e São Paulo, não existiam as lite-

raturas africanas como disciplinas diferenciadas, nós

as estudávamos no bloco da literatura portuguesa.

Já na minha dissertação de mestrado, comecei a ler

um autor chamado Daniel Filipe, que diziam ser por-

UMA BRASILEIRA COM ALMA CABO-VERDIANA
POR RICARDO FERRAZ

tuguês. Os portugueses reivindicaram Daniel Filipe

para si porque ele foi para Portugal aos dois anos,

com a mãe cabo-verdiana, mas nunca se esqueceu

de que era cabo-verdiano. Ele foi um poeta muito

bom, e militante na época da ditadura salazarista,

por isso não se sabe nem em que circunstância mor-

reu. As teorias são que realmente ele foi assassina-

do pela PIDE (polícia política de Portugal na época).

O texto dele era a “Invenção do Amor”, que falava

do amor de um casal que resistia a tudo dentro de

uma cidade ocupada. Claro que esse contexto não

era indiferente à vida do poeta, porque remetia ao

Portugal ocupado, às colônias africanas ocupadas

pela ditadura salazarista. Ele então escreve um livro

de libertação, em que esses amantes fogem, escon-

dem-se, mas começam a contagiar as pessoas, pois

seu amor contagia. Para a ditadura o amor é uma

doença, e esse casal é extremamente perigoso, sen-

do coibido por todos os mecanismos repressivos de

Estado. Essa doença, esse “contágio” vai se expan-

dindo, e o texto de Daniel Filipe também vai se ex-

pandindo na memória dos leitores de língua

portuguesa da época.

Quando fui a Cabo Verde pela primeira vez falar, já

em 1993, sobre esse meu trabalho dos anos sessenta,

as pessoas choravam muito na assistência. Eu olhava

e elas estavam muito sérias e chorando. Estava lan-

çando meu livro, junto com a escritora Vera Duarte

que lançava o livro de poemas dela, e achei que havia

alguma coisa errada. Quando terminei, a escritora

Fátima Bettencourt, que hoje é muito minha amiga e

uma das maiores escritoras de Cabo Verde, veio me

dizer que tinha chorado e se emocionado muito. Isso

porque eles recitavam, eles declamavam a invenção

do amor às escondidas, tanto cabo-verdianos quanto

portugueses, na época da ditadura salazarista. Daniel

Filipe era um poeta cujo texto que estava nos ouvidos

e na boca dos cabo-verdianos e dos portugueses, que

lutavam juntos contra a ditadura. Essa escritora de-

pois escreveu uma crônica sobre esse momento, cha-

ma-se “Uma Recuperação” (meu livro chamava-se

“Uma Recuperação de Raiz: Cabo Verde na obra de

Daniel Filipe”), publicada no volume Um certo olhar.

No meu livro (de 1979 publicado em Cabo Verde em

1993), eu vou restituir Daniel Filipe à sua pátria ori-
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ginária, que é Cabo Verde, comprovando como Cabo

Verde aparece inúmeras vezes em muitos dos seus

livros, inclusive em “Pátria, Lugar de Exílio”, que é

um livro significativo. Exílio porque ele não podia

ser cidadão cabo-verdiano em Portugal, e Portugal

era uma pátria de exílio até para os próprios portu-

gueses. Fátima Bitencourt  faz então uma crônica di-

zendo que finalmente Daniel Filipe foi restituído à

sua terra originária, e uma rosa colocada em sua cam-

pa. Infelizmente aquela rosa não tinha sido colocada

pelos cabo-verdianos,disse ela, mas que algo de mui-

to bom tinha vindo de fora, das mãos de uma brasilei-

ra. Fátima fez uma crônica muito bonita, em que eu

sou a personagem principal. Nunca tinha pensado

nisso em minha vida, que iria ser uma personagem

literária, parte da literatura cabo-verdiana. Isso é uma

coisa muito bonita, é um prêmio, e chorei muito quan-

do li esse texto pela primeira vez, em um jornal de

Cabo Verde que a autora me mandou. Mas ela me

disse isso ao vivo e a cores, que agradecia muito por-

que os cabo-verdianos não tinham tido essa idéia, e

eu tinha trazido o poeta para a pátria dele, e hoje exis-

te até um prêmio em Cabo Verde chamado Prêmio

Daniel Filipe. Isso é muito bonito, porque, sem que-

rer, fui fazer um trabalho que era fundamental para

eles. Fui saber disso catorze anos depois. Por isso,

meu livro inaugurou uma coleção chamada Coleção

Tese, do Instituto Cabo-Verdiano do Livro e do Dis-

co. A minha dissertação de mestrado virou uma pu-

blicação nacional de Cabo Verde.

Portanto, meu contato com Cabo Verde deu-se des-

ta forma, e agradeço muito à professora Vilma Arêas,

que foi minha orientadora nessa dissertação de

mestrado, uma mulher extremamente forte,

politizada, que domina a linguagem, o texto literá-

rio, uma mulher muito inteligente, pioneira. Muito

pela visão dela eu coloquei meus pés em Cabo Ver-

de, e estou nisso até hoje, por isso agradeço muito a

esta brilhante intelectual.

RF: Quais foram as dificuldades em seus estudos?
SCG: O professor Manuel Ferreira, que foi meu

orientador em uma bolsa da Fundação Calouste

Gulbenkian, dizia que meu trabalho era possivelmente

o primeiro trabalho na área de literaturas cabo-

verdianas do mundo. Era realmente um trabalho pio-

neiro que eu defendi em 1979, quando ainda

estávamos conhecendo essas literaturas e a dificulda-

de era muita. Infelizmente, o professor Manuel Fer-

reira morreu enquanto me orientava, mas ele me

ajudou muito, porque me mandava algumas coisas,

ele era casado com uma cabo-verdiana. Mas naquela

época não existia muita coisa sobre a literatura de

Cabo Verde, eram mais histórias da literatura, não

estudos sobre autores ou estudos temáticos.

O sistema de empréstimo foi fundamental para mim,

como foi para todos os meus colegas da área de lite-

raturas africanas. Essa é uma característica da nossa

área e uma característica do nosso grupo aqui na

USP. Nós somos muito unidos, um grupo amigo,

trabalho aqui com muito prazer, porque nós com-

partilhamos. Mesmo porque se nós não comparti-

lhássemos não conseguiríamos pesquisar, não

conseguiríamos estudar. João Carneiro foi um an-

golano que me ajudou muito no Centro de Estudos

Afro-Asiáticos da Universidade Cândido Mendes,

para entender um pouquinho dessas literaturas afri-

canas nos anos 70. O professor Benjamin Pinto Bull,

da Guiné, também me emprestou livros.

Era um troca-troca de livros, e essa característica

também é da formação dessas literaturas. A literatu-

ra cabo-verdiana, em especial, teve e tem uma troca

muito produtiva, muito profunda, com a literatura

brasileira, com a cultura brasileira. São duas cultu-

ras em contato e em semelhança, porque os cabo-

verdianos acham que têm uma grande afinidade com

o Brasil, por serem colônia e ex-colônia, por serem

nações mestiças, e pelo nordeste brasileiro ter uma

grande semelhança nos aspectos geoclimáticos e

ecológicos com Cabo Verde. Esse sistema de em-

préstimo, e de partilhar, é fundamental e foi o que

tornou e ainda hoje torna possível a minha pesquisa

e a dos colegas e alunos.

Até hoje, sobre Cabo Verde, temos muito pouca coi-

sa. Claro que já se tem mais do que nos anos seten-

ta, mas ainda empresto livros para os meus alunos.

Os meus colegas emprestam, troco com os colegas,

eles trocam comigo, Cabo Verde manda para nós.

Ainda é muito aquele sistema de copiar, trocar e

emprestar.

RF: Felizmente, hoje em dia é mais fácil, não?
SCG: Hoje em dia a internet, a web, facilita muito.

Como eu estudava nos anos setenta? Pela via livresca,

via livro, escrito, impresso. Hoje nós temos todo um

aparato visual. Acabei de organizar um site, principal-

mente destinado aos meus alunos, cujo tema é “Amar

Cabo Verde” (www.simonecaputogomes.com).

Eu forneço no site informações básicas de história,

geografia, moeda e até turismo. Como se faz, como
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se vai do Brasil para Cabo Verde, quantas horas de

diferença, o hino, a bandeira, como as coisas funcio-

nam. Mas forneço principalmente a parte visual que

mostra a beleza de Cabo Verde, um país muito lindo,

turístico, e os subsídios para o estudo da literatura.

RF: Conte como você conheceu Cabo Verde.
Como foi sua primeira viagem a Cabo Verde?
SCG: Foi nos anos 90. Eu tinha uma cultura livresca

e eles resolveram publicar o meu livro, minha dis-

sertação de mestrado de 1979, como uma publica-

ção fundadora da coleção Tese. O Instituto

Caboverdiano do Livro e do Disco me deu o privilé-

gio de inaugurar em 1993 essa coleção, e assim fui a

Cabo Verde, pisar aquele chão maravilhoso, que hoje

é meu segundo chão, minha segunda pátria. Naque-

le ano fui recebida com muito carinho, como ainda

sou quando vou, pelo Ministério das Relações Exte-

riores, pela Embaixada do Brasil em Cabo Verde e

do Cabo Verde no Brasil. Vou sempre convidada, eles

têm um carinho imenso por mim, porque eles têm

um carinho imenso pela cultura deles. Os cabo-

verdianos têm uma coisa que eu acho espetacular,

que é o senso de preservação da maior riqueza que

eles têm, que é a sua cultura, que é seu bilhete de

identidade. E realmente é uma cultura muito rica,

uma cultura que eles procuram preservar até naquilo

que já está começando a desaparecer. Um exemplo é

um instrumento musical que era usado no batuque,

uma manifestação basicamente feminina em Cabo

Verde. As mulheres batucam em suas pernas, sobre

panos grossos ou, mais modernamente, sobre garra-

fas de plástico, porque era muito difícil o tambor na

época dos escravos. As mulheres, ao final do traba-

lho, nas senzalas, galpões, nos lugares onde ficavam,

faziam assim atividades de liberação, atividades de

expressão da sua alegria, mesmo em meio a toda

aquela tragédia. Elas faziam um círculo e batuca-

vam nas coxas, enquanto uma mulher mais velha,

experiente, cantava. Ela fazia o finason, ou seja, o

solo do batuque, que em geral era um provérbio, um

ensinamento ou alguma coisa satirizando um assun-

to do momento. As outras mulheres faziam o coro,

compartilhavam não só a percussão, mas também a

voz. No auge do batuque, porque ele vai crescendo

de ritmo e de aceleração, uma das mulheres, mais

jovem, é claro, ia ao centro do círculo e dançava.

Era uma liberação extremamente sensual, uma dan-

ça cada vez mais frenética, que virava uma catarse

depois de um dia inteiro de trabalho forçado.

Essa manifestação era, nos seus primórdios, acom-

panhada por um instrumento chamado cimboa. Hoje

só existe uma pessoa em Cabo Verde, um senhor

que toca e constrói a cimboa. O que a nação cabo-

verdiana, através do ministério da cultura, fez? Foi

até esse senhor e fez oficinas de construção, e de

aprendizado para tocar a cimboa. Estão sendo feitas

sucessivamente oficinas para que esse instrumento,

e a arte de tocá-lo, não se percam.

Existe em Cabo Verde todo esse cuidado com a pre-

servação da cultura, das manifestações orais, das tra-

dições orais. Tomé Varela da Silva, um estudioso e

poeta, que escreve em língua portuguesa e principal-

mente em crioulo, diz que há milhares de campos para

serem estudados de tradições orais cabo-verdianas.

Ele tem uma vasta obra sobre o estudo dessas tradi-

ções, tanto falando delas especificamente, como tam-

bém transpondo para o texto literário essas tradições.

É muito comum em Cabo Verde encontrar-se um tex-

to literário que fala sobre o batuque, sobre a morna,

sobre a coladeira, que são algumas das formas que o

povo cabo-verdiano tem de se manifestar em língua

crioula. O crioulo cabo-verdiano é a língua materna

do povo, e é uma língua de formação mestiça, da con-

vivência da língua portuguesa com as línguas africa-

nas que eram faladas naquele entreposto de escravos

que era a ilha de Santiago. Esse crioulo vai variando

entre as ilhas, então nós temos o crioulo cabo-verdiano

de Santiago, de São Vicente, de São Nicolau, de San-

to Antão. As principais variações são as de Santiago

e de São Vicente, sendo que contemporaneamente foi

feita a descrição da língua crioula e adotou-se como

crioulo padrão o de Santiago, a ilha-berço da civili-

zação cabo-verdiana.

Esse crioulo tem base portuguesa, o léxico, em gran-

de proporção, é da língua portuguesa. Todos os cabo-

verdianos se expressam em crioulo, seja ele o que

não escreve e não fala português ou o literato em

língua portuguesa. O crioulo é a língua cabo-

verdiana por excelência, a língua portuguesa é a lín-

gua oficial, das repartições oficiais, das embaixadas,

a língua da comunicação internacional. Essa língua

o povo cabo-verdiano entende, assim como eu en-

tendo o crioulo dele. Bom, eu entendo um pouquinho

pior. Mas o português não é a língua que eles usam.

Como trabalho com cabo-verdianos já há muitos

anos, tento ler os livros em crioulo, ou autores que

escrevem em português e em crioulo, traduzindo seu

texto, como Sérgio Frusoni ou Corsino Fortes.
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RF: Como é a receptividade ao seu trabalho em
Cabo Verde?
SCG:A receptividade ao meu trabalho é verdadei-

ramente amorosa. Ela já não é apenas intelectual,

mas sim apaixonada. Quando vou para lá eles me

tratam realmente como uma irmã, têm um apreço

muito grande pelo meu trabalho, um respeito muito

grande. Para eles sou uma interlocutora privilegia-

da, porque tenho acesso. Os autores me mandam os

livros, falam comigo pelo skype (telefone via

internet), às vezes me hospedo na casa deles, assim

como eles se hospedam na minha casa.

As ilhas são muito pequenas, é como se eu estudas-

se uma família, e acabei sendo recebida nessa famí-

lia cabo-verdiana como membro. São 500 mil

habitantes, distribuídos em 9 ilhas habitadas, sendo

que a metade deles fica na ilha de Santiago, que é a

ilha onde pesquiso mais. Sou uma irmã, os cabo-

verdianos têm um amor muito grande pelo meu tra-

balho e por mim. Eu também tenho um amor muito

grande pela terra deles, costumo dizer que lá eu es-

tou em casa. É como se eu estivesse na minha casa,

sinto-me bonita, com aquele vento, a paisagem

agreste, a poluição zero, o sol abundante. Existe uma

proximidade muito grande da minha terra, porque

eu sou da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro,

estou acostumada com sol, com calor, com o mar,

me sinto muito bem.

RF: Como reagem os estudantes, seus alunos que
entram em contato pela primeira vez com a cul-
tura cabo-verdiana?
SCG: É um entusiasmo muito grande com o estudo

das literaturas africanas em geral, e também com os

estudos comparados, em que a nossa áreas se inse-

re. O professor Benjamin Abdala Junior “tirou da

cartola”, junto com a professora Maria Aparecida

Santilli, essa área de estudos comparados de litera-

turas de língua portuguesa. É uma área rica com a

qual a de literaturas africanas dialoga muito. Dialo-

gamos com a literatura brasileira, as literaturas afri-

canas entre si, com a literatura portuguesa.

Entendemos o português inicialmente como coloni-

zador, mas depois como aquele que será um obser-

vador dessas culturas africanas, e também um

colaborador, procurando superar os traumas da guer-

ra colonial, se é que isso é possível.

Então, o entusiasmo dos alunos é muito grande, até

porque os professores procuram dar uma idéia da li-

teratura numa visão interdisciplinar e multidisciplinar,

praticamos realmente a multidisciplinaridade. Quan-

do ministramos aulas, explicamos a história das cul-

turas e dessas nações jovens, mostramos a música, a

pintura, as manifestações populares, a literatura oral,

a literatura em língua portuguesa que é uma faceta

culta dessas culturas.

Nós professores procuramos esse mosaico diferen-

ciado, que são as culturas irmãs na língua portugue-

sa, os Palops (países africanos de língua portuguesa).

Suas culturas são complexas e precisam ser estuda-

das na sua especificidade, por isso temos cada vez

mais alunos. Quando eu cheguei aqui na USP, em

março para dar um curso apenas sobre Cabo Verde,

200 alunos me esperavam na graduação. Eu tinha

uma turma de 74 alunos, então era uma sala cheia,

às vezes havia alunos na porta, de pé. Foi uma re-

cepção solene e bonita.

Prrocurei dar a eles a mesma dose de entusiasmo com

que eles me esperaram, e todos os professores da área

fazem isso, são muito entusiasmados, militam na dis-

ciplina. Procuro trazer filmes, documentários, a mú-

sica de Cabo Verde, mostrar a história, a geografia, o

trabalho das mulheres, como a cultura é transmitida.

A pasta Xerox está cheia de textos que não existem

aqui no Brasil. A gente assim não faz apenas aulas,

mas verdadeiras sessões de doação. Precisamos trans-

mitir aos alunos o máximo, porque eles ainda não

têm muitas fontes. É claro que o aluno que trabalha

com Moçambique e Angola já tem inúmeras fontes,

porque os professores da casa produzem muito nessa

área. Na área de Cabo Verde produzem, mas não tan-

to, talvez até por essa situação de quietude, de paz

que lá existe há muito tempo, ou pelo desconheci-

mento dos brasileiros com relação ao arquipélago.

O que é Cabo Verde, onde fica Cabo Verde, como

esse país funciona, se é africano ou se é português,

há muito desconhecimento, da mesma forma como

muitos americanos dizem que a capital do Brasil é

Buenos Aires. Mas já se faz um trabalho muito bom,

embora escasso, a respeito de Cabo Verde nas uni-

versidades brasileiras. A USP tem muitas publica-

ções importantes na área das literaturas africanas,

publicações fundadoras, das professoras Santilli,

Benilde, do prof. Benjamin, e das incansáveis profas.

Tânia Macedo e Rita Chaves. Também temos publi-

cações dos colegas Mário Lugarinho, Rejane, e na

área de estudos comparados e portugueses, dos pro-

fessores Hélder, Vilma, Emerson. Se eu esqueço al-

guém é pelo momento, não por falta de carinho.

Desde o início, nos anos setenta, faz-se um trabalho
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excepcional na USP, continuado em outras univer-

sidades como a Universidade Federal do Rio de Ja-

neiro com a Carmen Lúcia Tindó Secco, a

Universidade Federal Fluminense, com a Laura

Padilha, a PUC de Minas, com a Nazareth. São co-

legas formadores de orientandos, formadores de ver-

dadeiras famílias de africanistas.

Na área de Cabo Verde ainda temos muito que tra-

balhar, mas isso está sendo muito facilitado pelo

momento. Viajei a Fortaleza no dia 26 de novem-

bro, onde houve uma Feira do livro cabo-verdiano,

junto com um simpósio sobre a significação da ge-

ração da Claridade para a literatura de Cabo Verde e

para as relações literárias com o Brasil.

Também serão empossados cônsules de Cabo Verde

em Fortaleza, que agora é uma linha direta para lá,

porque há um vôo direto dos Transportes Aéreos

Cabo-Verdianos Fortaleza- Ilha de Cabo Verde, Praia

e São Vicente. E finalmente, no dia 27, recebi sole-

nemente a minha condecoração, porque fui conde-

corada no dia 04 de julho, por um decreto

presidencial, lá em Cabo Verde, com a Ordem do

Vulcão de Primeira Classe. A medalha é muito bo-

nita, dourada com o vulcão da ilha do Fogo (cratera

em vermelho) na parte da frente e o brasão com a

espiga de milho (símbolo da pátria) na parte de trás.

O vulcão é o ponto culminante de Cabo Verde, por

isso a importância da medalha. É a mais alta conde-

coração dada a um cabo-verdiano, e que pela pri-

meira vez é dada a estrangeiros.

RF: Quais são as disciplinas que você ministra
atualmente? Você poderia falar sobre seus pro-
jetos para o futuro?
SCG: No momento estou atuando na graduação, em

turmas de Literaturas Africanas de Língua Portuguesa

III: Cabo Verde. Já estamos difundindo bastante, estou

abrindo no CNPq um grupo de pesquisa de estudos

cabo-verdianos, para o qual já se inscreveram muitas

pessoas. O interesse é muito grande, inclusive de cole-

gas que querem participar junto comigo, querem fazer

leituras conjuntas. Fui credenciada recentemente por-

que sou uma professora nova na casa, então é um pra-

zer muito grande estar falando com vocês, porque sou

uma dente-de-leite aqui da USP. Cheguei em março,

fui nomeada em abril, e só agora fui credenciada para

a pós-graduação. No próximo semestre atuarei nela,

também com o curso de estudos cabo-verdianos. Tam-

bém no semestre que vem, para minha felicidade, a

USP instituirá um curso de crioulo cabo-verdiano. Há

dois professores, a profa. Márcia e o prof. Gabriel que

vão oferecer esse curso, e vou gostar muito de ser ou-

vinte. Já estamos tentando fazer uma interlocução,

porque trabalho com a parte de literatura e eles vão

trabalhar com a parte de língua. É muito importante

essa aproximação da língua crioula, para que realmen-

te possamos conhecer aquilo que eu chamo do Filé

Mignon, o melhor da cultura cabo-verdiana, que é a

sua faceta oral. Submeti recentemente dois projetos de

missões exploratórias ao CNPq para que uma equipe

aqui da USP trabalhe as tradições orais em consonân-

cia com a literatura em língua portuguesa, inclusive

agregando alunos da pós-graduação. É importante que

esses alunos que fazem teses de doutoramento sobre

Cabo Verde possam visitar o país e conhecer in loco

essa cultura. Esse grupo vai cumprir dois projetos, se

nós ganharmos os subsídios, sobre tradições orais. Um

é sobre como a literatura em língua portuguesa, que é

uma língua segunda em Cabo Verde, expressa a cultu-

ra oral cabo-verdiana. O outro, derivado desse, é mais

da área de ciências sociais. O projeto visa ir in loco

estudar a cultura cabo-verdiana, nas suas manifesta-

ções orais (a morna, o batuque, a tabanca), mas utili-

zando como guia textos levantados de um corpus

literário. Iremos a Cabo Verde, inclusive às comunida-

des que ainda praticam essas manifestações, sobretu-

do na ilha de Santiago, que é a ilha-berço, para poder

entender como a cultura oral em crioulo passa para

uma língua segunda, que é a língua portuguesa. Como

isso é filtrado, a fidedignidade com que a literatura em

língua portuguesa apresenta isso, e a preservação que

a literatura em língua portuguesa faz dessa cultura oral.

O meu projeto individual, outro projeto, abrange as

manifestações culturais na sua relação com a litera-

tura e a pintura. Vou trabalhar duas facetas cultas, a

literatura e, principalmente, a sua relação com a pin-

tura de Kiki Lima, Manuel Figeira e Tchalé Figeira,

entre outros. Também trabalho com pintura, gosto

muito daquilo que o olho trabalha, e passo muito

disso para os alunos, a cultura visual. Nesse meu

projeto individual, o título é “Metamorfoses de

Vênus”, estudo o ícone ou o símbolo da Vênus clás-

sica, e como ela aparece nas culturas africanas de

língua portuguesa, Angola, Moçambique e especi-

almente Cabo Verde. Vou buscar na pintura, na es-

cultura e na literatura, masculinas e femininas, qual

é a apreensão dessa figura de mulher, o que ela sim-

boliza. Também busco a importância que a mulher

tem na cultura e na transmissão da cultura oral em

Cabo Verde, e tudo isso via texto literário. Pesquiso
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EVENTOS

Em cerimônia que reuniu membros da comuni-

dade acadêmica e personalidades importantes no

campo dos direitos humanos, o Laboratório de Es-

tudos sobre a Intolerância inaugurou sua nova sede

na Casa de Cultura Japonesa no dia 18 de outubro

de 2007. O evento também teve a participação artís-

tica do Coral Universidade de São Paulo e de um

grupo de violinos. A noite foi encerrada com um

coquetel e com a exibição do documentário “O pa-

raíso sem nós dois”, dirigido por André Nicácio,

Cristina da Costa e Alain El Youssef.

LEI INAUGURA NOVA SEDE NA CASA DE CULTURA JAPONESA
POR MARIANA PEREIRA LENHARO

A professora Anita Novinski, presidente do LEI,

enfatizou, em sua fala durante o evento, que as pes-

quisas desenvolvidas no âmbito do Laboratório co-

laboram com a conscientização da importância da

luta pela paz. Segundo ela, é preciso que se desen-

volva um novo conceito de convivência. Ela expli-

ca que o Museu da Tolerância será, nesse sentido,

uma verdadeira escola para o grande público.

Participaram da solenidade de abertura, ainda, a

reitora Suely Vilela, a professora Zilda Iokoi e José

Gregori, ex-ministro da Justiça e atual presidente

desde o início das manifestações da Vênus, na pré-
história, passo pelas Vênus clássicas da Grécia e
Roma, depois pelo Renascimento. Vou desembocar
na Vênus cabo-verdiana, de um conto chamado “Um
galo que cantou na Bahia”, que depois o autor rees-
creve em novas duas versões e acaba sendo “Galo
cantou na Bahia”. O escritor, que também era pin-
tor, chama-se Manuel Lopes Ele ainda conhecia
música, porque os cabo-verdianos são muito versá-
teis, e foi um homem da geração fundadora da Cla-
ridade, que escreve por volta de 1930. Ele trabalha
a Vênus de Botticelli no conto,transferindo-a para a
realidade cabo-verdiana. Essa Vênus nascendo da
concha, anadiômena, é a Morna, modalidade musi-
cal mais importante em Cabo Verde, e que pratica-
mente é hoje o bilhete de identidade cabo-verdiana
no mundo, cantada pela Cesária Évora. Vou traba-
lhar depois como esse texto vai reverberando até o
séc. XXI na literatura de Cabo Verde, porque vários
autores vão reescrevê-lo, conservando essa imagem,
a questão da morna, da música e da cultura oral.
Ainda falando sobre nossos projetos, recentemente foi
organizado, pelas professoras Rita Chaves e Tânia
Macedo, o I Seminário Internacional Literatura Guer-
ra e Paz, ligado aos países de língua portuguesa. Desse
seminário foi tirado um grupo que está se reunindo em
várias universidades, USP, Coimbra, Universidade de
Moçambique. Ele trabalha focalizando principalmen-
te a guerra colonial, ou a guerra de libertação para os

africanos. Para inserir Cabo Verde nesse trabalho pre-
tendo estudar os escritores cabo-verdianos, a literatura
e a cultura cabo-verdiana, mas pensei em desenvolver
um projeto com Memórias do Campo de Concen-
tração do Tarrafal, que era localizado na ilha de San-
tiago, de Cabo Verde. Os grandes escritores africanos,
Luandino Vieira, José Craverinha, Uanhenga Xito,
Mário Fonseca, ficaram presos no campo de concen-
tração do Tarrafal, e alguns dos grandes livros das lite-
raturas africanas de língua portuguesa, foram escritos
nesse local. O próximo projeto que quero desenvolver
em equipe com os alunos é “Memórias do Tarrafal”,
centrado nesse símbolo da repressão portuguesa.

RF: Você poderia comentar o que é mais impor-
tante para os alunos aprenderem com a cultura
de Cabo Verde?
SCG: Posso falar com relação à cultura de Cabo Ver-
de e com relação à circunstância de nós brasileiros
estarmos estudando essa cultura e essa literatura: é
para nos conhecermos melhor, nós os brasileiros. Te-
mos uma “costela” africana e precisamos saber que a
África é um continente muito rico e muito diverso. É
importante que conheçamos Angola, Moçambique,
Cabo Verde, Guiné Bissau, São Tomé e Príncipe,
Senegal, Congo. Precisamos entender a contribuição
desses povos para nossa identidade, para nossa for-
mação, que é muito rica também por abrigar tais com-
plexidades e diversidades.
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da Comissão Municipal de Direitos Humanos da

cidade de São Paulo.

O LEI existe desde 2002 e funcionava proviso-

riamente no Departamento de História da Faculda-

de. Sobre a fundação do LEI, a professora Zilda

Iokoi, coordenadora executiva do Laboratório, con-

tou que já existia, anteriormente, um compromisso

firmado com a professora Anita Novinsky a respei-

to da formação de um Centro de Estudos

Inquisitoriais para “reunir todo o acervo recolhido

por ela ao longo dos mais de vinte anos de pesqui-

sa”. Os acontecimentos de 11 de setembro de 2001,

no entanto, impulsionaram a criação de um labora-

tório que estimulasse uma pesquisa mais abrangente

sobre as diversas expressões da intolerância e o com-

bate a esses fenômenos.

Atualmente, as atividades do LEI são disponi-

bilizadas na página www.rumoatolerancia.

fflch.usp.br e, recentemente, foi publicado o pri-

meiro newsletter do LEI, “veículo de difusão do

pensamento crítico sobre a intolerância e reconhe-

cimento da diversidade cultural, da convivência en-

tre diferentes grupos sociais, etnias, culturas,

visando a uma cultura da paz”. O último evento

promovido pelo LEI, divulgado pelo newsletter, foi

o seminário “Direito dos animais em debate”, rea-

lizado às 10h do dia 7 de dezembro de 2007, na

Casa de Cultura Japonesa.
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Um dos mais importantes pensadores do ensino

de literatura na França, Jean Verrier esteve no Bra-

sil para o VI Seminário de Metodologia do Ensino

de Língua Portuguesa, evento da Faculdade de Edu-

cação da USP. Aproveitando a ilustre presença do

professor, foram organizados os “Encontros com

Jean Verrier”, três dias de palestras, nas quais ele

passou um pouco de seus conhecimentos aos alunos

e especialistas brasileiros. A organização coube à

Pós-graduação da Faculdade de Educação, sob a li-

derança da professora Neide Rezende, com o apoio

do Departamento de Teoria Literária e Literatura

Comparada da FFLCH-USP.

Defensor de um ensino de literatura que envolva

o aluno no corpo da obra, e assim estimule uma in-

terpretação mais pessoal, Verrier lecionou 8 anos no

Lycée, equivalente Francês ao nosso ensino médio.

Em seguida, foram mais 30 anos ensinando no Cen-

tro Experimental de Vincennes, hoje conhecida como

Universidade de Paris-8. Como professor emérito

dessa universidade, atualmente ele é figura ativa em

discussões ou colaborando com pesquisas sobre o

ensino de literatura, além de ser redator-chefe da

revista “Le Français Aujourd´Hui”, da Associação

Nacional Francesa de Professores de Francês.

O primeiro dia das palestras aconteceu no prédio

de Letras da FFLCH, de modo que a professora Nei-

de aproveitou a apresentação do evento para agrade-

cer o apoio e exaltar a parceira entre a Faculdade de

Educação e o Curso de Letras da USP.  Com muito

bom humor, o professor Jean Verrier “desculpou-se”

por não falar nossa língua. Para quem não falava fran-

cês, a palestra era traduzida pela pós-graduanda em

língua francesa Rita Jover-Faleiros.

O tema dessa primeira palestra foi o corpus – o

que é literatura, que literatura ensinar. Verrier co-

meçou explicando o sistema francês de ensino de

literatura, pois sua exposição baseou-se no conteú-

do que é oferecido aos alunos do Lycée. Apontando

os problemas e paradoxos desse sistema, a primeira

questão discutida foi a relação entre as obras clássi-

cas e as contemporâneas. Para ele, trabalhar nova

literatura é sempre correr algum risco de discutir

obras que não serão legitimadas. Como um parâme-

ENCONTROS COM JEAN VERRIER
FACULDADE DE EDUCAÇÃO PROMOVE EVENTO, COM APOIO DO DEPARTAMENTO DE TEORIA LITERÁRIA E LITERATURA COMPARADA

POR RICARDO FERRAZ

tro para avaliar e escolher as obras modernas traba-

lhadas, ele acredita que as boas leituras contempo-

râneas sejam as que ajudam a compreender os

clássicos, que possuem elementos que podemos

comparar com os clássicos.

Na seqüência, foi abordada a inclusão de litera-

tura estrangeira nas aulas, que na França não é uma

prática popular, à exceção de poucos autores estu-

dados, como Franz Kafka e Dino Buzatti. Os fran-

ceses crêem que sua produção literária é abrangente

o suficiente para formar bem o estudante. Além da

dificuldade de se trabalhar com autores estrangei-

ros propriamente ditos, ainda há resistência aos au-

tores francófonos, de língua francesa, mas origem

estrangeira. Essa questão se transforma numa dis-

cussão sobre o que é literatura nacional, se sua iden-

tidade é formada dentro do território, da língua, ou

ainda de outros aspectos.

Verrier ainda falou sobre a questão literatura e

mídia. Ele começou apontando que a literatura é algo

maior do que livros, e citou como exemplo clássico

o teatro. Nessa outra plataforma, os sentidos do tex-

to se ampliam, constituindo a leitura teatral do texto

uma riqueza em si. Essa mesma ampliação dos sen-

tidos da obra pode aparecer em outras mídias mais

recentes, como o cinema. Porém, para as mídias mais

novas fica mais difícil analisar a influência dessa

leitura ou nova obra. Mas o professor Verrier con-

cluiu que não se trata apenas de discutir se são váli-

das ou não as influências no aluno, mas de aceitá-las

e construir pontes entre as diversas mídias e leituras

com a obra literária que representam.

No dia seguinte, Verrier se aprofundou na questão

da leitura e interpretação, com a palestra “Como pas-

sar do ensino de literatura para o ensino de leitura lite-

rária”. Leitura literária, para ele, é fazer o aluno se

engajar, ter sua própria interpretação. Essa é valoriza-

da, e mesmo questionada, talvez o levando a compre-

ender porque outros alunos não lêem como ele. Essas

diferentes interpretações, baseadas na história pessoal

e relação com o texto, podem ser compartilhadas e pro-

porcionar enriquecimento para todos envolvidos.

Ele começou comentando o ensino francês de li-

teratura, criticando as características elitistas que ele
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mantém, apesar do acesso à educação ter se amplia-

do a todas as classes. Uma dessas características é o

consenso de interpretação das obras, quando além de

ler as mesmas obras, é acredita-se que é necessário

ter a mesma opinião sobre elas. Ao se aprofundar nas

causas da busca por esse consenso, uma das explica-

ções é o medo dos conflitos que ocorrem quando as

pessoas não têm a mesma leitura do texto.

Verrier diz que atualmente já se trabalha com mais

foco no leitor, na recepção da obras. Na seqüência

cita Umberto Eco, o qual descreve um dispositivo de

leitura que enumera três aspectos: a intenção do au-

tor, resistência do texto e intenção do leitor. A resis-

tência do texto faz referência aos aspectos da obras

contidos no texto que não foram planejadas pelo au-

tor, a uma interação entre esses dois que ultrapassa a

intenção do autor. Uma leitura que observe esses três

aspectos pode trazer um estranhamento ao leitor, que

não apenas se identifica no texto, mas que também

pode perceber elementos com os quais ele não se iden-

tifica, discorda. Essa leitura, portanto, ultrapassa a

análise do que o autor quis dizer no texto.

Ao falar sobre o momento da recepção da obra,

a intenção do leitor, ele diz que se deve observar as

características socioculturais desse leitor, e como

essa obra o toca. Porém, as implicações pedagógi-

cas de se individualizar a leitura são complexas, prin-

cipalmente na hora de se avaliar essa leitura. Para

contornar esse problema de se avaliar a leitura indi-

vidual, professores de literatura têm pesquisado as

pistas deixadas dessa impressão pessoal do leitor,

nos textos e na descrição que este faz da obra.

Em seguida, ao se aprofundar no que é leitura

literária, ele diz que é possível ler literatura sem fa-

zer uma leitura literária. Para exemplificar, ele cita

textos literários trabalhados em aulas de idioma,

quando se foca a leitura na gramática, vocabulário,

se afastando da leitura literária. Um exemplo dife-

rente, que ilustra o que é a leitura literária, é o tea-

tro. Nele se faz uma leitura profunda de um texto,

enriquecendo-o e expandindo seus sentidos. Para

Verrier, fazer a releitura de um texto em outra mídia

é descobrir a leitura literária.

Continuando com o tema da leitura, e como ela

se realiza, o professor falou sobre a questão da me-

mória na leitura. Quando discutimos e trabalhamos

literatura, devemos saber que não dispomos da tota-

lidade da obra na memória. Tanto o professor quan-

to o aluno dispõem de lembranças, seleções que

sobraram daquele texto. Isso porque a leitura traz

implícita a seleção e o esquecimento de trechos. Dian-

te disso devemos nos perguntar o que sobra de nos-

sas leituras, e fica a tarefa de conscientizar o

professor de que ler é esquecimento, e como isso

pode mudar a postura na sala de aula.

Verrier também falou sobre os diferentes tipos

de leituras que textos distintos pedem. Em um poe-

ma, por exemplo, o texto é lido repetidamente, e o

prazer da leitura permanece após o término do li-

vro. Muito diferente é o caso do romance policial,

ou um grande romance, onde se tem a preocupação

de acabar a obra, boa parte do prazer termina junto

com ela. Portanto, o professor deveria sensibilizar o

aluno das estratégias que o texto pede do leitor.

Expandindo a idéia de uma leitura profunda e

que acrescente sentidos, Verrier abordou no último

dia das palestras a leitura em voz alta dos textos li-

terários. Para demonstrar sua importância, ele citou

Charles Péguy, que certo dia, após ler e interpretar

um texto em voz alta, disse aos colegas que depois

disso não eram necessárias outras explicações so-

bre o que havia lido. Os sentidos expressos na inter-

pretação fazem dispensar uma explanação sobre as

impressões pessoais. Como primeiro exemplo de

interpretação de texto, Verrier citou as letras de can-

ções, que nunca alcançam o mesmo sentido quando

são apenas lidas.

Jean Verrier seguiu falando sobre o teatro

radiofônico, cujos textos são escritos especificamen-

te para serem ouvidos. Com uma construção que se

utiliza unicamente da voz e outros artifícios como sons

e ruídos, essa mídia poderia, segundo Verrier, se trans-

formar em um meio acessível de literatura no Brasil,

onde ainda existem grandes barreiras de leitura. Ou-

tra vantagem desse tipo de obra é que ela pode ser

ouvida em sala de aula, e desse modo, o professor

saberia que todos os alunos a receberam integralmente.

Essa relação do texto literário com diferentes

mídias, quando surgem novas leituras, foi comenta-

da através do romance Le vice-consul, de Marguerite

Duras. Essa obra foi adaptada para o teatro, e poste-

riormente para o cinema, com o nome de India Song.

Os elementos enriquecedores que surgiram dessas

novas leituras, levaram a autora a reeditar o livro,

com  o subtítulo “Texto, Teatro, Filme”. Todas as

adaptações diferem alguma coisa no texto, e Verrier

ainda comenta que isso é mais fácil de ser digerido

para as novas gerações, que já entendem a literatura
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menos como livro, e sim como algo que perpassa

várias mídias.

Em seguida foi abordado a relação do teatro com

seu texto escrito. Verrier critica o hábito francês de

trabalhar uma obra teatral pelo texto antes de se as-

sistir a peça. Para ele, é mais interessante se assistir a

peça, absorver os elementos daquela leitura, para de-

pois se trabalhar o texto em sala de aula. O professor

ainda colocou a questão de quem é mais autor no te-

atro, a pessoa que escreveu o texto, ou o montador

que faz sua leitura e acrescenta muitos sentidos a ele.

Ele comentou a troca de experiências de escritor

e montador de texto teatral, quando os dois podem

trocar percepções para enriquecer a obra. Um grande

ator de teatro fazendo um excelente trabalho é um

espetáculo de leitura. Para um escritor ver seu texto

sendo montado com maestria pode ser extremamente

prazeroso, mas o oposto também é verdadeiro.

Em seguida, Verrier leu textos de Valère Novarina

e Natalhie Sarraute, para demonstrar como a leitura

em voz alta pode carregar de novas interpretações o

texto literário. Dizendo que interpretar é menos colo-

car o texto no corpo do que colocar o corpo no texto,

ele pede que prestemos atenção na expressão que co-

locamos em cada palavra, como um tom crítico ou

cômico, o que traz novos sentidos ao texto. Ainda na

leitura em voz alta, Verrier comenta que a pluralidade

de interpretações precisa ser discutida. Uma expres-

são que passa despercebida na interpretação de um

aluno, pode ter grande importância na de outro.

Para que essa interpretação em voz alta fosse

mais bem compreendida, Verrier propôs um exercí-

cio aos ouvintes da palestra. Um texto, selecionado

por ele em um jornal do dia, foi lido por várias pes-

soas com diferentes entonações, como indignação,

medo ou surpresa. Com esse exercício que encerrou

as palestras, ele chamou a atenção para esses senti-

dos agregados ao texto pela interpretação.

Após as palestras, conversamos com o professor

Jean Verrier e com a professora Neide Rezende, que

gentilmente serviu de intérprete nas perguntas para

o estudioso francês.

Ricardo Ferraz: Professora Neide, como foi o con-

tato que trouxe o Prof. Verrier para estes eventos?

Neide Rezende: Eu conheço o Prof. Verrier de lon-

ga data, e costumo ler o trabalho dele. O Prof. já

esteve aqui no Brasil ministrando um curso em 1987,

aqui em São Paulo, quando a Profa. Lígia Chiappini

era professora na Teoria Literária (Departamento de

Teoria Literária e Literatura Comparada, da Facul-

dade de Letras – FFLCH/USP). Hoje ela trabalha

na Univ. de Berlim, aqui ela tinha uma preocupação

muito grande com o ensino, com a aproximação da

teoria literária com o ensino. Quando ela foi embo-

ra um pouco dessa relação com a educação que ela

buscou como professora esteve suspenso, e agora

estamos retomando. Desde 2004 que eu estou ten-

tando trazer o Prof. Verrier para participar de algum

evento nosso. Eu sou professora de metodologia de

ensino da língua portuguesa, e minha pesquisa é mais

focada na questão de literatura e ensino. Eu já co-

nheço bem o trabalho dele, tenho contato com  a

Lígia, que, quando convidada, sempre vem para os

eventos aqui na Educação. Então, desta vez, com o

apoio do Fundo de Cultura e Extensão e da Teoria

Literária, que ajudou financeiramente, eu consegui

trazer o Professor Verrier.

RF: Inclusive, isto aproxima a Faculdade de Edu-

cação com o Dep. de Teoria Literária, não?

NR: Isso, nossos alunos são os da Faculdade de Le-

tras, os licenciandos aqui são os alunos vindos de lá.

Mas, com sempre, há essa separação entre as unidades

de Bacharelado e Licenciatura. É comum se trabalhar

de modo muito distante. Então, dessa vez a gente con-

seguiu fazer algo em conjunto, o que é ótimo. Mas, já

existem professores daqui que já trabalham na Facul-

dade de Letras, então acho que esse trabalho em con-

junto está se fortalecendo, se intensificando.

RF: Prof. Verrier, como foi sua aproximação com

o ensino brasileiro de literatura?

Jean Verrier: Eu mantive contato com a Profa. Lí-

gia Chiappini, e depois esse início em 1987, ela es-

teve na França, onde trabalhamos juntos. Foi também

por intermédio dela que conheci Machado de Assis,

Guimarães Rosa, Clarice Linspector. Há uma boa

recepção desses autores na França, que eu acompa-

nho e da qual posso falar. Tanto que estive no Rio, a

convite da Biblioteca Nacional, e em outra ocasião

no Congresso de professores de Francês da Améri-

ca Latina e Brasil.

Essa rede profissional ainda se amplia com a rede

de amigo. Pela Lígia, por exemplo, conheci a Profa.

Leyla Perrone Moisés. Existem outros grupos de

pesquisadores desse tema, assim como eu, Lígia

Chiappini. Mas na verdade eles são poucos, porque
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não é muita gente que se interessa por essa relação

de literatura e ensino. Nós mantemos contato, entre

outros motivos, para a ampliação desse trabalho.

RF: Professora Neide, um momento que achei in-

teressante foi quando você aproveitou uma dis-
cussão para comentar a realidade do ensino de

literatura brasileiro. Nele, lidamos com uma de-

ficiência muito grave de leitura. Como trabalhar,

então, esse ensino?

NR: Eu acredito que durante esses dias o Prof. Verrier

trouxe muita contribuição nesse sentido. Há uma coisa

fundamental: é preciso saber que escola nós temos hoje,

e que alunos nós temos. Quer dizer, a gente precisa

conhecer essa escola e conhecer esse aluno. A escola

não é uma essência, uma coisa atemporal, a função

dela se transforma com a história. Então é a escola hoje,

a escola contemporânea, o aluno de hoje.

Quando eu estava na escola, escola pública, a gente

assistia a outro tempo. Eu venho de família pobre,

operária, mas o nosso lazer era ler. Quando avançá-

vamos nos estudos já éramos leitores. Você lia obras

da tradição, mas mesmo assim, naquela época eu lia

obras muito contemporâneas, lia George Orwell, lia

Voltaire. Nós não líamos somente literatura brasi-

leira, ou os clássicos.

Mas acontece que esse tempo, esse leitor, mudou.

Hoje nós estamos completamente absorvidos pelos

meios de comunicação de massa, os meios visuais e

audiovisuais, televisão, cinema, computador, vídeo-

game. São formas de lazer diferentes das antigas,

por isso não dá pra levar pra escola as mesmas coi-

sas que se levava antigamente. Outra coisa é que

nós temos um aluno, estudante das escolas públi-

cas, muito distanciado de uma leitura convencional.

Mas eu gostaria que eles lessem, porque ler coisas

boas, de boa qualidade, bem escritas, bem feitas, os

faz aprenderem a língua, uma determinada variante

da língua, um mundo de valores, um comportamen-

to ético. Não vamos ignorar a leitura e trazer só co-

municação de massa para a escola. Mas é preciso,

de qualquer maneira, trazer esse mundo contempo-

râneo para escola. Não dá pra eu querer que uma

criança que nunca leu, ou que lê muito mal, que não

tem competência lingüística, que desfrute de Ma-

chado de Assis, José de Alencar. Temos de aproximá-

lo de outro jeito da leitura e de outras formas de

leitura. Por exemplo, hoje o Prof. Verrier falou do

teatro. Eu acho o texto teatral em sala de aula mara-

vilhoso. Tem uma força, é o corpo que fala também,

não é só a palavra escrita. Como ele disse hoje, o

corpo fala pela voz.

Então, trazer obras que trabalhem com diferentes

suportes, que façam sentido aos alunos, que eles se

sintam lidos pela obra, se identifique com ela, se

engajem. Isto seria uma leitura, e não o que se faz

na escola com muita freqüência hoje. Não se lê por-

que se pensa que o aluno não lê, não gosta de ler. O

professor então dá uma série de idéias literárias ao

longo dos séculos, e aquilo vira a aula de literatura.

Ora, qual é o objeto da aula de literatura? É a histó-

ria literária ou é a leitura literária? Então, acho que

a gente está vivendo uma crise, que tem a ver com o

tempo que a gente vive, com as novas formas de

aquisição do conhecimento, e essa cristalização da

escola e da literatura na escola que se afasta do mun-

do, das práticas sociais.

RF: O vestibular atrapalha nesse objetivo de tra-

zer o contemporâneo para sala de aula?

NR: Eu acho que o vestibular não atrapalha. Não é

o vestibular em si que atrapalha, é a escola que não

sabe trabalhar. Eu acho que existe um ponto posi-

tivo e um ponto negativo. O ponto positivo é que,

como os alunos não lêem nada, quando vão prestar

vestibular eles se sentem obrigados a ler. Pelo me-

nos lêem os livros da lista do vestibular. Por outro

lado, a escola se acomodou, voltando-se para o ves-

tibular. Tem alunos que nunca vão prestar vestibu-

lar, não estão interessados, mas, eles só lêem as

obras do vestibular. É uma coisa que a gente preci-

sa entender melhor. A escola tem que formar o alu-

no de acordo com um currículo, um programa que

é dela. Agora, quem tiver interesse vai ler as obras

do vestibular, vai ler essa lista de obras da Fuvest.

Porque, além do mais, o vestibular da Fuvest é um,

o da Federal de Santa Catarina é outro. Se você

olhar as listas de livros, elas são muito variadas,

existem vestibulares que só trabalham com obras

contemporâneas, essa lista é muito variada. Então,

o problema não é o vestibular, é a escola que faz

do vestibular um espelho.

RF: Quais experiências do ensino francês de litera-

tura poderiam ser mais bem aplicadas ao Brasil?

NR: O trabalho com a leitura literária, essa discus-

são sobre as possibilidades de leitura, têm sido tra-

balhadas por muitos autores franceses que têm uma
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recepção muito grande aqui no Brasil, como Roger

Chartier, Anne-Marie Chartier, Jean Hébrard, Jean

Verrier, Pierre Bourdieu. São autores muito lidos, e

que justamente investiram nessa idéia da pluralidade

da leitura e do questionamento da autoridade, por

exemplo, da autoridade do professor que tem sua

leitura cristalizada, fixa. A educação, o ensino, tem

se apropriado muito desses autores, essa contribui-

ção tem sido muito grande. Nos últimos anos, exis-

tem pesquisas voltadas para a individualidade da

leitura, que nós agora estamos discutindo bastante.

Então, essa idéia do sujeito leitor, do inconsciente

presente na leitura, enfim, as vertentes psicanalíti-

cas, que vêm com Michel Picard, Vincent Jouve. São

pesquisadores mais recentes, mas que se deslocam

de uma sociologia da leitura para uma individuali-

dade, um leitor mais subjetivo, mais individualiza-

do. Pensar nesse leitor, como se lê, como que um

leitor como nós lê, e levar essa dimensão da leitura

também para sala de aula. Não exigir do aluno que

ele leia de um modo que socialmente nós não le-

mos, individualmente nós não lemos. Buscar que as

práticas sociais de leitura sejam respeitadas na prá-

tica escolar, na dimensão escolar. Buscar ver isso,

não separar muito uma coisa da outra.

JV: Sem falsa demagogia, eu tenho muito interes-

se também de conhecer nossas soluções para cer-

tos tipos de problema, situações que na França ainda

são um desafio, para as quais não temos respostas.

Um exemplo é a questão da qual estávamos falan-

do outro dia, do acesso à escrita e a literatura de

grupos tradicionalmente excluídos, marginalizados.

Nós falávamos dessa literatura marginal, dessa li-

teratura da periferia, dessa apropriação da literatu-

ra por grupos tradicionalmente excluídos. Interessa

muito ver como os brasileiros lidam com isso, pois

para nós é um desafio também.

Idealizado e coordenado pela Universidade Fe-

deral de Santa Catarina, o curso de Licenciatura

em Letras/Libras é pioneiro: trata-se do primeiro

curso superior do Brasil que tem o objetivo de for-

mar professores para atuar no ensino da Libras, a

Língua Brasileira de Sinais. Há um ano – mais pre-

cisamente no dia 27 de outubro de 2006 – ele inici-

ava suas atividades na Faculdade de Filosofia,

Letras e Ciências Humanas da USP, assim como

em outros oito pólos espalhados pelo Brasil. O ca-

ráter inovador do curso fez com que este primeiro

ano letivo fosse um período de descobertas, expe-

rimentações e adaptações à realidade dos estudan-

tes e dos professores.

O curso é ministrado na modalidade à distância

e os sinais da maior parte das videoconferências são

emitidos a partir da Universidade Federal de Santa

Catarina. No primeiro semestre, uma das discipli-

nas do curso, Introdução aos estudos lingüísticos,

foi ministrada pela professora Evani Viotti, do De-

partamento de Lingüística desta Faculdade. Nessas

ocasiões, portanto, a videoconferência era emitida a

todos os pólos a partir de São Paulo. A mesma situa-

CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS/LIBRAS COMPLETA UM ANO
POR MARIANA PEREIRA LENHARO

ção se repetirá no próximo ano, quando o professor

Leland McCleary, do Departamento de Letras Mo-

dernas, ministrará a disciplina de Sociolingüística.

A professora Elaine Grolla, do Departamento de

Lingüística, também é autora de uma das discipli-

nas do curso: Aquisição da linguagem.

Em cada pólo, há um coordenador local e dois

ou três professores tutores, que atuam como media-

dores entre os professores das disciplinas e os estu-

dantes. As aulas presenciais, que correspondem a

30% da carga horária total do curso, ocorrem sem-

pre aos sábados e incluem: videoconferências entre

os professores das disciplinas e os alunos; encon-

tros entre alunos e professores tutores para resolu-

ção de dúvidas, oficinas e exames.

Segundo Leland McCleary, que é o coordenador

local do pólo instalado na Faculdade, as atividades

dos nove pólos em que é ministrado o curso ocor-

rem de maneira coordenada, devido à necessidade

de sincronizar as aulas das videoconferências. Mes-

mo assim, existem algumas diferenças na maneira

como os professores de cada pólo conduzem as au-

las, adaptando-se ao perfil daqueles alunos especí-
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ficos. Na FFLCH, além das aulas presenciais dos

sábados, os professores tutores – André Xavier e

Neiva de Aquino Albres – também fazem plantões

para resolução de dúvidas duas vezes por semana.

Há um espaço reservado para essa atividade na sala

Pró-Aluno do prédio de Letras.

Ao longo deste primeiro ano, os professores tu-

tores notaram que tinham diante de si um grande

desafio: como a grade curricular da Licenciatura em

Letras/Libras prevê cinco disciplinas semestrais, eles

deveriam preparar-se para todas elas simultaneamen-

te – já que é inviável ter um professor tutor para

cada disciplina. Assim, para amenizar essa dificul-

dade, foi feita uma alteração no currículo semestral,

que passou a oferecer duas disciplinas nos primei-

ros dois meses, mais duas nos dois meses seguintes

e mais uma no último mês. Dessa maneira, os pro-

fessores tutores têm a oportunidade de se preparar

melhor para cada matéria.

A partir do início desse segundo ano letivo, se-

gundo o Professor McCleary, os professores tutores

também passarão a receber os materiais referentes

às disciplinas com antecedência, o que não havia

ocorrido até o momento. Outra mudança é que o

Visita da coordenadora geral do curso ao pólo FFLCH-USP em setembro deste

ano: Professora Ronice Quadros, da Universidade Federal de Santa Catarina

regulamento do curso foi concluído e algumas re-

gras que ainda não estavam definidas poderão ser

aplicadas a partir de agora.

O Professor McCleary também adianta que, em

2008, novos pólos passarão a oferecer o curso e,

em alguns deles, haverá a opção de formar, não

apenas professores, mas também intérpretes de

Libras. Essa expansão é um índice do sucesso e

do aumento da demanda por profissionais quali-

ficados na área de Libras que se tem verificado

nos últimos anos.

O reconhecimento legal da existência da Língua

Brasileira de Sinais ocorreu em abril de 2002, quan-

do foi decretada a Lei de Libras. Em dezembro de

2005, com o Decreto 5.626, a Libras foi instituída

como disciplina obrigatória para os cursos de for-

mação de professores e o curso de Fonoaudiologia.

Seguindo essa mesma tendência, o MEC instituiu

uma certificação de proficiência em Libras – o

Prolibras. Tudo indica que esta década inaugurou

uma fase de grande importância histórica para os

surdos brasileiros.

Saiba mais sobre o curso de Letras/Libras

acessando o site: www.libras.ufsc.br
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 As peculiaridades da fascinante escrita coreana

foram o tema da exposição “Hangul, mais que uma

escrita”. Entre os dias 09 e 31 de outubro, na Bibliote-

ca Florestan Fernandes, foram exibidos documentos,

textos e obras que explicam esta que é a única escrita

com data de nascimento e autoria conhecidos. A orga-

nização foi feita pelo Grupo de Estudos Coreanos, do

Departamento de Letras Orientais da FFLCH-USP.

Hangul, o alfabeto coreano, foi criado no séc. XV,

por iniciativa do Rei Sejong, O Grande. Como a es-

crita era feita através complexos ideogramas chine-

ses, ele decidiu implantar uma forma de escrita mais

acessível à população. Para isso desenvolveu-se, de

maneira lógica e científica, um alfabeto que repre-

senta os sons da fala coreana. Essa representação é

tão natural e abrangente que o formato das consoan-

tes chega a imitar disposição da boca e dos demais

órgãos fonadores durante a fala. Divididas em conso-

antes e vogais, assim como em nosso alfabeto roma-

no, as letras formam blocos de duas ou três, que são

as sílabas, e a partir delas, as palavras.

Na exposição o visitante conheceu o contexto

histórico que permitiu o desenvolvimento da língua,

para depois descobrir as bases científicas e culturais

sobre as quais ela foi formulada. Textos e depoi-

EXPOSIÇÃO NA FFLCH APRESENTA O HANGUL, A ESCRITA COREANA
POR RICARDO FERRAZ

mentos de lingüistas explicaram a importância do

alfabeto, principalmente por seu caráter científico e

inovador. A eficiência do uso do Hangul na era digi-

tal também foi abordada. O processo de formação

das sílabas permite mais rapidez de escrita e leitura,

bem como economiza espaço tanto nos teclados

quanto na tela.

Outra face abordada do Hangul foi sua utiliza-

ção em obras de apelo visual. Fotos de moda, design,

e várias obras de arte expostas mostraram que as

formas simétricas do alfabeto se harmonizam nas

mais diversas composições. Nos primeiros dias da

exposição, também foi feita uma demonstração de

caligrafia e exibido um documentário. “Hangul, o

nascimento de uma grande escrita”, produzido na

Coréia do Sul, aborda desde a criação do alfabeto

até seu uso na era da informática.

Atualmente a língua coreana é tema de duas dis-

ciplinas optativas, mas a intenção é que com o tem-

po sejam oferecidas mais opções, e até uma

habilitação em língua coreana para o curso de le-

tras. “O objetivo dessa mostra foi despertar em mais

pessoas o interesse sobre a escrita coreana”, diz a

Profa. Dra. Yun Jung Im, coordenadora do Grupo

de Estudos Coreanos da USP.

I JORNADA DE COMUNICAÇÃO DA FACULDADE DE FILOSOFIA,
LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS DA USP
POR RICARDO FERRAZ

Com o objetivo de refletir sobre a importância da

comunicação, tanto no ambiente de trabalho na Uni-

versidade de São Paulo, quanto em outros aspec-

tos da vida em sociedade, o Serviço de

Comunicação Social promoveu, com o apoio da

Diretoria, a I Jornada de Comunicação da Facul-

dade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da

USP, realizada no dia 12 de novembro de 2007. O

evento foi destinado, principalmente aos funcio-

nários da Faculdade, mas não excluiu a participa-

ção dos demais interessados.

A Jornada apresentou aos participantes uma palestra
da professora Zilda Iokoi sobre o tema Comunicação
e Intolerância e uma do professor Franklin Leopoldo
e Silva sobre as Idéias de Felicidade. Além disso,
estavam previstas duas apresentações musicais – que,
por motivos de força maior não puderam acontecer –
e uma oficina de Ikebana. Tudo isso ocorreu na Casa
de Cultura Japonesa da FFLCH – USP.

SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA FFLCH – USP
Há 10 anos, o setor foi criado pelo professor João

Baptista Borges Pereira, então diretor da Faculda-
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de, com o objetivo de buscar a discussão, o entendi-

mento e a uniformização da comunicação dentro

desta instituição.

Anteriormente conhecido como Serviço de Divul-

gação e Informação (SDI), este setor teve, desde o

princípio, a missão de dar apoio comunicacional aos

eventos realizados por docentes, discentes e funcio-

nários, além de divulgar a produção acadêmica rea-

lizada no âmbito da Faculdade. As atividades do

serviço concentram-se, atualmente, em três grandes

áreas: comunicação, editoração e audiovisual.

Tradicionalmente, a coordenação do Serviço fica a

cargo do vice-diretor da Faculdade. Desde 1997, já

passaram pela direção, além do professor João Ba-

tista, o professor Francis Aubert, tendo Renato da

Silva Queiroz como vice-diretor; Sedi Hirano, ten-

do Eni de Mesquita Samara e, posteriormente,

Sandra Nitrini como vice-diretoras e, finalmente,

Gabriel Cohn, tendo novamente Sandra Nitrini na

vice-diretoria.

Programação

12 de novembro de 2007, segunda-feira

Abertura

Prof. Dr. Gabriel Cohn – diretor da FFLCH

Profa. Dra. Sandra Margarida Nitrini – vice-direto-

ra da FFLCH

Prof. Dr. João Batista Borges Pereira – professor

emérito da FFLCH

Comunicação e Intolerância

Profa. Dra. Zilda Marcia Gricoli Iokoi

O objetivo desta palestra foi debater o papel dos sis-

temas de comunicação e de divulgação no comba-

te às múltiplas formas de intolerâncias vigentes em

nossa sociedade. As muitas formas de constituição

de signos sobre o outro podem carregar represen-

tações desqualificadoras, baseadas em padrões uni-

tários de linguagens e demais contribuições da

cultura, que se apóiam em pensamento único. Es-

sas posições e valores fechados em si mesmos, não

percebem a riqueza da pluralidade e o modo como

cada sociedade escolhe estratégias do uso do cor-

po para promover a preservação da espécie. Este-

reótipos, preconceitos, valores estéticos e físicos

fechados promovem as intolerâncias, terreno fértil

para a violência e o impedimento da liberdade.

Idéias de Felicidade

Prof. Dr. Franklin Leopoldo e Silva

Tratou-se de fazer um breve percurso por algumas

concepções de Felicidade, nas diferentes épocas,

tomando como exemplo alguns autores e tendênci-

as da história do pensamento. Com isso foi possí-

vel fazer algumas comparações sobre os critérios

que orientam as diversas formas de pensar e dese-

jar a felicidade.

No caso das concepções modernas e, principalmen-

te, contemporâneas de felicidade, podemos pergun-

tar se elas partem da autonomia e da liberdade de

pensar e de querer, que deveria ser a característica

do homem moderno, ou se as idéias de felicidade,

bem como os modos de conseguir realizá-las, nos

são impostas pelo sistema e pela sociedade

Oficina de Ikebana

Confraternização
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ESPAÇO DO FUNCIONÁRIO

Quem vê a aparência tranqüila de Gabriel Meduri,

funcionário do serviço de manutenção da FFLCH,
não imagina espantosa habilidade de se multiplicar

do rapaz. Assim como o Multi Homem, personagem

do desenho animado “Os Incríveis”, ele parece criar
clones de si mesmo para dar conta de uma rotina que

não dá respiro. Outra semelhança com o personagem

dos anos setenta é a paixão de Gabriel pela música.
Ela faz o Multi Homem da FFLCH se dividir entre a

banda de reggae Vibração Sol, as aulas de gaita, e

uma nova banda de blues que ele está montando. Além
disso, ele sai de São Bernardo do Campo para vir para

o trabalho na USP, o que já lhe rendeu dois acidentes

de moto, faz faculdade de engenharia, surfa sempre
que sobra um tempinho, e claro, precisa passar um

bom tempo com a mulher e a filha, de apenas 1 ano.

Desde cedo Gabriel Meduri já
aprendeu a ralar bastante. Quan-

do tinha 13 anos, o pai montou

uma marcenaria e colocou o ga-
roto para trabalhar e aprender o

ofício. Pouco depois ele já divi-

dia o tempo entre esse trabalho e
o compromisso com o SENAI,

serviço profissionalizante da in-

dústria. Depois de concluir o cur-
so de eletrônica, aos 16 anos, ele

decidiu se aprimorar indo estudar

mecatrônica na Escola Técnica Estadual Jorge Street,
em São Caetano. Foi nessa época que ele conheceu

o trabalho aqui na FFLCH/USP. “Conheci a USP

pela empresa (que trabalhava), entrei na internet para
procurar as vagas e prestei o concurso.” A estabili-

dade e o bom salário, comparando-se ao mercado,

levaram Gabriel completar 6 anos no emprego. O
ponto desfavorável, diz ele, é não trabalhar com as

novidades tecnológicas que ele conhece na faculda-

de de engenharia eletrônica. O curso, que ele come-
çou em 2006, é o mais prejudicado pelo dia a dia

GABRIEL MEDURI E A CLONAGEM PARA FINS MUSICAIS
POR RICARDO FERRAZ

corrido de Gabriel: “eu entrei pretendendo me for-

mar em 7 anos”, diz ele sobre a faculdade.
Além dessa carreira formal na eletrônica, Gabriel

também vem desenvolvendo outra, dessa vez como

músico. Ela foi começando devagar, através dos pais.
A mãe, que escutava MPB, influenciou gostos como

o do chorinho. Já com pai ele ouvia o rock clássico

de Deep Purple, Dire Straits, Pink Floyd, as
oitentistas Police e Men at Work, e principalmente,

conheceu o Blues. “Ele diz que a herança que vai

deixar pra mim é uma coleção de CDs de blues. Hoje
ele me empresta só um por vez.” Com o primeiro

salário que ganhou através do SENAI, Gabriel com-

prou uma guitarra, que ele confessa ter ficado meio
esquecida durante muito tempo: “toquei a guitarra

uns 15 dias, depois ficou lá jogada”.

Mas a música entrou com mais for-
ça em sua vida quando ele viu do portão

de casa um amigo de seu pai, chamado

Bolês, tocando blues. O som daquela
gaita encantou o garoto de 16 anos, que

acabou ganhando naquela hora sua pri-

meira gaita, da qual se lembra até hoje:
“Era uma Hering, Free Blues, afinada

em Dó”. Ele começou a tocar de forma

despretensiosa, até que há menos de dois
anos ele começou a se dedicar pra va-

ler. Nas aulas com André Calixto ele

descobriu todas as possibilidades do instrumento, que
muitas vezes é marginalizado. “Eu queria tocar que

nem os caras (profisisonais), trocentas notas ao mes-

mo tempo. Ele que disse que não é assim.” Bluseiro e
multi-instrumentista, Calixto ainda dá uns toques no

outro projeto que Gabriel desenvolve.

Ainda sem escolher um nome, ele e seu amigo
Thiago Igual apelidaram de Bluesteco o projeto que

começou de maneira informal. “Vamos fazer um

som, mas agora”, disse Thiago quando apareceu na
casa de Gabriel com a guitarra nas costas. Depois
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de algumas sessões, muita improvisação, e de tra-

balhar a música no computador, eles já estão acer-
tando com outros dois músicos, fazendo uma

formação com violão, guitarra, gaita e bateria. Se

no começo Gabriel sofreu para acompanhar a
empolgação da guitarra roqueira de Thiago, no vio-

lão os dois começaram a levar o som pra algo que

Gabriel define como mais praieiro, suave, no espíri-
to do luau. Aliás, foi desse jeito, em uma rodinha de

praia com violão, que Gabriel tocava suas primeiras

músicas com acompanhamento.
Se hoje em dia é só nos feriados que sobra um

tempinho de descer para o litoral e pegar umas on-

das com os amigos, o mar e a praia também estão
nas músicas da banda Vibração Sol, o outro projeto

de Gabriel. Na faculdade ficou amigo do tecladista,

e depois de ver a banda como uma oportunidade de
se desenvolver como músico, acabou como gaitista

contratado. Mas depois de se entusiasmar com a

banda, ele resolveu se envolver de forma definitiva:
“O que mais pesou para eu aderir ao projeto foi que

eles entendem de música. Sabem pra onde estão

indo.” Isso faz a Vibração Sol vislumbrar um bom

futuro, como também fizeram os juízes do festival

de bandas da rádio 89, que colocaram a banda entre
as finalistas do evento. Os planos da banda incluem

contratar os metais, saxofone, trombone e trompete,

o que dará uma força para a gaita de Gabriel.
A falta de tempo faz com que Gabriel aproveite

os ensaios da banda para passar mais um tempo com

a família, que ele leva sempre para assistir. “Minha
filha tem um ano, mas já bate palmas, grita, uma

bagunceira”, ele conta sobre a reação de Gabrielli.

Apesar de Monique, sua mulher, às vezes reclamar
da falta de tempo, Gabriel diz que a vida de pai de

família tem sido uma experiência muito boa. Ele é

casado desde setembro do ano passado.
Essa responsabilidade que veio cedo é um dos

fatores que faz com que ele nem pense em seguir a

carreira profissional de músico. “Você vê que eles
sempre passam muitos apuros”, comenta sobre o que

observou convivendo com músicos profissionais.

Mas apesar disso, ele não quer parar de estudar e
aprender música. Até o final do ano ele planeja com-

prar um saxofone, o que o levará a se multiplicar

mais uma vez.

Entrando numa nova gestão, a CIPA – Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes – promoveu a
SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Aciden-
tes no Trabalho. Lucilene Cristina de Andrade, pre-
sidente da Comissão, conta sobre as realizações e
as dificuldades da gestão anterior e sobre os pla-
nos para esta na entrevista a seguir:

Mariana Pereira Lenharo: Qual é o papel de uma
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes?
Lucilene Cristina de Andrade: A Comissão Inter-
na de Prevenção de Acidentes (CIPA) da FFLCH
tem como missão a preservação da saúde e da inte-
gridade física dos trabalhadores e de todos aqueles
que interagem com a Faculdade.
A CIPA tem como objetivo observar e relatar condi-
ções de risco nos ambientes de trabalho e solicitar
medidas para reduzir e até eliminar os riscos existen-
tes e/ou neutralizar os mesmos, discutir os acidentes
ocorridos, encaminhando ao SESMT - Serviço Espe-
cializado em Engenharia de Segurança e em Medici-
na do Trabalho – e à Direção o resultado da discussão,

LUCILENE CRISTINA DE ANDRADE
PRESIDENTE DA CIPA
POR MARIANA PEREIRA LENHARO

solicitando medidas que previnam acidentes seme-
lhantes e, ainda, orientar os demais trabalhadores
quanto à prevenção de acidentes.

MPL: Como foi essa gestão 2006/2007? Deu para
fazer tudo o que foi planejado?
LCA: Nossa gestão dedicou especial atenção aos pro-
blemas de Medicina e Segurança do Trabalho, sendo
boa parte desses esforços concentrados na conscien-
tização dos funcionários, em todos os níveis.
Infelizmente, um ano não foi tempo suficiente para
conseguirmos alcançar todos os nossos objetivos,
mesmo porque a CIPA estava parada há algum tem-
po, mas aos problemas mais importantes e emergen-
ciais conseguimos dar encaminhamento.

MPL: Em sua opinião, qual foi a principal reali-
zação desse período?
LCA: O Mapa de Risco de todos os prédios da
FFLCH, que há alguns anos não existia nesta Facul-
dade e também a compra e manutenção das malas
de primeiros socorros para todos os prédios da
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FFLCH. Também fizemos um projeto de melhoria
das condições sanitárias e de qualidade de vida aos
funcionários terceirizados do prédio da Administra-
ção, tendo já aprovação do SESMT e atualmente
encontra-se sob a responsabilidade da Direção para
execução das melhorias. Outra realização importante
foi a formação da brigada de incêndio da qual todos
os membros foram formados e os zeladores de cada
prédio que compõe a FFLCH. Também foi feita  a
compra de EPI’s e vistoria em todas as mangueiras,
hidrantes e extintores de todos os prédios, efetuan-
do a troca quando necessário.

MPL: E quais foram as principais dificuldades?
LCA: A principal dificuldade da CIPA, além da cons-
cientização dos funcionários, é a falta de recursos fi-
nanceiros e mão de obra para a execução dos trabalhos.
Outra dificuldade está nas atitudes de alguns servido-
res que não acreditam no trabalho da CIPA, resistindo
a mudanças, não pensam no todo e acabam atrapalhan-
do algumas decisões importantes para a melhoria.

MPL: Quais são os planos para esta gestão?
LCA: Ela começou com a SIPAT, cujo tema foi In-
tegração, uma questão de saúde e segurança, que foi
realizada só para os nossos funcionários, pois nos
anos anteriores a SIPAT era realizada em conjunto
com outras Unidades. Trouxemos palestras interes-
santes e dinâmicas abordando assuntos como De-
pressão, Stress, Motivação e Integração, além de
apresentações musicais, teatro e entretenimento.
Também temos como preocupação continuarmos tra-
balhando para a melhoria das condições de trabalho
dos nossos funcionários e dos terceirizados, fazen-

do projetos e encaminhando ao Diretor. Continua-
remos com as palestras isoladas a cada três meses e
também com a conscientização dos nossos servido-
res por meio de e-mails, folders e jornalzinho da
CIPA.

MPL: Como é a composição da CIPA?
LCA: Existem componentes nomeados pela Dire-
ção e eleitos pelos funcionários.
Os atuais membros são:
NOMEADOS PELA DIREÇÃO

PRESIDENTE:
Lucilene Cristina de Andrade

SECRETÁRIA:
Rose Mary Guimarães Ribeiro

MEMBROS:
Ricardo Valério Campos
Dorli Hiroko Yamaoka
Rodolfo Bernardo da Silva

TITULARES ELEITOS

VICE PRESIDENTE:
Maria José Ribeiro Cruz

MEMBROS:
Assad Abdalla
Reginaldo Florentino da Silva

SUPLENTES:

Robson Dantas Vieira
Mariane Paulo de Souza
Lucas Martins de Castro Neto

PROGRAMA: Pós-Graduação em Filosofia

ORIENTADOR: Prof. Dra. Scarlett Marton

BANCA: Professores Franklin Leopoldo e Silva,

Olgária Matos, Salma Tannus Muchail e André Luis

M. Itaparica

HISTÓRIA E SUBJETIVIDADE NO PENSAMENTO DE MICHEL FOUCAULT
ALEXANDRE FILORDI DE CARVALHO

RESUMO

Defendemos que a problemática do sujeito recobre

globalmente a trajetória do pensamento de Michel

Foucault. As transformações atinentes a este campo

não podem ser apreendidas e demonstradas a não ser

DOUTORADOS
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PROGRAMA: Pós-Graduação em Geografia Humana

ORIENTADOR: Prof. Dr. José William Vesentini

BANCA: Professores José William Vesentini, An-

tonio Carlos Robert Moraes, Antonio Flavio Bar-

bosa Moreira, Nídia Nacib Pontuschka e Vânia

Rúbia Farias

RESUMO

O objeto de estudo desta tese é o desenvolvimento

da Geografia como matéria escolar no Brasil e em

Cuba, desde seu surgimento até os dias atuais. O

objetivo principal é a ampliação do debate e da re-

flexão sobre as funções e sobre a utilidade da Geo-

grafia escolar atual, assim como sobre nossas

práticas como professores da disciplina. Para atin-

gir tal objetivo, analisamos, dentro de um enfoque

comparativo, os percursos da Geografia nos dois

países em questão, dando prioridade aos aspectos

relacionados à história do pensamento geográfico,

assim como à sua institucionalização, aos fatores que

a influenciaram, às transformações sofridas ao lon-

go do tempo, aos seus objetivos principais e à sua

configuração nos diferentes períodos históricos abar-

cados pelo estudo. Nesse sentido, abordamos de for-

ma particularizada os principais elementos que

identificamos como responsáveis pela constituição

da estrutura conceitual da disciplina, atrelando-os

pelo entendimento das distintas maneiras e aborda-

gens dispensadas a uma série de empreendimentos

históricos, cujo cerne é a da descontinuidade. Enten-

demos que o constante esforço de modificação no

exercício e domínio da história tem por objetivo co-

locar em evidência os campos e níveis heterogêneos

de problematizações, transformações e experiências 

nas quais o sujeito tem a sua constituição. Para tanto,

ficará demonstrado que a crítica ocupa lugar central,

por um lado, no registro metodológico como cami-

nho de constante reposicionamento do pensamento

que se debruça sobre a relação história e sujeito,

notadamente nas dimensões arqueológica e

genealógica. Por outro, no registro dos lugares-dis-

cursos-práticas das experiências que são recobertas

essencialmente por relações de forças nos processos

históricos, cujas estratégias se voltam para o sujeito

enquanto término de formas de sujeição, e cujo cen-

tro de transformação dessas relações evoca o

enfrentamento enquanto acontecimento histórico para

a constituição de processos de dessujeição ou de um

sujeito ativo. Sempre no âmbito da história enquanto

problematização e acontecimento, o sujeito irá tor-

nar-se experiência histórica aberta. Isto, além de co-

locar em xeque as condições de seu destino, seu ser e

estar na história, conduz-nos à análise das atitudes-

experimentais possíveis a ele como força de criação

ou produção de si mesmo. Modificar a si mesmo é

modificar a história; modificar a história é modificar

a si mesmo.

GEOGRAFIA E ENSINO NO BRASIL E EM CUBA:
UM ESTUDO HISTÓRICO-GEOGRÁFICO COMPARADO
CESAR ALVAREZ CAMPOS DE OLIVEIRA

aos contextos espaciais e históricos específicos e aos

processos singulares de formação territorial de cada

país. Para tanto, desenvolvemos estudos relaciona-

dos aos fatores internos e externos à disciplina, arti-

culando-os aos processos de construção e afirmação

da Geografia escolar. A abordagem comparativa

permite a ampliação da visão sobre temas pertinen-

tes à Geografia como ciência e como disciplina es-

colar, especialmente aqueles relacionados aos seus

objetivos, à seleção e organização dos conteúdos, à

metodologia e à formação docente. Nessa perspec-

tiva, apresentamos, também, os principais aspectos

relacionados à organização dos sistemas de ensino

nacionais dos dois países, assim como a inserção da

Geografia nessa estrutura maior. A partir dessa base,

nos debruçamos sobre a análise de temas que consi-

deramos fundamentais para repensarmos o futuro

da Geografia escolar, como a construção da identi-

dade nacional e a doutrinação patriótica, os livros

didáticos, os programas oficiais da disciplina e a

formação de professores. Como resultado final, con-

siderando-se que os sistemas de ensino, a escola e o

próprio currículo são construções sociais e, por isso,

sujeitos a constantes transformações, esperamos ter

contribuído para um tipo de reflexão que possa ser

útil para repensarmos os rumos da Geografia esco-

lar de cada um dos países.
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PROGRAMA: Doutorado em Filosofia

ORIENTADOR: Prof. Dr. Celso Favaretto

BANCA: Professores Leon Kossovitch, Ricardo

Fabbrini, Maria de Fátima Morethy Couto e

Stéphane Huchet

RESUMO:

A Trama da terra que treme: Multiplicidade em Hélio

Oiticica As estratégias construtivistas na obra de Hélio

Oiticica estão compreendidas na noção definida pelo

artista de “mundo erigindo mundo”. Esta estratégia é

identificável tanto nos aspectos éticos e estéticos das

proposições de Oiticica quanto na maneira como seu

próprio pensamento é construído de blocos achados

nas obras de filósofos, músicos e outros artistas. Este

trabalho investiga a obra de Hélio Oiticica a partir da

constatação de que há em Oiticica uma multiplicidade

de artistas. Hélio costura com vários fios uma conste-

lação formada por muitos pontos luminosos. A partir

de um chão de inventores (ou céu de referências),

A TRAMA DA TERRA QUE TREME:
MULTIPLICIDADE EM HÉLIO OITICICA
PAULA PRISCILA BRAGA

Oiticica ergue seu programa ambiental. A invenção,

palavra recorrente nos textos do artista, é exatamente

essa mistura de outras invenções. Ou seja, lidamos aqui

com uma constatação trivial: há inúmeras referências

a outros teóricos e artistas conduzindo a produção e

auto-crítica de arte feita por Oiticica. No entanto, nos

textos de Oiticica essas referências são mais do que

afinidades, e constituem parte fundamental do progra-

ma in progress: uma simultaneidade de inventores cons-

truindo o artista que chamamos de Hélio. Muitos outros

artistas revelam suas referências e afinidades teóricas.

A singularidade de Oiticica é usar essas referências

como esquema construtor não só de conceitos mas tam-

bém de proposições. A noção de “mundo erigindo

mundo”, como argumentaremos, é tradução em forma

de bloco, matéria concreta, da diáfana expressão “ga-

láxia de inventores”. “Mundo erigindo mundo” está

presente nos fragmentos que formam bólides, na dan-

ça do parangolé, no Barracão e na obra escrita

Newyorkaises.

PROGRAMA: Pós-Graduação em Geografia Humana

ORIENTADOR: Prof. Dra. Iraci Gomes e Vasconcelos

Palheta

BANCA: Professores Aldo Aloísio Dantas da Silva,

Armen Mamigonian, Iraci Gomes e Vasconcelos

Palheta, María Laura Silveira e Silvana Quintella

Cavalcanti Calheiros

RESUMO

Contemplando um recorte temporal de dezessete

anos (1937/1954), o trabalho apresentado insere-

se na área de história do pensamento geográfico.

Está centrado na tese que o médico e geógrafo

pernambucano Josué de Castro foi introdutor da

“Geografia da Fome” na história do pensamento

geográfico no Brasil no interstício assinalado. Uti-

O PÃO NOSSO DE CADA DIA NOS DAI HOJE... JOSUÉ DE CASTRO E
A INCLUSÃO DA FOME NOS ESTUDOS GEOGRÁFICOS NO BRASIL
ANTONIO ALFREDO TELES DE CARVALHO

lizando e concebendo o método geográfico como

o único que permitia analisar a fome em toda a sua

complexidade, sem dissociá-la das texturas do pro-

cesso social subjacentes a sua criação, o autor

elucidou e denunciou esse espectro que assolava

aproximadamente dois terços da humanidade do seu

tempo. Nesse contexto, a sua obra seminal “Geo-

grafia da Fome”, publicada e 1946, constituiu-se

num marco; primeiro, por introduzir um tema iné-

dito dentro da Geografia no país, significativamente

influenciada pela Escola Francesa e estudando os

gêneros de vida, naturalmente voltava-se a análise

da alimentação, sem entrementes fazer referência

a fome; segundo, por provar que a fome consistia

numa expressão biológica dos malefícios sociais

especialmente nas periferias do capitalismo; e ter-
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ceiro, em face a essa leitura, pelas possibilidades

acenadas à análise do social na Geografia. Destarte,

assume relevância e apresenta-se como uma expres-

siva referência da Geografia no Brasil e um impe-

rativo no estudo da fome como tema passível de

investigação pela mesma.

MESTRADOS

PROGRAMA: Estudos Lingüísticos e Literários em Inglês

ORIENTADOR: Prof. Dr. Marcos César de Paula Soares

BANCA: Professores Daniel Puglia e Iná Camargo

Costa

 

RESUMO

O filme Short Cuts – Cenas da Vida (1993), do dire-

tor norte-americano Robert Altman (1925-2006), foi

baseado numa coletânea de contos do escritor

Raymond Carver (1938-1988). Este trabalho tem por

objetivo o estudo dos modos pelos quais são figura-

dos, no filme de Altman, os processos de virtualização

da realidade e de fragmentação sócio-histórica (bem

como suas possíveis causas), reinantes na sociedade

contemporânea norte-americana e facilmente reconhe-

cíveis em outras sociedades do mundo globalizado,

inclusive na brasileira. Short Cuts se passa nos su-

búrbios da cidade de Los Angeles, metrópole social-

mente fragmentada, caracterizada pela invasão da

mídia em todos os domínios e assolada pela violên-

SHORT CUTS DE ROBERT ALTMAN:
ATALHOS PARA AS FORMAS DE ILUSÃO CONTEMPORÂNEAS
SOLANGE DE ALMEIDA GROSSI

cia. Procuramos fazer um levantamento da fortuna

crítica escrita sobre o filme e percebemos que os crí-

ticos se mostraram parcialmente equivocados em suas

interpretações em razão da utilização de categorias

inapropriadas para interpretá-lo, posto que ele está

estruturado com base em preceitos épicos, ao invés

de dramáticos, como a maioria da crítica pressupôs.

Em seguida, tentamos analisar, a partir da tradição

seguida por teóricos como Walter Benjamin, Fredric

Jameson, Raymond Williams, Peter Szondi e Susan

Willis, dentre outros, determinados aspectos do fil-

me que demonstram não apenas a ideologia domi-

nante e as crises cíclicas enfrentadas pelo sistema

capitalista de produção, como também o desejo pela

coletividade. Altman, valendo-se de técnicas como a

rima visual e a filmagem através de superfícies, pro-

cura mostrar as conexões inevitáveis entre persona-

gens que acreditam estar isoladas umas das outras,

demonstrando, assim, o caráter ideológico da

virtualização e da fragmentação.

PROGRAMA: Literatura Brasileira

ORIENTADOR: João Adolfo Hansen

BANCA: Professores Laura de Mello e Souza e Ivan

Prado Teixeira

A ÉPICA DE CLÁUDIO MANUEL DA COSTA:
UMA LEITURA DO POEMA VILA RICA
DJALMA ESPEDITO DE LIMA

RESUMO

Este ensaio estuda a invenção retórico-poética do poe-

ma épico Vila Rica, lido como uma composição que

emula o costume da escrita das epopéias gregas, lati-
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nas e modernas, especialmente a Farsália de Lucano e

a Henriade de Voltaire, atualizando, pelo intermédio

do pensamento das preceptivas de Francisco José

Freire, filtradas pela postura crítica de Voltaire, que

deprecia a importância de muitas regras convenientes

ao decoro do gênero épico. A epopéia de Cláudio Ma-

nuel da Costa é entendida como um exercício prático

de poesia, orientado para o ensinamento da instrução

moral e para a admiração do deleite poético, retratadas

na atitude ideal do chefe militar português de uma en-

cenação da história da pacificação das terras mineiras,

produzindo uma gênese mítica heróica para a pátria

mineira, buscando a perpetuação da memória na pos-

teridade, seguindo o exemplo da poesia épica retratada

no mundo hispano-colonial, no chamado Siglo de Oro,

que encena a descoberta e a pacificação das colônias

pelos europeus, aplicando um estilo sublime na

reinvenção de uma ação entendida como heróica.

PROGRAMA: História Social

ORIENTADOR: Prof. Dr. Paulo Teixeira Iumatti

BANCA: Professoras Heloísa Pontes e Mary Anne

Junqueira

RESUMO

O interesse pelos antecedentes hispânicos

estadunidenses foi uma das causas que deram origem

à historiografia norte americana sobre a América Lati-

na; no início, muito dedicada às regiões de fronteira. A

posterior ampliação dos estudos e do enfoque para te-

mas de todos os países guarda relação com motiva-

ções vindas, muitas vezes, das preocupações da política

exterior estadunidense para a área. Imersos nesse gru-

po, os primeiros estudos sobre o Brasil ganharam vida

nos Estados Unidos perto de 1930 e um grande vigor

a partir de 1959, em virtude da Revolução Cubana. O

objetivo do presente trabalho é analisar o desenvol-

vimento das pesquisas sobre a história brasileira pro-

duzidas nos Estados Unidos, aqui conhecidas pelo

O BRASIL E OS BRASILIANISTAS

NOS CIRCUITOS ACADÊMICOS NORTE-AMERICANOS:
THOMAS SKIDMORE E A HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO BRASIL.
MAICON VINÍCIUS DA SILVA CARRIJO

termo brasilianismo, buscando, principalmente, re-

fletir sobre a sua posição em relação à dos demais

países latino-americanos e, ao mesmo tempo, enten-

der a obra sobre o Brasil de maior repercussão de um

importante membro do grupo: o historiador Thomas

Elliot Skidmore. Tal estudo se justifica na medida em

que o mencionado autor foi um dos elementos funda-

mentais no processo de consolidação dos estudos bra-

sileiros nos Estados Unidos. Representante mais

conhecido dos brasilianistas que vieram para o Brasil

após o impulso dado pela Revolução Cubana, Thomas

E. Skidmore escreveu, em 1967, sua primeira obra

sobre a política brasileira de 1930 a 1964. A impor-

tância do seu livro para a historiografia e o público

leitor brasileiro, assim como de outras obras

brasilianistas, está relacionada ao seu ineditismo no

que se refere à abordagem do passado republicano a

partir de 1930, mas sua análise interna permite captar

seus posicionamentos em relação às várias correntes

presentes no campo como a teoria da modernização.

PROGRAMA: Pós-Graduação em Letras Clássicas

ORIENTADOR: João Angelo Oliva Neto

BANCA: Professores João Batista Toledo Prado  e

Paulo Martins

UNS EPIGRAMAS, CERTAS MULHERES:
A MISOGINIA NOS EPIGRAMMATA DE MARCIAL (40 D.C. - 104 D.C.)
ALEXANDRE AGNOLON

RESUMO

O presente trabalho tem por objetivos: em primeiro

lugar, arrolar, traduzir e analisar epigramas de Marci-

al em que a mulher é objeto de invectiva; em segun-
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do lugar, visa a rastrear, na tradição anterior ao poeta,

o tema da misoginia, desde Hesíodo, no célebre epi-

sódio de Pandora (Teogonia, vv. 570-612), passando

pelos poetas iâmbicos arcaicos (Arquíloco, Hipônax

e Semônides), até o uso que poetas latinos, como

Catulo, Horácio e Juvenal, fizeram do tema, entendi-

do agora como tópos. Em terceiro lugar, o presente

trabalho pretende observar de que maneira o epigrama,

ou melhor, sua possibilidade invectiva, se apropriou

da misoginia, adequando-a às características princi-

pais do gênero, a saber, brevidade e agudeza, e, final-

mente, tentar demonstrar que o vitupério a mulheres

em Marcial é regulado e percebido mediante práticas

retóricas (como os progymnásmata) e alguns trópoi

(como a écfrase), que à época do poeta participavam

da formação educacional do cidadão. Nesse sentido,

pretendemos estudar particularmente as relações que

a invectiva mantém, nos epigramas de Marcial, com

a construção de imagens viciosas de mulher e suas

relações com o gênero epidítico.

ENSAIOS DE LITERATURA OCIDENTAL

Erich Auerbach

ORGANIZAÇÃO: Davi Arrigucci Jr. E Samuel Titan Jr.

TRADUÇÃO: Titan Jr. E José Marcos Mariani de Macedo

Editora 34

Livraria Duas Cidades

Nome fundamental da crítica literária do século XX, Erich Auerbach, autor de Mimesis (1946), aliou
a filologia a uma visada múltipla, capaz de colher inspiração tanto na sociológica, na história da
idéias e na filosofia, como no curso doloroso do mundo contemporâneo. Em seus ensaios, a leitura

cuidadosa das obras se converte numa forma quase artística de indagação da experiência humana na história.
Neste volume os organizadores reuniram quinze estudos publicados entre 1927 e 1954, quase todos inéditos
em português. No conjunto, eles cobrem três décadas de tribulação pessoal – da Alemanha natal ao exílio
em Istambul e nos Estados Unidos – e toda a gama de temas a que Auerbach se dedicou: a idéia cristã de
“estilo humilde”, as obras de Dante e Vico, a literatura francesa de Montaigne a Proust – passando por
Pascal, Racine, Rousseau e Baudelaire -, e as perspectivas dos estudos literários e do humanismo no contex-

to de uma cultura globalizada.

PRODUÇÃO DA FACULDADE

CHÃO DE TERRA

E outros ensaios sobre São Paulo
Raquel Glezer

Alameda Casa Editorial

Os homens fizeram e fazem a cidade, produto material e imaterial das relações sociais e eco-
nômicas complexas, mesmo que não saibam o que fizeram ou estão fazendo. São atores, agen-
tes da ação social, mas nem sempre em condições de compreender a totalidade e complexidade
do fenômeno em que estão inseridos e atuando.
Neste trabalho, homens são mais pacientes que agentes, pois sofrem os resultados de ações e
decisões tomadas por outros homens, cujas resultantes só se tornaram visíveis e compreensíveis em épocas
posteriores. Os agentes sociais pouco captam das contingências complexas em que estão inseridos e pouco
conseguem atuar de forma consciente. Se fossem atores conscientes de suas opções e seus atos, não tería-

mos em nossos dias o caos urbano das grandes metrópoles brasileiras.
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A RAZÃO EM EXERCÍCIO

Estudos sobre a filosofia de Agostinho

Moacyr Ayres Novaes Filho

Coleção Philosophia

Discurso Editorial

A coleção Philosophia é editada sob a responsabilidade do Seminário de Filosofia da Lingua-

gem (UFRJ) e dos centros de estudos de Ontologia e Predicação (UNICAMP), e Filosofia

Antiga (USP), atualmente reunidos no projeto PRONES CNPq/Fapergs Lógica, Ontologia,

Ética. A coleção tem por objetivo publicar livros filosóficos de autores nacionais, traduções e comentários

de obras clássicas, bem como traduções de obras de autores contemporâneos de inquestionável valor. Seu

único critério de edição é a qualidade e a relevância dos trabalhos. A coleção não prejulga nem favorece

qualquer escola ou doutrina filosófica: privilegia apenas a clareza da análise e o rigor da argumentação,

Philolophia pretende, assim contribuir para o desenvolvimento da cultura filosófica no Brasil e para a for-

mação de uma opinião pública esclarecida em assuntos filosóficos.

A PASSAGEM DO TRÊS AO UM

Leopoldo Waizbort

COSACNAIFY

A estratégia expositiva do livro parte das órbitas mais distantes para as mais próximas, dos

desdobramentos periféricos para um núcleo central, em torno do qual todas as questões con-

vergem: o realismo. No centro desse sistema solar está Mimesis. A realidade exposta na lite-

ratura ocidental. Do filólogo judeu-alemão Erich Auerbach. À luz das reflexões que essa

obra clássica irradia vislumbramos uma paisagem histórica na qual gravita o pensamento

crítico brasileiro Antonio Candido.

Abdicando de uma exposição histórica, A passagem do três ao um é um livro raro, complexo e facundo.

Representa dentro de nossa vida intelectual, de fato, um empenho para integra diferentes campos da cultura.

POESIA DE AGUDEZA EM PORTUGAL

Maria do Socorro Fernandes de Carvalho

Este livro, em co-edição com a Edusp, faz um apanhado das normas e teorias que embasam a

poesia escrita em Portugal no decorrer do século XVII. O livro traz uma série de poemas,

desde os que eram chamados “sérios ou honestos”, até os que provocam o riso. Poetas como

Violante do Céu, Jerônimo Baía, António Barbosa Bacelar, Tomás de Noronha e Francisco da

Fonseca Soares, dentre outros menos conhecidos, têm seus poemas estudados segundo os pa-

drões poéticos que circulavam no próprio século em que foram escritos. Esta é a marca deste

livro: ele não tenta inaugurar um termo para cada realização poética identificada, como é de praxe na crítica

literária, nem tomar procedimentos tão antigos quanto a arte de fazer poesia como se se tratasse de novida-

de, antes, procura reconhecer nessa poesia portuguesa a realização de procedimentos e técnicas desde sem-

pre praticados pelos mais importantes autores da poesia ibérica, levando em conta desde a imitação da

poesia de Luís de Camões e Luís de Gôngora, até os modelos de poetas antigos, como latinos e gregos,

igualmente imitados pelos seiscentistas.
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A CAMPANHA DAS DIRETAS E A DEMOCRATIZAÇÃO

Edison  Bertoncelo

O tema central desse livro é a Campanha das Diretas-Já. Nela, milhões de pessoas se mobili-

zaram, especialmente ao longo dos quatro primeiros meses de 1984, com o objetivo de forçar

o Congresso a aprovar a emenda Dante de Oliveira. Se aprovada, essa emenda restabeleceria

as eleições diretas para a Presidência em 15/11/84. Os objetivos principais no livro são inves-

tigar a emergência da Campanha das Diretas, examinar suas principais características e

problematizar a importância dela para o processo de democratização política.

IBN KHALDUN A IDÉIA DE DECADÊNCIA DOS ESTADOS

Richard Max de Araújo

Ibn-Khaldun (1332-1406) é famoso por ter escrito Os Prolegômenos ou Almuqaddima (Intro-

dução). Sua contribuição foi um estudo analítico sobre a civilização (‘umr¡n), observando os

fatores que contribuem para o seu declínio. O mais importante é seu reconhecimento do movi-

mento cíclico dos Estados e das gerações de soberanos. Ele vê uma conexão entre os altos e

baixos do desenvolvimento dos Estados, as características dos dominadores e dos dominados,

condicionadas por fatores psicológicos e econômicos, refletindo em sua estabilidade. O Esta-

do é, como um organismo natural, sujeito ao crescimento, à maturidade e ao declínio. Por seu método

particular de análise, ele criou uma “nova ciência”, uma nova história.

ELEITORES E REPRESENTAÇÃO PARTIDÁRIA NO BRASIL

Maria D’Alva Gil Kinzo e Maria do Socorro Sousa Braga (Orgs.)

Esta coletânea tem como objetivo primordial avaliar o estado dos partidos e do sistema partidá-

rio na presente quadra democrática. Para isso dois veios analíticos foram trilhados. De um lado,

os partidos foram analisados sob o prisma dos eleitores, no sentido de decifrar sua relevância

para o processo de decisão do voto e, em função disso, a tratá-los enquanto agrupamentos

constituídos por representantes políticos e enquanto organizações que atuam na arena eleitoral

segundo determinadas estratégias e com recursos políticos desiguais. De outro lado, foi exami-

nado o perfil da representação dos partidos, bem como as estratégias partidárias na seleção de candidaturas

e na forma de atuar frente às regras da competição partidário eleitoral.

JESUÍTAS E SELVAGENS:
A NEGOCIAÇÃO DA FÉ NO ENCONTRO CATEQUÉTICO-RITUAL AMERICANO-TUPI (SÉC.XVI-XVII)

Adone Agnolin

Para realizar a difícil tarefa evangelizadora, que envolvia o trabalho de tradução, os missioná-

rios jesuítas dos séculos XVI e XVII tiveram que produzir uma “língua geral da costa”. A

descontextualização lingüística resultante produziu significações peculiares no ponto de vista

cultural, de tal maneira que a nova gramática e a nova semântica poderiam ser entendidas no

interior de um processo histórico de encontros de culturas. O “outro” (a diversidade cultural) e

o “mesmo” (a ortodoxia religiosa) se verificam, a partir do século XVI, nos catecismos elaborados nas

línguas exóticas americanas. Tais registros evidenciam não apenas a redução da alteridade indígena na

perspectiva literário-religiosa ocidental, mas também o alargamento dessa mesma perspectiva pela necessi-

dade de incorporação das instituições mítico-rituais dos índios.
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O NASCIMENTO DA GRAMÁTICA PORTUGUESA

Marli Quadros Leite

A autora investiga neste livro, no discurso fundador da gramática portuguesa, a presença do

uso da língua e, por isso, o objeto da pesquisa é constituído pelas duas primeiras gramáticas,

a de Fernão de Oliveira, “Grammatica da lingoagem portuguesa”, publicada em 1536, e a de

João de Barros, Gramática da língua portuguesa, publicada em 1540. O objetivo fundamental

desta obra é examinar a presença e funcionalidade do uso nas duas primeiras gramáticas, para

mostrar como elas constituem importante instrumento de registro de um estado de língua e

como cada gramático maneja o uso e constrói a norma lingüística, obrigatória aos usuários do estrato

sociolingüístico ao qual estão voltadas

TRANSCULTURAÇÃO NARRATIVA – O SEU PERCURSO NA OBRA CRÍTICA DE ÁNGEL RAMA

Roseli Barros Cunha

 O leitor encontrará nesse livro um estudo ao mesmo tempo abrangente e minucioso da obra

Crítica de Ángel Rama.

A autora reconstrói o processo de constituição das categorias críticas, formuladas pelo intelectual

uruguaio, para descrever e interpretar a produção cultura literária da América Latina, entre os anos

de 1960 e 1980. O livro se constitui num sólido delineamento do pensamento de Rama, exposto com

tino crítico e articulador, e na consistente reconstituição do arcabouço teórico-metodológico que permeou sua

crítica e sustentou o importante conceito de transculturação narrativa, intimamente relacionado ao projeto de

modernização da América Latina, almejada por este reconhecido intelectual latino-americano do século XX.

GABINETE DE INVESTIGAÇÃO: UMA “CAÇA AOS JUDEUS” SEM PRECEDENTES

Anita Waingort Novinsky

Portugueses e brasileiros, por terem judeus entre seus antepassados,  foram durante dois sécu-

los legalmente “excluídos” de participarem na sociedade e sofreram uma ininterrupta perse-

guição pelo Santo Oficio da Inquisição
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