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PRÊMIO LITERÁRIO CONDECORA

PROFESSORA DE LETRAS WALNICE NOGUEIRA GALVÃO
POR RENATO SANTINO

A FFLCH marcou presença no Prêmio Literário

2008, promovido pela Fundação Biblioteca Nacio-

nal. O trabalho vencedor foi Mínima mímica - En-

saios sobre Guimarães Rosa, escrito pela Professora

Doutora Walnice Nogueira Galvão, pelo Prêmio Má-

rio de Andrade de Ensaio Literário.

A premiação condecorou as melhores obras

publicadas entre 2007 e 2008, divididas em oito di-

ferentes categorias. A cerimônia foi realizada no dia

16 de dezembro, no Auditório Machado de Assis da

Fundação Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro.

Walnice Nogueira Galvão é professora aposen-

tada de Letras da USP e é considerada uma das mai-

ores especialistas em Guimarães Rosa do Brasil. Em

um congresso que celebrou o centenário de nasci-

mento do escritor mineiro, realizado em Berlim no

ano passado, a professora Walnice foi a única ho-

menageada. Ela também publicou diversas obras

sobre literatura e possui, neste momento, duas obras

sobre Euclides da Cunha no prelo.

INFORME: Comente sobre sua obra Míni-

ma mímica - Ensaios sobre Guimarães Rosa. Qual

sua motivação, importância e suas principais

qualidades?

Walnice Nogueira Galvão: Seria imodéstia dis-

correr sobre “importância” e “principais qualidades”

de um trabalho meu: só posso falar sobre “motiva-

ção”, e a isso me disponho. Como meu doutorado

versou sobre Guimarães Rosa, logo se vê que esse é

um de meus autores prediletos, e nunca mais deixei

de lê-lo constantemente e de escrever sobre ele.

Motivação, então, não falta. E uma das coisas a que

me dediquei, mesmo sem ser de caso pensado, foi

trabalhar com diferentes aspectos de seus escritos,

que me obrigaram a operar um verdadeiro caleidos-

cópio exegético – o que acho muito divertido.

É divertido, por exemplo, de repente perceber

que ele vai muito matreiramente entregando-se a ver-

dadeiros malabarismos com os heterônimos que in-

venta para si próprio, sem chamar a atenção para

isso. Ou então fazer colidir diferentes realizações e

declarações contraditórias, para apurar sua opinião

sobre o regionalismo. Ou trazer à tona o extenso

aproveitamento que faz de fontes populares, ele que

é eruditíssimo, cosmopolita e poliglota.

Matéria para reflexão crítica, ele a fornece com

abundância. E, conforme aprendi com Antonio

Candido, de quem fui primeira-assistente a vida

toda, os trabalhos não se esgotam mas se recolocam

e se renovam.

INFORME: A que você atribui a conquista
deste prêmio?

WNG: Penso que esta pergunta está melhor res-

pondida no parecer emitido pela Biblioteca Nacio-

nal: ela é que sabe porque me concedeu esse prêmio.

Para mim, é uma charada.

INFORME: A senhora acredita que, mesmo
depois de quarenta anos de sua morte, João Gui-
marães Rosa ainda é uma fonte rica para os pes-
quisadores de literatura?

WNG: Sem dúvida, Guimarães Rosa tem sido e

continuará sendo um manancial fecundador, devido

à riqueza, variedade e profundidade de sua obra. Só

a estética, o aspecto formal e o trabalho de lingua-

gem, ainda deverão render muito.

INFORME: Há algum ponto da obra de Gui-
marães Rosa que não foi tocado em seu livro e
que a senhora gostaria de ter aprofundado?

WNG: Há dois pontos que ainda não foram su-

ficientemente aprofundados, e por isso espero mui-

to de outros estudiosos.
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O primeiro é a biografia: ainda não existe uma

biografia completa, para o que falta o levantamento

de muitas passagens de sua vida, como, por exem-

plo, o período de Hamburgo, onde viveu antes de

escrever qualquer livro, tempo de gestação de sua

obra. Felizmente, Wander Melo Miranda, da UFMG,

grande editor que é responsável por um trabalho

ecdótico dificílimo como o livro das Passagens, de

Walter Benjamin, tomou a peito a publicação do Di-

ário de Hamburgo, que vai iluminar um período obs-

curo da vida de nosso autor. É uma tarefa que exige

muito do editor, pois não são originais preparados

para publicação, mas um caderno com anotações,

abreviaturas, croquis, interjeições crípticas. Essa será

uma inestimável contribuição.

O segundo é a epistolografia. Já contamos com

a publicação da correspondência de Guimarães Rosa

com o tradutor italiano, Edoardo Bizzarri, e com o

tradutor alemão, Curt Mayer-Clason. Essa corres-

pondência é a melhor fonte para elucidação dos pro-

cessos lexicogênicos, a que nosso autor se entregava

num labor incessante. Só vendo a minúcia a que ele

chega para esclarecer seus tradutores: é uma coisa

notável, nada há de parecido na literatura brasileira

– ou mesmo nas não brasileiras. Faltam apenas as

cartas para o tradutor espanhol, Ángel Crespo, e para

a tradutora norte-americana, Harriet De Onís.

Quanto a esta última, boa parte da correspon-

dência foi editada numa dissertação de mestrado de

Iná Valéria Rodrigues Verlangieri, orientada por

Lenira Marques Covizzi, na Unesp/Araraquara. E

pensar que faz quinze anos, e continua inédita, com
essa importância! Mas Sandra Vasconcelos, direto-
ra do Fundo Guimarães Rosa do IEB (como se sabe,
o IEB adquiriu dos herdeiros todo o acervo, incluin-
do a biblioteca, há tempos), está disposta a comple-
tar a parte que falta. Já falei com Sandra Nitrini,
pedindo-lhe que apresente a proposta à Hucitec, onde
ela dirige uma coleção, e ela apoiou o projeto sem
vacilar. Quinze anos, é um pouco de exagero.

INFORME: Pretende lançar mais algum li-
vro sobre o tema?

WNG: No momento, acabo de entregar dois li-
vros sobre Euclides da Cunha, um para a Compa-
nhia das Letras e outro para a editora do MST (onde
presto serviços, bem como para a Fundação Perseu
Abramo, entre várias editoras e revistas), dando uma
folga a Guimarães Rosa. Mas com este nunca se
sabe... De repente, ele me provoca com alguma coi-
sa que nunca tinha percebido. Nesse caso, só anali-
sando para decifrar o enigma, escrevendo e
publicando para abrir o debate.

Sim, continuarei escrevendo sobre este autor e
já tenho novos trabalhos ainda inéditos. Por exem-
plo: recebi em dezembro de 2008 a homenagem de
um congresso que me foi dedicado, em Berlim, ce-
lebrando o centenário do nascimento de Guimarães
Rosa, e o trabalho que ali apresentei, se desse tem-
po, teria entrado no livro – mas agora entrará em
outro. Tenho 30 livros publicados, livros de crítica
literária e cultural, vários deles versando Guimarães

Rosa e Euclides da Cunha: e outros virão.

ARTIGO

A REPRESENTAÇÃO DOCENTE NO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA

USP
ANTONIO CARLOS ROBERT MORAES

PROFESSOR DO DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA, FFLCH-USP

O Conselho Universitário, órgão máximo de de-

liberação na estrutura institucional da USP, é com-

posto por 110 membros dos quais 87 são

necessariamente docentes da universidade, assim dis-

tribuídos: sete membros da reitoria (reitor, vice-rei-

tor, pró-reitores, secretária geral), 37 diretores de

unidades, 37 representantes das congregações, um

representante dos museus e institutos, e cinco repre-

sentantes das categorias docentes. Os outros 23 assen-

tos são ocupados por 13 representantes discentes, três

representantes dos funcionários, um da Fundação de

Amparo à Pesquisa do estado de São Paulo, um dos
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antigos alunos e cinco representantes externos (das

federações da Indústria, do Comércio e da Agricul-

tura, das classes trabalhadoras, e dos institutos de

pesquisa do Estado de São Paulo). Salienta-se a só-

lida maioria do quadro docente da instituição no

colegiado. Tendo a USP um total de 5.358 professo-

res (dado de agosto de 2007), cada docente com as-

sento no Conselho representaria, em tese, cerca de

61 colegas, número que sobe para quase 70 se não

computarmos os cargos da administração superior.

Se tomarmos apenas os postos específicos da repre-

sentação docente, o universo de representados por

cada representante passa dos 1100 professores, Po-

rém tal cifra seria atenuada exatamente pela repre-

sentação das unidades.

Como visto, cada uma das 37 unidades de ensino

e pesquisa da USP possuem dois assentos no Conse-

lho Universitário, um ocupado pelo seu diretor e ou-

tro pelo representante eleito por sua Congregação.

Ocorre que as unidades da Universidade são muito

diferenciadas no que tange ao tamanho de seu corpo

docente. As quatro maiores unidades (Escola Poli-

técnica, Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Hu-

manas, Faculdade de Medicina, Faculdade de

Medicina de Ribeirão Preto) somam 1560 professo-

res, o que equivale a quase 200 docentes representa-

dos por cada um de seus membros no colegiado,

contando os diretores. Na outra ponta, as quatro me-

nores unidades (Escola de Educação Física e Espor-

tes, Instituto de Oceanografia, Instituto de Química

de São Carlos, Faculdade de Zootecnia e Engenharia

de Alimentos) possuem 177 professores, o que

corresponde a 22 docentes para cada representante

no Conselho Universitário. As quatro unidades de

maior porte mencionadas apresentam um quadro do-

cente três vezes maior do que o existente nas oito

menores unidades da USP, todas com menos de 70

professores (número de docentes lotados nos gran-

des departamentos da FFLCH). Mais de um terço das

unidades representadas no Conselho possuem menos

de 90 docentes, com 13 unidades somando 871 pro-

fessores (além das citadas, o Instituto de Geociências,

a Faculdade de Economia, Administração e Contabi-

lidade de Ribeirão Preto, o Instituto de Física de São

Carlos, o Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciên-

cias Atmosféricas, o Instituto de Psicologia, a Escola

de Educação, a Faculdade de Ciências Farmacêuti-

cas, a Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ri-

beirão Preto e a Escola de Enfermagem de Ribeirão

Preto). Já as 12 maiores unidades, todas com mais de

150 docentes, perfazem mais da metade do corpo

docente da USP, com 2843 professores (além das ci-

tadas, a Escola Superior de Agricultura “Luiz de

Queiroz”, a Escola de Engenharia de São Carlos, a

Escola de Comunicações e Artes, o Instituto de Ma-

temática e Estatística, a Faculdade de Economia,

Administração e Contabilidade, a Faculdade de Filo-

sofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, o Instituto

de Física e a Faculdade de Odontologia).

Observa-se a enorme desproporção no universo

dos representados. Um voto da Escola Politécnica

representa 234 docentes, um da Faculdade de Filo-

sofia, Letras e Ciências Humanas representa 225 pro-

fessores. Um voto com o mesmo peso decisório no

Conselho Universitário representa no Instituto Oce-

anográfico 17 docentes, e na Escola de Educação

Física e Esporte 19 professores. Assim, há uma cla-

ra sub-representação das grandes escolas e, por con-

seguinte, uma super-representação das pequenas

unidades. Essa situação decorre da vigência de uma

concepção federativa na montagem do fórum maior

de decisão sobre o funcionamento da Universidade,

um critério possivelmente adotado para amenizar re-

sistências quando da criação ou dos primeiros anos

dessa instituição, num contexto onde inexistiam uni-

dades pequenas dotadas de autonomia de represen-

tação. Tal viés, contudo, foi mantido na reforma

universitária de 1969, que operou a divisão da anti-

ga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, crian-

do boa parte das atuais unidades da USP. E foi

reforçado na reforma dos estatutos dos anos noven-

ta, que inclusive o encravou no mecanismo de con-

sulta do processo de escolha do Reitor, na própria

composição do colégio ampliado de votação.

Vale fazer uma comparação com a composição

de um órgão congênere, o Conselho Consultivo da

UNICAMP. Este é composto por 72 membros, sendo

igualmente sete vinculados à reitoria. 21 diretores de

unidades e o superintendente do Hospital das Clíni-

cas também tem assento no colegiado, composto ain-

da de oito representantes discentes e sete dos

funcionários, além de cinco representantes externos

(Federação das Indústrias do Estado de São Paulo -

FIESP, Departamento Intersindical de Estatísticas e

Estudos Socioeconômicos - DIEESE, Prefeitura de

Campinas, Fundação de Amparo à Pesquisa do Esta-

do de São Paulo - FAPESP e Governo do Estado). É

exatamente na representação do quadro docente que
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a estrutura desse órgão mais difere do Conselho Uni-

versitário da USP. Dele constam 11 representantes

das categorias docentes (três para os titulares, três para

os associados, três para os doutores e dois para os

assistentes), e mais nove representantes “gerais” dos

professores, eleitos diretamente a partir de uma lista

de candidatos inscritos (sendo elegíveis para esta se-

leção todo o corpo docente estável). Há ainda dois

representantes das carreiras não docentes da Univer-

sidade. Observa-se que a representação docente as-

cende a 20 professores (contra cinco na USP), sendo

a totalidade dessa bancada eleita sem vinculação de

origem ou de localização funcional, e quase a metade

sem vínculo com a titulação acadêmica. Em termos

de representatividade, tal modelo não apresenta as

distorções observadas em nossa Universidade.

Num momento em que se discutem reformas

estatutárias na USP, e no qual a decisão sobre as

propostas de alteração tem por fórum o próprio Con-

selho Universitário, é interessante refletir acerca da

composição desse órgão, tendo por finalidade o apri-

moramento da prática da democracia na instituição.

COMEMORAÇÃO

No dia 26 de janeiro foi realizado Conselho

Universitário no Memorial da América Latina em

comemoração aos 75 anos da Universidade. A pro-

fessora Sandra Margarida Nitrini, diretora da

FFLCH, proferiu um discurso em agradecimento a

homenagem recebida: um troféu concedido aos di-

retores das unidades da USP.

Confira aqui a reprodução do discurso:

Em nome da FFLCH e, muito honrada, como

representante dos diretores da Faculdade de Direi-

to, da Escola Politécnica, da Escola Superior de Agri-

cultura Luiz Queiroz, da Faculdade de Medicina, das

Faculdades de Ciências Farmacêuticas e de Odon-

tologia e da Faculdade de Medicina Veterinária, agra-

deço esta bela e feliz homenagem que a Reitora,

Suely Vilela, presta a essas unidades que deram ori-

gem à Universidade de São Paulo, em 1934.

Com exceção da Faculdade de Filosofia, Ciências

e Letras, as outras escolas, algumas com formatos di-

ferentes, já vinham atuando com grandes contribuições

para a sociedade nos seus respectivos campos. A Fa-

culdade de Direito desde 1827, a Escola Politécnica

desde 1894, a ESALQ desde 1901, a Faculdade de

Medicina desde 1913, a Faculdade de Farmácia desde

1899, o curso de Odontologia desde 1902. A Faculda-

DISCURSO EM COMEMORAÇÃO AOS 75 ANOS DA USP
PROFª. DRA. SANDRA MARGARIDA NITRINI

DIRETORA DA FFLCH-USP

de de Medicina Veterinária surgiu em 1934, mas seus

fundamentos datam de 1919.  De modo que a Univer-

sidade de São Paulo nasceu com serviços prestados à

sociedade e com experiência na busca do conhecimento

em diferentes áreas. Nasceu juntamente com a Fa-

culdade de Filosofia, Ciências e Letras, núcleo fun-

damental para a articulação cultural e científica entre

as várias unidades que compõem a Universidade.

Celula mater da USP, a Faculdade de Filosofia, Ci-

ências e Letras contribuiu para o surgimento de um

novo modelo de universidade, necessariamente vin-

culado à pesquisa, à geração do conhecimento, di-

ferente daquele que tinha sido implantado no Brasil

e que, praticamente, dominava a América Latina: o

de agrupar faculdades isoladas, voltadas muito mais

para a formação de profissionais, o que aliás, a USP

faz e faz muito bem, sem prejuízo para a pesquisa.

A chave de sua excelência encontra-se na

indissociabilidade entre pesquisa e ensino.

Certamente a particularidade contextual de sua

origem explica, além de outros fatores, entre os quais

o empenho e dedicação de seus docentes, discentes,

funcionários, sintonizados com as transformações

do mundo e da sociedade no decorrer destes 75 anos,

o lugar privilegiado e merecido que a USP ocupa,

hoje, como universidade classe mundial.



6 Informativo da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas – USP

Os diretores das unidades que

compuseram a USP no momento de
sua criação recebem com orgulho o
troféu, que reproduz a torre e o reló-
gio da Cidade Universitária, com toda
a sua simbologia. A torre, planejada
como obra majestosa e ousada, (no
projeto inicial teria 100 metros, mas
por determinação da Aeronáutica, sua
elevação foi reduzida a 50), abriga o
relógio. Torre e relógio, pontos de re-
ferência e de convergência para as uni-
dades espalhadas pelo campus. Unem

o disperso. Acenam para o movimen-

to entre unidade e diversidade, tão pró-

prio da universidade e que a USP cul-
tiva desde sua criação.

Sensibilizados com esta homenagem,
os diretores reiteram os agradecimen-
tos à Reitora e reafirmam o compromis-
so e a disposição de suas unidades de
darem o melhor de si em prol da exce-
lência de nossa Universidade no ensi-
no, na pesquisa e na cultura e extensão,
sempre a serviço da sociedade, e com a
certeza de que este é também o propó-
sito de todas as outras unidades que in-

tegram a USP, em seus diversos campi.

INFORME: Gostaria que o senhor contasse

um pouco sobre sua trajetória anterior à USP.

Como se deu a escolha pelo curso de Filosofia?

Renato Janine Ribeiro: Estudei num colégio

estadual muito bom, o Alberto Levy, em

Indianópolis. Entre outros professores, tive aula com

Marilena Chauí e com Ana Lia de Almeida Prado –

que foi professora de grego na USP, e no Levy nos

ensinou latim e português. Dona Lia me abriu um

gosto enorme pela cultura. Marilena abriu o mundo

da filosofia, da reflexão, para mim e outros alunos.

Além disso, era o começo da ditadura militar e,

embora eu só tivesse 18 anos quando entrei na Fa-

culdade (em 1968), contestar o discurso dominante

era algo que me motivava. Eu via a filosofia como

contestação, como a proposta de pensar diferente e

de construir um mundo diferente. Fui muito marca-

do pela leitura dos livros de Leandro Konder, pelos

Ensaios sobre literatura, de Lukács, A sereia e o

desconfiado, de Roberto Schwartz, e ainda por um

livro fabuloso, A construção da personagem, de

Antonio Candido, Décio de Almeida Prado, Paulo

Emilio Salles Gomes e Anatol Rosenfeld, que só

MEMÓRIA

ENTREVISTA – PROF. DR. RENATO JANINE RIBEIRO (DF)
POR PRISCILLA VICENZO DA SILVA

existia, na época, como boletim da FFCL. Como se

vê, eu era fascinado pela teoria literária e pensava

talvez passar pela filosofia para chegar a ela.

INFORME: O senhor iniciou a graduação em

Filosofia em 1968, ano marcado pelo conflito na

Maria Antonia. O senhor acompanhou esses

acontecimentos, ou a mudança para o campus da

Cidade Universitária? Gostaria que o senhor re-

latasse brevemente sua experiência de graduan-

do da FFLCH.

RJR: Não tive nenhuma experiência de lideran-

ça política em 1968 nem, nos anos seguintes, de luta

armada ou militância partidária. Mas ia religiosamente

a todas as assembléias em 1968 e, quando a Faculda-

de (na Maria Antonia) foi ocupada, ia lá todos os dias,

nas férias de julho daquele ano. Tivemos aulas e dis-

cussões importantes. Só que tudo acabou muito mal.

Lembro um dia de outubro de 68, quando encontrei

minha colega e grande amiga Olgaria na avenida

Ipiranga, debulhada em lágrimas: a cavalaria do go-

verno do Estado estava indo ocupar a Faculdade, de-

pois da morte de um estudante secundarista alvejado
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pelos anti-comunistas do prédio em frente. Fomos

transferidos para a Cidade Universitária e perdemos

o centro da cidade. Os anos seguintes foram duros: o

país sob a ditadura, nós isolados em barracos de con-

creto. Este isolamento era metáfora de um isolamen-

to maior, o de sentir que não compartilhava nada com

uma população que apoiava a ditadura, associando

milagre brasileiro, general Médici e tricampeonato

de futebol. Foram anos difíceis. No curso de Filoso-

fia, devemos muito a pessoas como Gilda de Mello e

Souza, Victor Knoll, Marilena Chauí e Maria Sylvia

Carvalho Franco, que lutaram empenhadamente para

manter a autonomia e a própria vida do Departamen-

to – afinal, havíamos perdido mais de um terço dos

professores. Fui representante dos alunos no

colegiado, naquele período, e pude presenciar o que

fizeram de importante.

INFORME: O curso de Filosofia da FFLCH

mudou muito em relação ao da época de sua gra-

duação? Quais seriam as mudanças principais?

RJR: Era um curso com poucos alunos e poucos

professores. Havia uma proximidade maior entre uns

e outros. Os conflitos internos ao Departamento, em-

bora houvesse, hoje parecem mais suaves que os atu-

ais. Na verdade, minha época foi atípica. Havia 10 ou

15 professores no Departamento, mas em começos

de 1969 dois foram cassados, três se exilaram e um

foi para o estrangeiro estudar. Destes seis professo-

res, alguns voltaram, mas a maior parte foi para ou-

tras instituições. Então, tivemos aulas com poucos

professores, que por isso mesmo merecem muita ad-

miração. A partir da abertura (que coincidiu com a

contratação minha e de colegas como Milton, em

1975), as coisas melhoraram, embora a ditadura de-

morasse um tempo enorme a terminar.

Contudo, eu sinto que os alunos hoje são mais

tímidos em termos de idéias. Até 1985, em toda dis-

ciplina que eu ministrava recebia pelo menos um tra-

balho brilhante, original, corajoso. Uma aluna me

entregou um trabalho, certa vez, em que tratava – em

filosofia política – de Alice de Lewis Carroll, e uma

página (datilografada) seguia o desenho do coelho de

Alice. O conteúdo estava à altura da forma. Atual-

mente, os alunos parecem preferir resumir textos clás-

sicos, às vezes muito bem, mas com pouco

atrevimento intelectual. Em suma, acho que fomos

longe demais na especialização, e isso não apenas na

filosofia. Faz uns 10 anos, encontrei um intelectual

norte-americano de primeira, Edmund Leites, e ele

me alertou: se vocês forem muito longe na

institucionalização da pesquisa, vão perder uma joie

de vivre, uma leveza de pensar, que pode ser muito

importante. Em parte, as agências de fomento e a

internacionalização da produção científica são res-

ponsáveis por isso, porque fortaleceram as frontei-

ras entre as áreas e criaram espécies de alfândegas

epistemológicas: o seu trabalho é realmente de filo-

sofia? É mesmo de ciência política? Ora, as frontei-

ras, sobretudo nas ciências humanas, sempre foram

muito permeáveis. A história deve muito à etnologia

(segundo Georges Duby) e à economia (segundo os

Annales), a filosofia sempre dialogou com as ciên-

cias e a cultura, a antropologia deve bastante à

fenomenologia... Então, hoje, quando as ciências exa-

tas e biológicas estão se abrindo mais para o

interdisciplinar, parece que nós, das humanas, que

sempre fomos interdisciplinares por natureza e por

amor, estamos muito ciosos das fronteiras. Um exem-

plo basta: a nova Universidade Federal do ABC não

tem aulas, no primeiro ano, de Química I, Física I

etc; ela tem aulas sobre a estrutura da matéria do

ponto de vista químico, físico, biológico etc. O cur-

so de Ciências Sociais da FFLCH, aliás, teve uma

belíssima tradição em que o primeiro semestre, se

não me engano, discutia diferença, conflito e diver-

sidade do ponto de vista da sociologia, da ciência

política e da antropologia. Penso que experiências

desse tipo portam o futuro.

INFORME: Como objeto de suas pesquisas

acadêmicas o senhor escolheu o estudo da obra

de Thomas Hobbes e, mais amplamente, a filo-

sofia política. Como se deu essa escolha?

RJR: Foi curioso. Meu segundo ano de Facul-

dade, 1969, foi logo após o Ato-5 e aí fui apresenta-

do, por uma professora francesa (sempre havia dois

no Departamento, pagos pelo governo da França),

Danielle Ancier, ao pensamento de Hobbes. Fiquei

impressionado com a franqueza dele ao defender um

poder forte – uma franqueza que contrastava com o

ambiente de mentiras que a ditadura difundia. Sua

lucidez faz dele uma figura excepcional na filosofia

política. Além disso, fez-me pensar em Freud e na

escolha entre libido e civilização, ou (para Hobbes)

entre estado de natureza e Estado político, entre guer-

ra e paz. Estudar Hobbes foi, assim, adotar um gran-

de amigo mas de quem discordava muito: pensá-lo
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era pensar contra ele, geralmente. Minha relação com

ele, embora afetiva, foi assim muito diferente da de

Marilena com Espinosa: ela vê, no seu filósofo, um

aliado. Eu nunca senti Hobbes assim. De certa for-

ma, pensar Hobbes foi pensar contra Hobbes, o que é

muito enriquecedor. Meu orientando Eduardo Rinesi,

autor de uma bela tese que vai sair em português em

breve pela editora Azougue, com prefácio meu, en-

tendeu muito bem isso.

INFORME: O senhor iniciou sua carreira do-

cente na FFLCH em 1975. Como foi / é sua expe-

riência como docente da Faculdade?

RJR: Houve muitas mudanças. Como disse, acho

que os alunos da primeira década eram mais audazes.

Contudo, Filosofia é um curso em boa parte para alu-

nos já formados em outra área, que chegam com uma

bagagem própria e indagações fascinadas. Sempre

gostei de lecionar – é algo que me deu muito prazer.

Meu último curso antes de ir para Columbia, em 2003,

foi interessante, porque era uma disciplina da pós-

graduação e os alunos estavam muito silenciosos.

Então lhes propus que criássemos um site, com tex-

tos e, por que não?, fotos e pinturas de autoria deles.

Isso deflagrou discussões ricas, que nos levaram a só

encerrar o curso pela 16ª ou 17ª aula, quando nin-

guém mais tinha tempo. É uma ótima lembrança.

Além disso, participei das outras dimensões da

vida acadêmica. Na Congregação, eu, Ítalo Carone e

Zilda Iokói redigimos o regimento da Faculdade após

as mudanças introduzidas pelo Estatuto de 1988. Sem-

pre gostei do clima interdisciplinar, inter-cursos, que

a FFLCH proporciona. Penso que a filosofia (a área

de pensamento e não só o curso) tem forte vocação

para a discussão para além de suas fronteiras. A Uni-

versidade pode favorecer isso. Mas em 2003 fui leci-

onar em Columbia University e, quando voltei, assumi

uma diretoria na Capes, razão pela qual não dei cur-

sos regulares estes últimos cinco anos. Pretendo mi-

nistrar uma matéria na pós-graduação no segundo

semestre de 2009, procurando ver os significados da

experiência da avaliação da pós que dirigi na Capes –

os significados filosóficos que aparecem em concei-

tos como valor, mérito, democracia e outros – e tal-

vez também o que significa ver o governo de dentro.

Quem trabalha com filosofia política ganha, ao ver

como funciona o poder – mas é bom sair dele, tam-

bém. O poder efetua muitas coisas. Ele não é apenas

negativo ou castrador, como pretendia Foucault nos

seus primeiros cursos sobre a sexualidade, no Collège

de France, que Marilena anotou e que lemos em seus

cadernos; ele é produtor, como o próprio Foucault

depois entendeu e publicou na História da sexuali-

dade. Dá para fazer muita coisa, desde que você con-

siga fazer horas extras, porque há um cotidiano que é

correr atrás do prejuízo; então, se tem um projeto, se

tem convicções, se consegue motivar sua equipe e ter

uma base de apoio, muito pode ser realizado. Tive a

sorte de dirigir um setor na Capes que não lida com

dinheiro; o de que dispúnhamos era a capacidade in-

telectual de docentes dedicados, que visitaram inú-

meros cursos com falhas e ajudaram a saná-las. Do

que mais me orgulho é de termos começado a visitar

instituições com propostas de cursos inadequadas e

que puderam ser corrigidas e implementadas – tudo

isso a custo baixíssimo e com uma cooperação admi-

rável dos professores das mais diversas áreas.

INFORME: Em 2001, o senhor publicou o livro

Humanidades: um novo curso na USP, que traz o

projeto de um curso de graduação que abrangeria

as diversas áreas das humanidades. Como o senhor

analisa a situação atual dos cursos da FFLCH? E

como seria esse novo curso proposto?

RJR: Talvez o curso não tenha sido implantado

devido a duas casualidades. Primeiro, sua proposta

veio a público no momento de uma greve, e parte dos

grevistas usou-o como arma contra o Reitor, atribu-

indo à proposta intenções neoliberais e outras sandi-

ces. Segundo, quando ele ia ser votado, a Pró-reitora

Ada Grinover, que me pedira que o concebesse, con-

correu à Reitoria mas perdeu as eleições; acho que o

Reitor vitorioso não teve vontade de implantá-lo. Mas

o que me dá muita satisfação é que ele aparece como

referência explícita nas duas propostas a meu ver mais

inovadoras na Universidade brasileira destes anos, os

Bacharelados Interdisciplinares (BI’s) das Universi-

dades Federais da Bahia e do ABC. Ele é menciona-

do no livro do Reitor Naomar de Almeida, A

universidade nova, e nos projetos da UFABC. A con-

vicção de que uma formação universitária não deve

ser profissionalizante está cada vez mais difundida.

Afinal, dos diplomas ditos profissionalizantes, o que

tem maior “sucesso” é o de Medicina – mas, segundo

o Conselho Nacional de Educação, apenas 67% dos

médicos trabalham como tais (o ministro afirma que

são perto de 80%): ou seja, entre um terço e um quin-

to dos que fizeram um curso caro e difícil foram tra-
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balhar em outra coisa. No Direito, são talvez 90% os

que nunca vêm a advogar. No professorado, que in-

clui nossa Faculdade, e na Administração, creio que

em torno de 70% nunca exercem a profissão em que

se formaram. Mas a formação obtida vale, para essas

pessoas, e com freqüência vale muito. Então temos

que mudar a idéia do que é evasão. Não será melhor

dar uma formação básica rica (que nada tenha a ver

com os “ciclos básicos” da ditadura, com Matemáti-

ca I, Filosofia I etc.) e deixar as reservas profissio-

nais para certas áreas em que erros podem ser fatais,

como saúde e engenharia? E essa formação básica

rica não é, afinal de contas, o que nossa Faculdade

melhor sabe ministrar? Em suma, penso que há mui-

to tempo não temos perspectivas tão positivas para o

que fazemos, nas Humanas, quanto hoje.

Nossa Faculdade tem por vocação o diálogo en-

tre as áreas do conhecimento que a compõem. O pro-

blema é que isso se faz pouco. Os últimos trinta anos

foram marcados por uma forte construção de fron-

teiras entre as áreas do conhecimento. Precisava-se

distinguir a filosofia da psicologia; a história, da ge-

ografia; a antropologia, a sociologia e a ciência po-

lítica (de propósito, estou citando três casos em que

o curso ou o Departamento era um só, nos começos

da antiga FFCL). Esse processo de individuação dos

objetos e eidéticas das ciências humanas arrematou

a morte do ecletismo, que dominara a sociedade bra-

sileira até a criação da USP e da Universidade do

Brasil: tínhamos por exemplo médicos cultos, que

sabiam Racine muito bem, mas que jamais fariam

uma análise de qualidade acadêmica de sua obra.

Foi criada esta capacidade. Mas a ênfase nessa dire-

ção deixou-nos despreparados para o grande desa-

fio do conhecimento hoje, que é interdisciplinar. E

paradoxalmente, nós da FFLCH sempre tivemos

muita interdisciplinaridade, até porque não é difícil

um de nós ler o texto de um colega de outra área da

Faculdade. Uma das Faculdades de maior vocação

interdisciplinar da USP tem, hoje, somente gradua-

ções e pós-graduações disciplinares.

Tomando as coisas por outro lado: a USP tem

mais de duzentos cursos de pós-graduação. Ela os

tem em quase todas as áreas do conhecimento. A

segunda colocada, a UNESP, tem metade da USP –

e parte disso se deve a ter ela um grande número de

campi, cobrindo todo o nosso Estado. Ora, quase

todos os nossos cursos são disciplinares. A USP não

tem mais muito chão para expandir nessa direção,

que está praticamente coberta. Ela conseguiu um

sucesso admirável nesse rumo. É porque temos cur-

sos de mais de dez línguas e literaturas que a

Unicamp pôde se concentrar em literatura

hispanoamericana, por exemplo, em vez de dupli-

car o que a USP fazia. Mas na própria USP novos

cursos de pós, novos grupos de pesquisa, e por que

não novos cursos de graduação? Provavelmente irão

ser mais interdisciplinares. Só que a idéia de inter-

disciplinaridade está mudando. Com freqüência, tra-

ta-se de pesquisas – e por conseqüência de cursos –

que tratam de um objeto, tema ou assunto que preci-

sa ser esmiuçado de distintos aspectos: mas essa ta-

refa pode ser completada. Não sabemos, quando um

grupo se constitui nesse formato, se ele vai ser per-

manente ou não. Por isso, vão coexistir as pesquisas

disciplinares, em maior número, e nichos

interdisciplinares, dos quais alguns serão temporá-

rios. Por exemplo, se mudarem por completo os

paradigmas da química, o respectivo Departamento

vai se reunir e discutir que novos rumos tomarão,

mas mantendo sua identidade de químicos. O mes-

mo vale para as nossas ciências. Mas, se um dia ti-

vermos uma pós-graduação em violência, em

políticas públicas para a pobreza ou especificamen-

te em novos materiais, pode ser que num determi-

nado momento elas completem sua missão e se

encerrem: isso será um êxito, não um fracasso.

INFORME: Neste ano a USP e a FFLCH es-

tão completando 75 anos. Quais seriam suas ex-

pectativas em relação ao futuro de ambas?

RJR: Nestes 75 anos, a USP e suas Unidades

(no caso, a FFCL e suas herdeiras, a FFLCH e mais

oito institutos) lideraram o ambiente universitário

brasileiro. Continuam nesta posição. Mas a distân-

cia entre nós e as demais universidades diminuiu e

vai diminuir cada vez mais, o que é bom. Em parte

diminui justamente porque nossos doutores vão le-

cionar nelas! Quer dizer, a USP contribuiu e contri-

bui para reduzir as desigualdades regionais. Mas me

parece que o ambiente de uma Universidade que é

uma federação de unidades, e de uma FFLCH que é

uma federação de departamentos, não ajudará a mu-

dar nosso perfil. Resumindo, nossa Universidade é

a melhor do País, mas ela não pode ficar parada.

Hoje é difícil surgirem lideranças quer na USP, quer

na FFLCH, que funcionam como uma série de gru-

pos almejando distintos fins e conseguindo recur-
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sos para eles, dependendo de seu poder de fogo e de

sua influência nas agências de fomento. Temos inte-

lectuais e cientistas notáveis, mas eles não assumem

a liderança na Universidade. Certas áreas do conhe-

cimento e certas universidades, porém, conseguem

mais recursos justamente porque, nelas, o mérito ci-

entífico vem junto com a liderança política.

É evidente que uma liderança acadêmica tem de

ser democrática: uma das melhores coisas que distin-

gue a universidade do governo é que, aqui, é raro re-

cebermos ordens. Mas o problema é que nos

segmentamos tanto que um projeto para a USP ou

mesmo para a FFLCH tende a ser um conjunto de

intenções, mais que de medidas viáveis. Além disso,

nossa Faculdade acostumou-se a certas práticas que

não funcionam fora: por exemplo, pedir sistematica-

mente maior prazo a cada projeto que vem da Reito-

ria ou de um órgão central; tomar posição contra

muitos desses projetos; ficar na defensiva, em suma.

E isso quando, justamente porque estuda a socieda-

de, a FFLCH é uma das faculdades mais qualificadas

para tomar iniciativas, formular propostas e tudo o

mais. Vi muito disso enquanto fui diretor da Capes. É

freqüente o pesquisador de Humanas criticar os cri-

térios “impostos” a nós por outras áreas, mas há aí

um certo equívoco. Lutei para ampliar a transparên-

cia da avaliação, para avaliarmos livros, para valori-

zar nossas formas de produção e criação de

conhecimento. É claro que é mais fácil avaliar quan-

do se publica em periódicos indexados e estes têm

fator de impacto, o que não vale para nossas áreas.

Mas, sempre que as áreas de Humanas enunciaram o

que entendem por qualidade, por impacto social (por

exemplo, o compromisso com o ensino básico ou com

políticas públicas), foram bem acolhidas. O que não

se pode confundir é o dever de prestar contas à soci-

edade e de avaliar a produção científica e a formação

dos alunos, que é uma obrigação de todo acadêmico,

com a forma pela qual essa produção e formação se

dá em cada área (que tem de ser respeitada) e portan-

to a forma pela qual ela é avaliada. Devemos explicitar

cada vez mais qual é a riqueza de nossa produção

científica, e mostrá-la. É esse tipo de iniciativa que

precisa aumentar. E nossa sociedade está querendo

mais conhecimento; quer discutir mais o sentido das

coisas, o que é assunto nosso, da filosofia até as lite-

raturas; precisa debater o uso dos ganhos de produti-

vidade, o que é tema das ciências sociais e humanas;

em suma, temos muito lugar para nos expandir e para

sermos ouvidos.

ENTREVISTA – PROFª. DRA. IEDA MARIA ALVES (DLCV)
POR PRISCILLA VICENZO DA SILVA

INFORME - Entre os anos de 1966 a 1969 a

senhora fez seu curso de graduação em Letras

na UNISANTOS. Como se deu a opção pelo

estudo das Letras?

Ieda Maria Alves - A opção pelo curso de Letras

ocorreu quando eu cursava o antigo curso ginasial.

Meu interesse pelas línguas estrangeiras que es-

tudava, especialmente o Francês, língua de que sem-

pre gostei, foi determinante. Decidi, naquele período,

que seria professora de Francês.

Essa decisão foi corroborada quando eu estava

terminando o curso ginasial. Minha professora de

Francês, também apaixonada pela língua e pela cul-

tura francesas, conseguiu algumas bolsas junto à

Aliança Francesa de Santos para distribuir a seus

alunos. Consegui uma delas e os cursos que freqüen-

tei na Aliança contribuíram muito para acentuar meu

interesse pelo curso de Letras.

INFORME - A senhora produziu seu mestrado

e sua tese de doutorado na França, na área de

Lexicologia. Como surgiu o interesse por esse tema

e como foi a experiência de pesquisa no exterior?

IMA - Desde que ingressei no curso de Letras,

tinha como meta passar algum tempo na França.

Terminei o curso em 1969, ano em que também

concluí o curso regular e os diplomas de Nancy na

Aliança Francesa, e candidatei-me a uma bolsa que o

Ministère des Affaires Etrangères da França conce-

dia a professores de Francês. Queria estudar Lingüís-

tica, disciplina que estava despontando no Brasil.

Consegui a bolsa em 1971, para estudar em Besan-

çon, cidade situada na província do Jura e conhecida,

na época, por seu Centre de Linguistique Appliquée.

Como professora de Francês, comecei a cursar uma

espécie de estágio para professores estrangeiros, que

incluía disciplinas pedagógicas e lingüísticas.
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O interesse pela Lexicologia havia começado na

Faculdade, em Santos, quando preparei, para a dis-

ciplina de Língua Francesa, uma monografia sobre

os empréstimos na língua francesa. Em Besançon,

procurei o Prof. Bernard Quemada, que ministrava

seminários de Maîtrise sobre o léxico francês. Con-

segui mudar meu programa de estudos e passei a

estudar Lexicologia com esse mestre, que se tornou

meu orientador de mestrado e doutorado.

INFORME - A senhora iniciou carreira acadê-

mica na USP em 2000, com a livre-docência. Como

foi sua vinda para a Universidade? Como tem sido

a experiência como professora da Faculdade?

IMA - Depois de meu regresso da França, comecei

a carreira universitária ministrando aulas em faculda-

des particulares, nas atuais UNISANTOS e UNIBERO.

Um ano depois prestei concurso junto à UNESP

e passei 14 anos nessa instituição, inicialmente no

campus de Marília e depois no de Assis.

Comecei minhas atividades na USP em janeiro de

1990, após passar por uma seleção de ingresso em 1989.

Aqui, além das atividades didáticas junto à Graduação

e à Pós-Graduação do Programa de Filologia e Língua

Portuguesa, tenho participado também de várias ativi-

dades administrativas. Junto à área de Filologia e Lín-

gua Portuguesa, fui coordenadora da Graduação e por

duas vezes coordenadora da Pós-Graduação. Tenho

participado de vários colegiados (Comissão de Pós-

Graduação, Conselho do Departamento de Letras Clás-

sicas e Vernáculas, Conselho do Centro de Línguas,

Conselho do Centro Interdepartamental de Tradução e

Terminologia, Congregação).

Tenho trabalhado constantemente com alunos de

Iniciação Científica. Formar novos pesquisadores é

uma atividade que sempre me dá muito prazer, ao qual

junto a expectativa de que esses bolsistas venham a

tornar-se bons profissionais na área de Letras.

INFORME - Mesmo antes de iniciar a

docência na FFLCH, a senhora já havia dado

aulas em outras universidades (UNISANTOS,

UNESP) e também em colégios. A carreira aca-

dêmica sempre esteve em seus planos, ou sur-

giu como decorrência da vida acadêmica?

IMA - Sempre fui professora. Ministro aulas des-

de o segundo ano da Faculdade, em Santos, quando

fiz um estágio de docência, durante um ano escolar,

junto a uma turma do primeiro ano ginasial. Desde

então, e ainda durante o curso de Letras, passei a

ministrar aulas de Francês e Português em escolas

particulares e públicas.

Trabalhar em uma instituição universitária foi

um desejo que comecei a acalentar na França, quan-

do fazia a pós-graduação. Percebi, naquela ocasião,

que a carreira universitária me daria a oportunidade

de conciliar trabalho e continuidade nos estudos.

INFORME - A senhora é bastante ligada ao

CITRAT (Centro Interdepartamental de Tradu-

ção e Terminologia), já tendo exercido inclusive

o cargo de chefia do Centro. Qual é a importân-

cia do CITRAT para a FFLCH?

IMA - O CITRAT representa um espaço privi-

legiado em que diferentes tendências da Tradução

e da Terminologia se encontram. Procura agregar

todos os docentes dos departamentos de Letras que

estabelecem vínculos com essas disciplinas, que

possuem características distintas mas também apre-

sentam aspectos comuns.

Atuo junto ao CITRAT desde sua implementação,

no início da década de 90. Já exerci várias atividades

junto a esse Centro: representante do DLCV junto ao

Conselho, Vice-diretora, Diretora. Atualmente, sou res-

ponsável pelo Laboratório de Terminologia. Atuo quan-

do solicitada, como parecerista da revista TradTerm,

publicada pelo Centro. E colaboro também em cursos

de Extensão, ministrando a disciplina Terminologia.

INFORME - Em 2009 a FFLCH completa

75 anos. Quais seriam suas expectativas para o

futuro da Faculdade?

IMA - A USP é uma das maiores universidades

da América Latina. A produção de seu quadro do-

cente é relevante e reconhecida.

Para alcançar um lugar ainda mais prestigioso

entre as grandes universidades do mundo, desafios

internos precisam ser vencidos. O espaço físico re-

presenta um grande problema para o curso de Le-

tras, em que atuo. O prédio de Letras necessita de

mais salas de aula e de salas que comportem mais

alunos do que as atuais. Se as reformas para a ex-

tensão do prédio amenizarão a falta de espaços di-

dáticos, resta ainda resolver a falta de espaço para o

desenvolvimento de pesquisas, em laboratórios apro-

priados para o desenvolvimento de projetos, em que

alunos de Iniciação Científica e pós-graduandos

possam desenvolver trabalhos com seus respectivos
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professores. Falta esse espaço no curso de Letras.

De maneira mais ampla, minha expectativa é

que a USP continue a interagir com a sociedade,

intensificando ações que possibilitem torná-la cada

vez mais um agente contribuidor para a inclusão

social da comunidade interna e externa . Ações

como o Inclusp, a Universidade Aberta para a Ter-

ceira Idade, projetos como o Ensinar com Pesqui-

sa e o Ensinar com Extensão, que privilegiam alu-

nos oriundos de famílias com baixa renda, são ne-

cessários e estimulantes. Nossa Universidade,

produtora de conhecimentos tão diversificados e

úteis para a sociedade brasileira, pode exercer um

papel social ainda mais ativo para o desenvolvi-

mento do País. Essa é minha expectativa para o

futuro da Universidade de São Paulo.

ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

ANDAMENTO DA REFORMA DOS PRÉDIOS
POR RENATO SANTINO

O início do ano letivo também é marcado pelo pros-

seguimento em ritmo constante das obras na FFLCH.

 Buscando maior adequação às novas regras de

acessibilidade, a instalação de piso tátil em locais

estratégicos da Faculdade, uma das principais novi-

dades programadas, continua, e já foi concluída na

História e nas Ciências Sociais. O piso tátil tem como

função principal orientar deficientes visuais, ajudan-

do-os a caminhar com mais segurança.

Na Casa de Cultura já foram concluídos a pavi-

mentação, o estacionamento e os banheiros. Faltam,

ainda, as instalações elétricas do elevador.

No prédio da História as obras no telhado já fo-

ram finalizadas. Um dos elevadores já foi entregue,

enquanto a outra torre tem apresentado problemas.

Além disso, o banheiro feminino já foi concluído,

enquanto o masculino está em fase final.

Nas Ciências Sociais, a acessibilidade também foi

melhorada, com a execução da rampa de acesso. Além

disso, as reformas da sala 14 estão em fase final, fal-

tando apenas a pintura e o piso enquanto as obras

estão sendo iniciadas no mini-auditório (sala 24).

Nas Letras, o andamento do acabamento exter-

no está em 60% e foi realizada a entrega definitiva

de cinco salas. Também está sendo executado o fe-

chamento da parede da sala pró-aluno.

Foi em uma palestra na FFLCH que a professo-

ra Diana Brydon, da Universidade de Manitoba, do

Canadá, aproveitou para estreitar os laços de coope-

ração entre nossa Faculdade e a universidade cana-

dense. Com o objetivo de discutir as possibilidades

de troca de conhecimento no ensino superior entre

países a partir do processo de globalização, a pro-

fessora discutiu o tema “Globalization and Higher

Education: Working Towards Cognitive Justice”

ESTREITAMENTO DE LAÇOS DE COOPERAÇÃO ENTRE FFLCH E
UNIVERSIDADE DE MANITOBA (CANADÁ)
PROFESSORA DA UNIVERSIDADE DE MANITOBA FALA DAS POSSIBILIDADES DE TROCA DE CONHECIMENTO ENTRE PAÍSES.
POR RENATO ROSTÁS

[Globalização e Ensino Superior: Trabalhando Rumo

a uma Justiça Cognitiva].

Para a professora Brydon, é muito importante

que as universidades do mundo todo tenham pro-

postas de integração entre si. Ela considera muito

importante a troca de conhecimento entre diferen-

tes países e culturas, sempre levando em conta a

multidisciplinaridade e a pesquisa conjunta.

A pesquisa conjunta é uma tradição das ciências
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exatas e principalmente biológicas. A idéia de um

time de pesquisadores trabalhando com humanida-
des não vêm à nossa cabeça, pois tradicionalmente
o estudioso das ciências humanas passou sua vida
na biblioteca, mergulhado em livros e formulando
teses. A docente canadense acha que o modelo dos
grupos de pesquisa deve ser seguido, também, pelas
humanidades. Ela elogia o trabalho dos professores
Walkyria Monte Mór e Lynn Mario Menezes de Sou-
za, do Departamento de Letras Modernas, nesse sen-
tido, por causa dos grupos com os quais ela trabalha.

A LIGAÇÃO ENTRE A FFLCH E A
UNIVERSIDADE DE MANITOBA

Esse trabalho em equipes rendeu uma parceria
entre a professora Brydon, a professora Monte Mór
e o professor Menezes de Souza, aproximando as
duas universidades (a USP e a Universidade de Ma-
nitoba). Anualmente, professores e alunos de pós-
graduação da FFLCH visitam Manitoba e têm a
opção de permanecerem por períodos de quatro, seis
ou doze meses, possibilitando o trabalho conjunto
entre canadenses e brasileiros durante praticamente
o ano todo. A professora Brydon elogia o incentivo
governamental a esse intercâmbio, que ela conside-
ra muito produtivo. Ela explica que a maior parte
dos estudos feitos é sobre as pesquisas já em desen-
volvimento aqui na FFLCH, mas também há a pos-
sibilidade de os pesquisadores participarem em
discussões diversas nos cursos que são orientados a
fazer, assistirem a palestras e participarem de semi-
nários acadêmicos, mostrando seus estudos e conhe-

cendo trabalhos de outros pesquisadores.
Manitoba é uma província canadense que fica no

centro-sul do país. É o centro agrícola do país e foi
majoritariamente colonizada pelos ingleses. Apesar
disso, algumas regiões têm origem colonial francesa,
motivo pelo qual o idioma também é falado na pro-
víncia. Manitoba possui quatro universidades, a mai-
or sendo a Universidade de Manitoba, de cujo corpo
docente a professora Diana Brydon faz parte. É uma
universidade de administração pública, mas onde o
ensino não é totalmente gratuito.

Esse é um grande problema que o sistema de en-
sino canadense enfrenta hoje em dia, segundo a pro-
fessora Brydon. Há uma corrente muito forte no país
que deseja a privatização do Ensino Superior. Isso
acontece principalmente por causa da comparação
das universidades canadenses, que são muito boas,
com as estadunidenses, que são referências mundiais.
Para os que defendem a privatização, é o livre-mer-
cado e a iniciativa privada que mantém essas gran-
des universidades, como Harvard, no topo.

Mesmo sendo contra essa administração priva-
da do Ensino Superior canadense, a professora acha
justo que um misto de gestões, como acontece aqui
no Brasil, também seja usado em seu país. Os dois
sistemas coexistiram, com a presença de instituições
públicas e também privadas, permitindo assim uma
competição de mercado. Mas, de qualquer jeito, ela
acredita ser muito importante a presença de um sis-
tema público de ensino forte, pois, segundo ela, a
educação deveria ser um serviço oferecido gratuita-

mente à sociedade.

EVENTOS

Professor Doutor Alfredo Bosi

Cerimônia de Outorga do Título de Professor Emérito

Professor Doutor Alfredo Bosi

Cerimônia de Outorga do Título de Professor Emérito
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Na última quinta-feira, dia 12 de março, a Facul-

dade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas conce-

deu o título de Professor Emérito ao Professor Doutor

Alfredo Bosi. Após realizar sua formação acadêmica

integralmente na FFLCH, o professor Bosi foi mem-

bro integrante do corpo docente da Faculdade desde

1970, onde, ao longo dos anos, destacou-se na área

da crítica e da história literária, principalmente no

tangente à literatura brasileira. Na Universidade de

São Paulo, além da excelência no magistério, o pro-

fessor participou ativamente da diretoria do Instituto

de Estudos Avançados, sendo editor da Revista de

Estudos Avançados desde 1989. Entre suas marcas

históricas, estão um prêmio Jabuti em 1993 e dois

prêmios de “Melhor Ensaio” da Associação Paulista

de Críticos de Arte, um em 1977 por O ser e o tempo

da poesia e um em 1992 por Dialética da coloniza-

ção. Além destes prêmios, o professor tornou-se um

Imortal em 2003, ocupando a 12ª cadeira da Acade-

mia Brasileira de Letras. A cerimônia de outorga do

título de Professor Emérito, ocorrida no Salão Nobre

da Faculdade, figura como uma homenagem à exten-

sa contribuição do professor Alfredo Bosi à comuni-

dade acadêmica e à sociedade em geral.

Em homenagem aos 75 anos do decreto de sua

origem, a Universidade de São Paulo, em parceria

com os Correios, anunciou a confecção de um selo

comemorativo para a ocasião, criado pelo designer

José Carlos de Araújo, responsável, também, pelo

logotipo do jubileu.

A idéia da criação surgiu ainda em 2008, quan-

do foram criadas as comissões para as comemo-

rações da data, buscando aumentar a visibilidade

da Universidade. A Professora Doutora Solange

de Oliveira Rezende, do Instituto de Ciências Ma-

temáticas e de Computação (ICMC) da USP em

São Carlos e presidente da Comissão Executiva

dos 75 anos, explica que o selo “irá para todos os

museus, coleções e acervos filatélicos do país. As

pessoas levarão para suas casas o selo da Univer-

sidade, ajudando a espalhar o nome da USP”.

Segundo ela, o selo deverá estar disponível para

USP CRIA SELO COMEMORATIVO PARA CELEBRAR 75 ANOS
POR RENATO SANTINO

venda a partir do próximo mês.

Para viabilizar o projeto, no entanto, foi neces-

sário tratar diretamente com o diretor dos Correios,

em sua sede em Brasília, explicando a importância

da USP e da data para o Brasil.

A cerimônia de lançamento foi realizada no dia

26 de janeiro, durante a Sessão Solene do Conselho

Universitário, realizada no Auditório Simon Bolívar

do Memorial da América Latina, em São Paulo.

Além do selo, também foi anunciada, durante a

celebração, a criação de um carimbo celebrando o

Jubileu de Diamante da Universidade de São Paulo.

A USP foi criada em 25 de janeiro de 1934 e

desde setembro do ano passado diversos eventos e

atividades têm sido realizados nos sete campi, com

o intuito de promover a data, buscar visibilidade e

reconhecer o trabalho de quem contribuiu para o

crescimento da Universidade.
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Dia 12 de fevereiro foi lançado oficialmente o novo

diploma da USP. O novo design do diploma mostra

que a Universidade acompanha a modernização da

sociedade, além de ser muito mais seguro (o diploma é

emitido na Casa da Moeda). Nessa cerimônia estavam

presentes alunos graduados de quase todas as unida-

des da Universidade e, para representar a Faculdade

de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, estava a alu-

na Luciana Antonini Schoeps. Conversamos com

Luciana para saber um pouco sobre sua trajetória na

Faculdade, e seus planos após a graduação.

INFORME - Como foi sua preparação para

entrar na Faculdade?

Luciana Antonini Schoeps - Eu sempre estu-

dei em escola pública e fiz o Ensino Médio na ETE

Lauro Gomes, em São Bernardo do Campo. Lá eu

estudava antes das provas e, quando achava que o

professor passava conteúdo insuficiente, estudava

por fora. Então eu prestei a FUVEST, não tinha fei-

to cursinho e passei para a segunda fase com quase

15 pontos acima da nota de corte. Então resolvi es-

tudar! Peguei as apostilas da minha irmã e estudei

muito, passei todo o período das festas de fim de

ano estudando. Principalmente História que eu não

havia tido uma base muito boa no colégio; já Geo-

grafia eu tive um professor muito bom na ETE e

sempre tive muita facilidade em Português.

INFORME - E na Faculdade? Como foi seu

desenvolvimento?

LAS - Foi bem tranquilo. Eu segui o mesmo rit-

mo de estudar sozinha, me dedicar bastante. E real-

mente no curso de Letras não basta ir às aulas, ou

seja, não basta ter professores excelentes como os

que temos lá. É necessário ler muito, fazer germinar

as idéias e se empenhar num trabalho que é bastante

solitário. Isso porque os professores geralmente não

querem que você repita o que eles dizem em aula,

mas que você construa algo seu. Quem já está acos-

tumado a estudar e se virar sozinho, acaba conse-

guindo um melhor desempenho.

INFORME – Durante a Faculdade você tra-

balhou?

LAS - Não, eu fiz iniciação científica, com bol-

ALUNA DA FFLCH RECEBE O NOVO DIPLOMA DA USP
POR ROBERTA CYRILLO

sa, então eu já considerava isso um trabalho. E dava

realmente muito trabalho, pois tive a bolsa FAPESP

e os relatórios exigiam bastante. A carga de leituras

também aumenta muito quando se faz uma pesqui-

sa e não é fácil conciliar com a faculdade.

INFORME - Por que você acha que foi esco-

lhida para receber o diploma? Por que você se

formou com as melhores notas entre os alunos

da FFLCH?

LAS - Apesar de eu ter essa facilidade para apren-

der, eu levava bastante a sério os trabalhos que eu

tinha que fazer, eu sempre estudava pras provas.

Acho que passei a levar um pouco mais a sério as

coisas aqui na Faculdade.

Eu sempre tive uma autocobrança muito grande

comigo mesma, eu sempre gostava de tirar boas no-

tas aqui dentro e eu acho que apesar de não ser tão

difícil, acho que só mesmo com bastante dedicação e

estudos. Eu lia todos os livros que os professores in-

dicavam e procurava fazer bons trabalhos, me empe-

nhava na redação, procurando não apenas o que dizer

nos trabalhos, mas principalmente como dizer, ou seja,

pensando sempre na estrutura, na forma.

INFORME - O que mudou depois que você

terminou a Faculdade?

LAS - Eu terminei o curso em 2008, o bacha-

relado em Letras Português-Francês e a licencia-

tura também Português-Francês. E agora em 2009

eu entrei na pós-graduação também em literatura

francesa, área na qual fiz minha iniciação cientí-

fica. Acho que mudou bastante; bom, acho que

toda a Faculdade faz uma grande diferença, eu

acho que aqui na FFLCH você tem contato com

muitas coisas que a gente não tem lá fora, e não

só coisas informativas, a Faculdade aqui é muito

formativa também. Eu sinto que a nossa forma de

pensar muda, a nossa forma de ver o mundo. Em

letras, em literatura, a gente entra em contato com

todo um outro universo.

INFORME - Por que você considera que a Fa-

culdade é formativa?

LAS - Eu acredito que os cursos da área de

Humanas têm um privilégio muito grande que é o
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de abordar temas que nos fazem repensar não ape-

nas a nossa forma de encarar e compreender o

mundo, mas também a nossa relação com nós mes-

mos e com o mundo. Principalmente em Literatu-

ra, eu acho que a gente se lê e se relê nos livros

que analisamos, através da nossa experiência de

leitura. A Literatura acaba falando muito sobre nós

mesmos. Sinto que, de uma maneira geral, os cur-

sos da FFLCH, cada um com sua especificidade,

é claro, não apenas informam os alunos, mas os

formam, já que constroem sujeitos críticos. Não

passamos ilesos por essa Faculdade!

INFORME - Você pretende seguir carreira
acadêmica?

LAS - Sim. Eu pretendo seguir nos estudos de
Pós-Graduação, fazendo Mestrado e Doutorado aqui
na USP, pensando na construção de uma carreira pro-
fissional acadêmica. Minha experiência em iniciação
científica me fez entrar em contato com esse mundo,
com o mundo da pesquisa acadêmica, pelo qual me
apaixonei. Gostaria muito de conseguir me tornar uma
professora universitária, mas isso é algo que se torna
cada vez mais concorrido nos últimos anos e não é
nada fácil. Além disso, até lá há um longo percurso a

ser seguido. Mas é algo com o qual eu sonho.

DESFORMAS    CENEDIC    CEMARX
http://desformas.blogspot.com

C.SOCIAIS USP sala 08
14:30h

MARX+ARTES

03/04

2009

G.MOTTA
20/03
27/03 F.ALAMBERT

A.C.RIBEIRO
M.GUTIERREZ

M.FIX

SEMINÁRIOS MARX + ARTES
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Publicado durante uma década no jornal Folha de

S. Paulo, o Jornal de Resenhas era um encarte organi-

zado pela Discurso Editorial, editora fundada em 1993

por professores do Departamento de Filosofia da

FFLCH. Contendo resenhas de publicações brasilei-

ras recém-lançadas, além de ensaios e entrevistas com

autores literários, a publicação deixou uma lacuna no

mercado editorial quando parou de circular, em 2004.

O Professor Doutor Milton Meira do Nascimen-

to, docente do Departamento de Filosofia e presi-

dente da Discurso Editorial e responsável pela

publicação, atendeu ao INFORME para explicar por

que a Folha não mais publica o Jornal e como será

a publicação e distribuição a partir de agora, que

será mantido apenas pela Discurso.

INFORME: Qual a relação entre essa nova

publicação e o Jornal de Resenhas que era publi-

cado na Folha de S. Paulo?

Milton Meira do Nascimento: O Jornal de Rese-

nhas, na sua primeira fase, circulou como encarte da

Folha de S. Paulo, de 1995 a 2004, por intermédio de

um convênio que envolvia, além da Folha de S. Paulo,

a USP, a Unesp, a UFMG e a Unicamp. O resultado

desse trabalho de nove anos foi posteriormente edita-

do em três volumes pela Discurso Editorial, para per-

manecer nas bibliotecas para consulta. A Discurso

Editorial ainda dispõe de alguns exemplares.

Para esta nova fase, que terá o primeiro número

em março de 2009, a Discurso Editorial elaborou um

projeto para que o jornal possa sustentar-se por meio

de inserções publicitárias. O jornal será mensal, no

formato de 280 x 430 mm, com 24 páginas e tiragem

inicial de 75.000 exemplares. Será distribuído, inici-

almente, aos professores das universidades federais e

das estaduais paulistas.  E será vendido nas redes das

grandes livrarias brasileiras. A linha editorial será a

mesma que norteou aquela primeira fase.

JORNAL DE RESENHAS, DA DISCURSO EDITORIAL, VOLTA A CIRCULAR
POR RENATO ROSTÁS

INFORME: A Folha não mais terá publicados

esses textos? Por que essa decisão foi tomada?

MMN: Aquela etapa de publicação como encarte

da Folha de S. Paulo foi muito importante para a

consolidação do projeto. Na época, o Jornal de Re-

senhas era uma referência importante tanto para os

professores quanto para os estudantes universitári-

os. Em 2004, não foi possível continuar com o pro-

jeto por dificuldades na manutenção dos convênios

com as universidades e por dificuldades da própria

Folha, num momento de uma crise muito difícil de

todos os grandes jornais brasileiros. Situação que,

aliás, ainda persiste.  A decisão de agora tentar

viabilizar o projeto de uma forma mais independen-

te se deve à persistência da mesma equipe de traba-

lho, que ainda continua acreditando que um veículo

dessa natureza é importante para dinamizar o deba-

te intelectual em nosso meio, não somente intra-

muros, mas também para fora dos campi das

universidades, motivando os leitores, principalmente

os estudantes, para que leiam os livros resenhados.

A marca “Jornal de Resenhas” pertence à Discur-

so Editorial, que é uma associação sem fins lucrati-

vos formada pelos professores do Departamento de

Filosofia da FFLCH-USP e aberta a realização de

projetos mesmo que propostos por outras pessoas que

não pertençam ao Departamento de Filosofia. A cir-

culação pela Folha de S. Paulo foi apenas o resultado

de um convênio para que isso fosse possível. Mas a

marca continua com a Discurso Editorial.

INFORME: Qual será o conteúdo das rese-

nhas na publicação?

MMN: O conteúdo será principalmente de re-

senhas dos livros recentemente lançados no Bra-

sil, mas terá também ensaios e entrevistas com

autores.  A escolha dos livros e dos colaboradores

convidados é feita em reunião de pauta, uma vez

PRODUÇÃO DA FACULDADE
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por mês. O critério para a escolha dos livros é sem-

pre a relevância do autor, do tema, etc. Convida-

mos para escrever sobre um determinado livro, um

professor que conheça muito bem o assunto, que

seja, portanto da área do conteúdo resenhado. Pela

quantidade muito grande das publicações no Bra-

sil, é provável que muitos livros importantes fiquem

de fora, pela falta de espaço no jornal. Mas isto,

por certo, não será freqüente, porque, além da equi-

pe que trabalhará na edição mensal do texto, desde

a escolha dos livros até o trabalho final de fecha-

mento de cada número, o Jornal terá representan-

tes de outros estados. Aliás, esta é uma preocupação

que tivemos sempre. Apesar de a iniciativa ser de

um grupo de professores de São Paulo, não quere-

mos que o jornal seja caracterizado como de um

estado só. Muito pelo contrário, para as resenhas,

convidamos também intelectuais de outros estados,

pois o que consideramos mais importante é ativar

o debate em torno do livro em todo o território bra-

sileiro e não apenas em São Paulo.

INFORME: O senhor será o coordenador da

publicação? Quem serão os autores das resenhas?

MMN: Como presidente da Discurso Editorial,

sou também responsável jurídica e administrativa-

mente pelo jornal. Mas temos uma equipe editorial

formada pelos professores: Luiz Fernando Franklin

de Mattos (do Departamento de Filosofia), Sérgio

Miceli (Departamento de Sociologia), Laura de Mello

e Souza (Departamento de História), Ricardo Musse

(Departamento de Sociologia), Vander Melo Miranda

(Departamento de Letras da UFMG), João José Reis

(do Departamento de História da UFBA) e outros que

ainda serão convidados para compor essa equipe.

Os colaboradores que irão escrever as resenhas

serão todos os grandes especialistas em suas áreas

do conhecimento. Na primeira fase, tivemos apro-

ximadamente 600 colaboradores em todo o Brasil e

desta vez não será diferente.

INFORME: É possível que a publicação seja

a mais relevante da área no meio acadêmico?

Por quê?

MMN: Acreditamos que o Jornal de Resenhas,

naquilo que se propõe, será a publicação mais rele-

vante no meio acadêmico e não-acadêmico, princi-

palmente porque o espaço para resenhas nos grandes

jornais vem diminuindo nos últimos anos e a ten-

dência não é de melhorar.

Neste sentido, o Jornal de Resenhas volta em

boa hora, para suprir uma lacuna, talvez deixada pela

sua ausência, desde o ano de 2004.

O grande desafio desta nova fase não é quanto ao

conteúdo nem quanto aos colaboradores do jornal, é

em relação à distribuição dos 75.000 exemplares.

Teremos que montar uma operação enorme para

fazer o jornal chegar a todos os estados brasileiros.

Mas todo esse esforço valerá a pena, porque o jor-

nal chegará a um público leitor muito especial, os

professores das universidades públicas, o que não

acontecia anteriormente.

NIETZSCHE E A  AURORA DE UMA NOVA ÉTICA

VÂNIA DUTRA DE AZEREDO

Na Filosofia de Nietzsche há uma interpretação que conduz da disso-

lução da metafísica à ética do amor fati. A sua Filosofia, mormente a que

se inicia com Assim falava Zaratustra, tem como questão central a cons-

trução de uma ética apresentada, nesse livro, como ética do amor fati. Os

temas que constituem a vertente positiva do seu pensamento – vontade de

potência, eterno retorno e além-do-homem – inter-relacionam-se a partir

da perspectiva dessa ética que requer, como condicionante de sua compre-

ensão, a superação da metafísica. O móvel condutor de suas análises está

determinado pela afirmação incondicional da vida e é nessa afirmação que

julgamos encontrar elementos para sustentar a hipótese da presença de

uma ética no conjunto de sua obra afirmativa, ainda que se configure de

modo diverso das formulações anteriores.www.editorahumanitas.com.br
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EDMUNDO NAVARRO DE ANDRADE

AUGUSTO JERONIMO MARTINI

Edmundo Navarro de Andrade (São Paulo, 02/01/1881 – 01/12/1941). Estudou

na Escola Nacional de Agricultura de Coimbra (Portugal), onde se diplomou em

1903. De regresso ao Brasil, foi encarregado pela Companhia Paulista de Estradas de

Ferro para organizar o seu primeiro horto florestal, em Jundiaí. Ocupou vários cargos

públicos na área agrícola, participando de muitas comissões de estudo no exterior em

missão dos governos Federal e de São Paulo, e também da Companhia Paulista de

Estradas de Ferro, tendo percorrido, em longas viagens, grande parte do mundo.

Publicou vários títulos, a maioria deles sobre a cultura do eucalipto. Como cientista,

Navarro não foi simplesmente um colecionador de coisas: ao criar o Horto Florestal,

organizar o Museu do Eucalipto, o Herbário e o Arboreto, deixou-nos um verdadeiro

centro cultural no mundo da silvicultura que precisa ser preservado. O trabalho feito

por Navarro não visava lucros imediatos. Era um investimento para o futuro. www.editorahumanitas.com.br

HARMONIA – MITO E MÚSICA NA GRÉCIA  ANTIGA

PAULA DA CUNHA CORRÊA

Harmonia; mito e música na Grécia antiga examina os significados do termo harmonía,

de Homero a Aristóxeno e os teóricos alexandrinos, e os caráteres (éthe) atribuídos por

poetas e filósofos às harmoníai musicais. Para saber se as caracterizações das harmoníai

que se encontram nas obras dos filósofos correspondem a uma prática real, corrente entre

os poetas-músicos, são estudados versos de Laso, Pratinas e, principalmente, as odes

pindáricas em que há referência à harmonía empregada. Na segunda parte do ensaio,

procura-se esclarecer o que seriam os chamados nómoi musicais.

www.editorahumanitas.com.br

As imagens que vemos em um programa de televisão, por exemplo, são iguais
para todos. O que muda é a maneira como enxergamos e nos relacionamos com essas
figuras. Essa relação que pessoas de diferentes culturas têm com a imagem, e sua
implicação no estudo das ciências sociais, é o tema do livro Imagem-conhecimento:
Antropologia, cinema e outros diálogos, lançamento da Papirus Editora. A obra foi
organizada por Andréa Barbosa, Edgar Teodoro da Cunha e Rose Satiko Hikiji.

“O objetivo do livro é trazer ao público diversas reflexões contemporâneas so-
bre as aproximações entre as ciências sociais e o universo das imagens (cinema,
vídeo e artes visuais, principalmente, mas também teatro e música)”, explicam os
organizadores. A importância de se estudar essa relação que diversos povos têm
com a imagem, segundo Andréa, Cunha e Rose, está no fato de que diferentes for-
mas de olhar em diálogo propiciam a ampliação dos horizontes do conhecimento.
“Nem todos possuímos a mesma relação com a imagem. Em um mundo em que os meios de comunicação
audiovisual e os produtos midiáticos são mais acessíveis, é fundamental pensarmos as formas de apropria-
ção desses meios e produtos em situações culturais bastante diversas”, apontam.

A obra está dividida em três partes principais. Os textos agrupados na primeira parte, “Imagem e conhe-
cimento”, falam sobre como o trabalho com expressões da esfera do sensível, no campo das ciências sociais,
provoca a introdução de novas questões epistemológicas para a disciplina. O filme produzido no encontro
etnográfico é considerado com base em diferentes ângulos pelos autores no segundo bloco, “Imagem e
pesquisa”. Já a terceira e última parte dessa coletânea, “Imagens em análise”, reúne artigos que investigam
as possibilidades da análise de narrativas audiovisuais que, por se destinarem a uma ampla circulação, nos
possibilitam uma outra forma de acesso à realidade, tanto da vida quanto dos filmes analisados.

IMAGEM-CONHECIMENTO

ANDRÉA BARBOSA, EDGAR TEODORO DA CUNHA, ROSE SATIKO G. HIKIJI

(ORGANIZADORES)

Papirus Editora - www.papirus.com.br
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SITE DO SCS FFLCH
NOVA CARA, NOVOS CONTEÚDOS

O Serviço de Comunicação Social da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, pensan-

do na otimização de seu trabalho, bem como satisfação à comunidade de tudo aquilo que está sendo produzido,

lançou recentemente seu site (www.fflch.usp.br/scs), completamente reformulado: do design ao conteúdo.

No endereço é possível encontrar - além de nossas tradicionais publicações, como o INFORME, Você

Sabia (boletim dos funcionários) e Sala de Imprensa - novos materiais de áudio e vídeo, como coberturas de

eventos que acontecem no âmbito da Faculdade, edições da TV FFLCH, Rádio FFLCH e Universidade em

Discussão, atividades feitas com os funcionários, entre outros.

Acesse nosso endereço e confira as mais diversas novidades que o SCS tem trazido a cada dia.

Mais informações: Serviço de Comunicação Social – (11) 3091-4612/4938 ou comunicacaofflch@usp.br.


