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Em entrevista para o Informe, Priscila de Car-

valho, secretária do Departamento de História e

coordenadora da Comissão do Projeto Adminis-

trativo, fala sobre o I Encontro de Funcionários da

FFLCH e os desdobramentos e ganhos do projeto.

INFORME: De onde surgiu a necessidade

de se formular um Projeto Administrativo

para a FFLCH? Qual (ou quais) a situação

identificada que precisava ser modificada?

Algum modelo já existente serviu de exemplo

(experiência em outras unidades USP ou fora

da USP)?

Priscila de Carvalho: Em julho de 2010,

numa reunião convocada pela Senhora Diretora

com os secretários de departamentos, para que se

discutisse o horário em período de férias escola-

res, foi lançada pelo Sr. Edinaldo Faria Lima,

secretário do Departamento de Antropologia, a

ideia de se trabalhar em um projeto administrati-

vo voltado para a FFLCH.  A Profa. Sandra Nitrini

abraçou pronta e entusiasticamente a ideia e pe-

diu que a Srta. Lucilene Andrade, na época Che-

fe do Serviço de Pessoal de nossa Unidade,

coordenasse os trabalhos. Foram então realiza-

das algumas reuniões, nas quais compareceram

cerca de 50 funcionários.  A Lucilene organizou

com maestria o nascimento do projeto: depois de

coletar quais os problemas apontados pelos fun-

cionários, através de uma pesquisa, em que fo-

I ENCONTRO DE FUNCIONÁRIOS DA FFLCH
FFLCH: UMA UNIDADE DO TAMANHO DE UMA UNIVERSIDADE

ram organizados 28 temas básicos, foram dividi-

dos grupos de trabalho com a tarefa de discutir

esses pontos e mais que isso, apontar as “possí-

veis soluções”.  De fato foi uma medida extre-

mamente “proativa”, uma vez que incentivou as

pessoas a pensarem como administradores, con-

tribuindo de forma efetiva para a busca de solu-

ções. Depois disso foram apresentados pelos

grupos os resultados de seus apontamentos e fi-

nalmente condensados em 5 grandes grupos: Co-

municação, Contratação/Reativação de claros,

Relacionamento e Motivação, Avaliação e Car-

reira USP. Com a clareza dos apontamentos fi-

cou mais fácil verificar-se o que poderia ser

resolvido de forma imediata e o que teria que ser

trabalhado. Nesse momento foi fundamental o

papel da Profa. Sandra e dos Assistentes Admi-

nistrativo, Financeiro, Acadêmico e de

Informática, no sentido de agilizar as mudanças

mais “simples”. Nos casos mais complexos, fo-

ram feitas consultas à Consultoria Jurídica da USP

para que se implementassem as soluções aponta-

das.  Conseguiu-se assim ter mais clareza sobre

quando os resultados seriam alcançados, a curto,

médio ou longo prazos.

Acredito que a formação e o empenho da

Lucilene contribuíram muito para esse projeto

inovador dentro da FFLCH. Não tenho conheci-

mento de que tenha sido criado ou haja um proje-

to semelhante em outras unidades.
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INFORME: O que é o Projeto administra-

tivo da FFLCH? Quais os pontos levantados?

PC: Como disse, esse Projeto nasceu da ne-

cessidade e da vontade dos próprios funcionários

de questionar e resolver problemas de nosso co-

tidiano e que muitas vezes não dependem de gran-

des medidas, nem de ônus para a Instituição e

sim de pequenas mudanças e gestos que causem

impacto imediato. Dos cinco pontos levantados,

Comunicação, Contratação/Reativação de claros,

Relacionamento e Motivação, Avaliação e Car-

reira USP, priorizamos desde o início as questões

da Comunicação e Relacionamento e Motivação,

uma vez que os demais dependem mais estrita-

mente de ações institucionais por parte da Reito-

ria da Universidade. Para estimular e colaborar

com os processos de Avaliação e Carreira, vários

cursos e treinamentos foram oferecidos aos fun-

cionários, nas áreas de Informática, Língua Por-

tuguesa, Segurança do Trabalho, Psicologia e

outros, agregando conhecimento, facilitando o dia

a dia e somando em certificações que podem e

devem ser enumeradas em futuras etapas do pro-

cesso de carreira da USP.

INFORME: Após este período de tempo (do

início da discussão até o dia de hoje) quais os

pontos positivos e quais os negativos que o

Projeto Administrativo identificou?

PC: A meu ver, o maior ganho do Projeto até

hoje foi o autoconhecimento do corpo funcional

da nossa unidade. Acredito que nós não tínha-

mos até então, noção da nossa real dimensão, e

não havia um canal para que os próprios funcio-

nários pudessem de fato implementar mudanças

e melhorias que ninguém melhor do que quem

executa o trabalho, sabe onde e quando fazê-las.

O olhar diferenciado desta Direção, fez com que

os funcionários também se sentissem valoriza-

dos, o que foi muito positivo.  Mas não podemos

fechar os olhos à realidade. Temos muito a me-

lhorar, e o Projeto está trabalhando neste sentido.

Os ruídos em nossa Comunicação tem que ser

dirimidos, o estímulo aos funcionários mais anti-
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gos, melhorado.  Enfim, há muito trabalho pela

frente.

INFORME: Em que medida o I Encontro
de Funcionários da FFLCH (04 a 06 de outu-
bro) serviu aos propósitos do Projeto Admi-
nistrativo?

PC: Acredito que foi fundamental a realiza-

ção deste Encontro.  Foi muito emocionante e
animador ver a nossa FFLCH unida nesses três
dias. Todos trabalharam muito e o resultado foi

surpreendente. Li todos os questionários da ava-
liação que foram encaminhados pelo site do Pro-

jeto.  Aproveito para agradecer àqueles que
colaboraram. O feedback é importantíssimo. Se-
não como saberemos em que acertamos e em que

erramos? Concordo inteiramente com os comen-
tários sobre o “tempo” do evento.  Realmente três

dias foi muito pouco; talvez os setores e departa-
mentos tivessem que ter tido mais tempo para

expor seu trabalho, sua equipe.  Mas como eu
disse várias vezes durante o Encontro, erros acon-
tecem para ser corrigidos, obstáculos aparecem

para ser superados.  Tenho conhecimento de que
foram realizadas várias reuniões pré-Encontro,

pelos Assistentes de Direção entre os chefes e fun-
cionários das áreas por eles coordenadas. Foi dis-
cutida a distribuição de tempo, ordem de

apresentação, formato das apresentações, enfim,
tentamos idealizar a melhor forma de realizar o

Encontro.  Não faltou empenho e disposição para
que o melhor fosse feito. Digo isso porque este foi
um questionamento levantado pelos participantes.

No entanto algo com o que a maioria concorda é
que a aproximação entre os funcionários foi nos-

so maior ganho.  Com certeza serviu à melhoria
na comunicação entre os setores, o que também

estimula a cooperação e a motivação.

INFORME: Quais os desdobramentos do
Projeto para o próximo ano?

PC: Bem, no final do Encontro lançamos dois
eventos para 2012: o 1º ESEC da FFLCH – En-
contro de Secretários (durante a Semana Santa) e

o 2º Encontro dos Funcionários da FFLCH (du-
rante a Semana da Pátria).  Além disso, cursos e

treinamentos em trabalho conjunto com a Comis-
são de Treinamento, serão oferecidos.  Pensamos

também em desenvolver algumas ações visando
aos funcionários que estão próximos da aposen-

tadoria, no sentido de valorizar sua atuação
institucional à medida que se preparam para uma

nova fase em suas vidas.  Há muito trabalho a ser
feito. Os resultados até agora tem sido estimu-

lantes.  Esperamos que as futuras direções tam-
bém olhem com carinho para os funcionários e

continuem estimulando e patrocinando o Projeto

para que ele cresça. Como sempre digo: o Proje-
to Administrativo é de todos nós!

Com reportagem de Luis Ricardo Bérgamo

Acesse a Página e veja os vídeos:
c o m u n i c a c a o . f f l c h . u s p . b r /

projetoadministrativo



5INFORME Número 65 – novembro/dezembro de 2011

PREMIAÇÃO

No último dia de novem-

bro deste ano aconteceu, na

Sala São Paulo, a entrega do

Prêmio Jabuti de Literatura.

Os grandes premiados da noi-

te receberam a cobiçada

estatueta da “tartaruguinha

em pé” e um incentivo de R$

30 mil. Os livros premiados

foram Em Alguma Parte Al-

guma, de Ferreira Gullar, que

foi eleito o melhor livro de

ficção e 1822, de Laurentino

Gomes, na categoria de não

ficção. O prêmio divide-se

em 29 categorias. Os primei-

ros colocados de cada catego-

ria recebem a estátua e a importância de três mil

reais.

A estatueta, que leva aquele apelido dado seu

formato - a figura de um jabuti em pé - represen-

ta a honra concedida aos três melhores livros do

ano, a valorização da cultura letrada do país.

Muito mais que uma premiação, é uma amostra

de toda a pluralidade cultural brasileira. A

FFLCH, como instituição que abriga diversas áre-

as do conhecimento, não poderia estar ausente.

Recebemos com muita honra a notícia de que

dois de nossos professores foram premiados com

o primeiro lugar em suas categorias. Primeiro

lugar em Teoria e Crítica Literária, o professor

do Departamento de Letras Clássicas e

Vernáculas, Dr. Marcos Antonio de Moraes. Pri-

meiro lugar na categoria Ciências Exatas, o pro-

fessor do Departamento de Filosofia, Dr.

Osvaldo Pessoa Jr.

Além destes, outros pro-

fessores da FFLCH tam-

bém foram homenageados

com a estátua do Jabuti du-

rante a premiação. Foi a pri-

meira edição em que os

classificados em segundo e

terceiro lugar receberam

estatuetas. São eles:

2º Lugar em Ciências

Humanas: Tempos de Fas-

cismo: Ideologia – Intole-

rância – Imaginário,

organizado pela professora

do Departamento de Histó-

ria, Dra. Maria Luiza Tucci

Carneiro, conjuntamente com Frederico Croci.

2º Lugar em Teoria e Crítica Literária:

Navette Literária França-Brasil – A Crítica de

Roger Bastide, organizado pela professora do

Departamento de Letras Modernas, Dra. Glória

Carneiro do Amaral. A obra reúne dois volumes:

um composto por uma antologia de 225 artigos

de Roger Bastide, dispostos cronologicamente

e escritos entre 1922 e 1974; outro traz um estu-

do minucioso da produção de juventude deste

intelectual francês, um dos grandes mestres da

antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Le-

tras da USP.

3º Lugar em Tradução: Noites Áticas, texto

latino de Aulo Gélio, que teve tradução do do-

cente do Departamento de Letras Clássicas e

Vernáculas, o Dr. José Rodrigues Seabra Filho.

O Informe conversou com os professores pre-

PROFESSORES DA FFLCH RECEBEM PRÊMIO JABUTI
POR LUIS RICARDO BÉRGAMO
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miados com o primeiro lugar em

suas categorias: o Prof. Dr. Mar-

cos Antonio de Moraes, que nos

falou sobre seu livro e nos deu

uma pequena aula sobre

epistolografia, e o Prof. Dr. Os-

valdo Pessoa Jr., que falou sobre

interdisciplinaridade e de como

foi ganhar o Prêmio.

MELHOR LIVRO DE TEORIA/

CRÍTICA LITERÁRIA

O Prof. Dr. Marcos Antonio de

Moraes recebeu o Prêmio Jabuti

de melhor livro na categoria Teo-

ria/Crítica Literária, com a obra

Câmara Cascudo e Mário de

Andrade – cartas 1924-1944 (Global). Neste tra-

balho, o professor apresenta a correspondência

trocada entre duas importantes personalidades

da cultura brasileira. As cartas, que fazem parte

do acervo do Instituto de Estudos Brasileiros

(IEB-USP) e do Instituto Câmara Cascudo (Na-

tal), oferecem elementos para quem quer enten-

der um pouco mais, não só do movimento

literário modernista, como também do debate

sobre a formação da identidade cultural e políti-

ca de nosso país.

A Epistolografia vem ganhando relevância nos

estudos universitários e no mercado editorial. A

pesquisa em cartas pressupõe uma abordagem

multidisciplinar, tanto no trabalho de transcrição

de documentos, quanto na elaboração de notas

de pesquisa e na interpretação dos escritos da vida

privada. O organizador de um livro de corres-

pondência busca localizar os documentos em ar-

quivos públicos e privados, reconstituir o diálogo

e, nas notas, recompor o ambiente intelectual,

artístico e social em que as mensagens foram

produzidas. Contribui, assim, para que o leitor

possa compreender em maior profundidade as

ideias discutidas, bem como os eventos cultu-

rais e políticos mencionados nas cartas. Uma edi-

ção de correspondência pretende ainda ser

manancial de pesquisas para muitas áreas do co-

nhecimento.

Marcos Antonio de

Moraes é professor do

Instituto de Estudos Bra-

sileiros - USP e do Pro-

grama de Pós-Graduação

em Literatura Brasileira

do Departamento de Le-

tras Clássicas e

Vernáculas da FFLCH.

Na graduação, desde

2003, ministra aulas de

Literatura Brasileira e

disciplinas optativas so-

bre o memorialismo bra-

sileiro (carta, diário,

autobiografia). Na pós-

graduação da FFLCH, na

linha de pesquisa “Historiografia e Crítica Lite-

rária”, responde pela disciplina, “Epistolografia

de Mário de Andrade e seu projeto pedagógico”.

No IEB, na pós-graduação em Culturas e Identi-

dades Brasileiras, oferece “Epistolografia no Bra-

sil: redes de sociabilidade, dimensões literárias e

testemunhos da criação artística”. Atua, no IEB,

na Equipe Mário de Andrade, coordenada pela

Profa. Dra. Telê Ancona Lopez. Preside o Nú-

cleo de Estudos da Epistolografia Brasileira

(NEEB/CNPq).

Mas este não é o primeiro contato do profes-

sor Marcos

Moraes com o

Prêmio Jabuti.

Em 1995, Car-

ta ao Pintor

Moço - Mário

de Andrade

(Boitempo) re-

cebeu o prêmio

na categoria

Produção edi-

torial. Em

2001, foi pre-

miado na cate-

goria Ensaio/

Biografia, com

a Correspondência Mário de Andrade & Manuel
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Bandeira (Edusp/IEB), dissertação de mestrado

defendida na FFLCH.

Atualmente, com bolsa produtividade CNPq,

atua na pesquisa Correspondência Reunida de

Mário de Andrade, que prevê a edição fidedigna

e anotada do vasto conjunto de cartas assinadas

pelo autor modernista, em ordem cronológica.

MELHOR LIVRO DE CIÊNCIAS EXATAS

O livro Teoria Quântica: estudos históricos e

implicações culturais, que teve como um de seus

organizadores o professor do Departamento de

Filosofia da FFLCH, Dr. Osvaldo Pessoa Jr., re-

cebeu o Prêmio Jabuti de melhor publicação em

Ciências Exatas. Pode parecer estranho um pro-

fissional das ciências humanas ser reconhecido

no campo das exatas, mas o fato vem reforçar a

interdisciplinaridade epistemológica de nossos

tempos.

O professor Pessoa possui graduação em físi-

ca e filosofia, pela USP. Fez seu mestrado na

Unicamp, em física experimental; e o doutorado,

na área de História e Filosofia da Ciência, na In-

diana University. O Informe conversou com o

Prof. Dr. Osvaldo Pessoa Jr, que falou sobre o

Prêmio e a concepção do livro.

INFORME: O que as pessoas comentam ao

saber que um professor de Filosofia, da área

de Ciências Humanas, ganhou o Jabuti na ca-

tegoria Ciências Exatas? Elas estranham ou

festejam?

Osvaldo Pessoa Jr: O comentário é sempre

“Parabéns!”. Minha área de especialização é a

Filosofia da Ciência, uma área das Humanas que

estuda as Ciências Exatas. Assim, o prêmio dado

na categoria de Exatas é condizente com meu

perfil acadêmico. Felizmente, em nossa univer-

sidade, há espaço para se realizar pesquisa

interdisciplinar!

INFORME: O livro “Teoria Quântica: es-

tudos históricos e implicações culturais”, co-

meçou a ser produzido desde quando?

Gostaria, por favor, que o senhor comentasse

um pouco da produção do livro, quem o pro-

curou para escrever, ou se foi idéia sua, en-

fim, a história editorial da obra. Se o livro foi

fruto de pesquisa científica.

OPJ: O prêmio dado ao livro “Teoria quântica:

estudos históricos e implicações culturais” deve

ser visto como um prêmio ao esforço de um pro-

grama interdisciplinar sediado no Nordeste bra-

sileiro, na área de Ensino, Filosofia e História das

Ciências, envolvendo a Universidade Federal da

Bahia, e as Estaduais de Feira de Santana e da

Paraíba. O mentor deste livro é o historiador da

ciência Olival Freire Jr., doutor pela USP e pro-

fessor da UFBa. No final de 2008, ele e sua equi-

pe organizaram um “workshop” em Campina

Grande, que reuniu historiadores, filósofos e edu-

cadores do exterior e do Brasil, e também alu-

nos, e o resultado final foi este livro muito rico e

interessante, com 20 artigos sobre diferentes as-

pectos da física quântica. Eu e a historiadora

norte-americana Joan Bromberg, que lê portu-

guês, fomos convidados para participar da orga-

nização do livro, revisando os textos e auxiliando

nas traduções. Minha contribuição pessoal foi um

artigo sobre o fenômeno cultural do misticismo

quântico, que fez uso do trabalho de nosso cole-

ga da FFLCH, o antropólogo José Guilherme

Magnani.
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ERRATA

Na matéria “Professores da FFLCH são indicados ao Prêmio Jabuti”, publicada no Informe nº
64, de setembro/outubro de 2011, faltou citar o nome do professor do Departamento de História,
Dr. Henrique Soares Carneiro, que foi um dos finalistas ao Prêmio Jabuti, na categoria gastronomia,
com o livro “Bebida, Abstinência e Temperança na História Antiga e Moderna”.

PESQUISADORA DA FFLCH GANHA PREMIAÇÃO NA ITÁLIA
POR PAULO ROBERTO ANDRADE

A jornalista Aline Greff Buaes foi premiada,

no último dia 20 de novembro, com o Prêmio

Pasolini 2011, na Itália. A premiação foi conce-

dida por sua dissertação de mestrado sobre o es-

critor e cineasta italiano Pier Paolo Pasolini,

defendida em 2009 no Departamento de Letras

Modernas da FFLCH. O trabalho recebeu a úni-

ca menção especial por unanimidade dos jurados.

A dissertação apresenta a tradução comenta-

da da língua italiana para o português de uma se-

leção de cerca de 60 crônicas publicadas por

Pasolini em sua coluna semanal na revista Vie

Nuove, órgão oficial do Partido Comunista Itali-

ano (PCI), entre os anos de 1960 e 1965.

As crônicas foram agrupadas em três blocos:

a produção literária italiana, temas de cultura,

como cinema, religião, sexo, poesias e viagens; e

temas políticos, em que Pasolini discutia fascis-

mo, neocapitalismo, marxismo e crise dos parti-

dos comunistas. Os textos foram escolhidos para

facilitar a compreensão do leitor brasileiro atual,

excluindo-se aqueles com temas muito específi-

cos da Itália.

“Os comentários para os artigos incluem não

apenas questões de dificuldades linguísticas, mas

principalmente explicações sobre contextos his-

tóricos, culturais e políticos aos quais se refere

Pasolini em suas crônicas”, esclarece a jornalis-

ta. Aline buscou referências em livros de história

e literatura, em artigos de jornais e revistas da

época, e em livros sobre a vida e obra de Pasolini.

Quem foi Pasolini?

Aline explica que Pier Paolo Pasolini (1922-

1975) foi essencialmente um escritor e poeta ita-

liano, mas seus trabalhos como cineasta o levaram

à fama internacional nos anos 60 e 70. “Na Itália,

sua atuação como colunista em jornais e revistas,

comentando fatos sociais e políticos contempo-

râneos, o levou ao centro de muitas polêmicas

nacionais, como quando, em meio às revoltas

estudantis de 1968, publicou texto em um dos

jornais mais importantes da Itália criticando os

estudantes ‘burgueses’ e apoiando os policiais

‘proletários’”, diz a jornalista.

Pasolini é um personagem fortíssimo na Itá-

lia, sempre foi polêmico e muito presente na me-

mória coletiva italiana, sendo constantemente

recordado por jornalistas, escritores, intelectuais

e políticos. Morreu assassinado em 1975, em um

crime supostamente político e até hoje não resol-

vido. No Brasil, é mais famoso como cineasta e

INFORME: O que significa para o senhor,

pessoalmente e profissionalmente, ter recebi-

do o Prêmio Jabuti?

OPJ: Interpreto este prêmio, assim como ou-

tro que obtive na mesma categoria, também so-

bre física quântica, como o seguinte recado:

“Vocês conseguiram tratar de um assunto cientí-

fico de maneira interessante e acessível para um

público não especializado”. O presente livro tra-

ta desta importante área da física dos pontos de

vista histórico, filosófico, do ensino de ciência e

das implicações culturais, havendo também al-

gumas incursões mais técnicas em física. Da nossa

faculdade, o livro conta também com um artigo

do filósofo Michel Paty, sobre a objetividade em

física quântica. Para qualquer pessoa minimamen-

te interessada no assunto, haverá artigos atraen-

tes nesta multifacetada coletânea.
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seus filmes costumam ser objeto de estudo nos

meios acadêmicos.

Premiação inesperada
O Prêmio Pasolini é uma tradicional

premiação anual dada a teses e dissertações de

graduação, mestrado e doutorado, produzidas na
Itália e no exterior sobre a vida e a obra de

Pasolini. É  concedido pelo Centro Studi Pier

Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia em par-
ceria com o tradicional Centro Studi Archivio Pier

Paolo Pasolini, localizado em Bolonha, que reú-
ne o acervo principal da obra de Pasolini e existe

desde o final dos anos 70.
A pesquisadora explica que jamais imagina-

va ganhar o prêmio: “Meu objetivo era apenas
enviar cópias da minha dissertação para o Centro
de Bolonha, pois estive lá pesquisando e gostaria

que minha dissertação entrasse no acervo deles,

utilizado por pesquisadores do mundo inteiro.

Como perdi os prazos do prêmio em 2009 e 2010,
este ano me organizei e enviei as cópias. Foi ines-

perado e muito gratificante receber a notícia da
Menção Especial por unanimidade”, conta.

Ela explica que sua relação com a Itália é

um misto de admiração e curiosidade, já que não
é descendente de italianos. “Escolhi estudar Li-

teratura Italiana justamente porque gosto de tra-
duzir, e traduzir jornalistas italianos que tenham
dito coisas importantes sobre a realidade italia-

na contemporânea foi um caminho quase natu-
ral”, diz.

O trabalho teve orientação do professor Mau-
rício Santana Dias e foi realizado com bolsa da

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
São Paulo (Fapesp), que possibilitou uma breve
viagem à Itália durante os últimos 12 meses da

pesquisa.

Destinada a desenvolver estudos sobre políti-

ca, filosofia e cultura alemã, além do intercâm-
bio de professores e pesquisadores entre Brasil e

Alemanha, funciona na FFLCH a Cátedra von
Martius de Estudos Alemães e Europeus, coor-
denada pelo professor e cientista político alemão

Rainer Schmidt.
Com formação em filosofia, ciência política

e história, o professor Rainer Schmidt é, desde
2009, professor visitante do Departamento de
Ciência Política da FFLCH, tendo também pu-

blicações sobre constitucionalismo e democracia,
Max Weber e diversos temas da história das

ideias. Na USP, já ministrou cursos na pós-gra-
duação sobre Jürgen Habermas, pensamento po-

lítico europeu contemporâneo, além de diversos

seminários principalmente sobre política e filo-

sofia alemã.
A Cátedra teve início em 2001, quando o

climatógrafo e professor alemão Dieter Anhuf
firmou uma parceria entre o Serviço Alemão de
Intercâmbio Acadêmico (DAAD) e o Instituto de

Estudos Avançados da USP (IEA) para o desen-
volvimento de atividades ligadas à ecologia e para

promover o intercâmbios entre Brasil e Alema-
nha. Por isso, o nome é uma homenagem ao mé-
dico e botânico alemão Carl Friedrich Philipp von

Martius (1794-1868).
Com o tempo, houve dificuldade de encon-

trar candidatos especificamente para essa área.
Foi então que, há cerca de cinco anos, DAAD e

USP resolveram redefinir a temática da Cátedra.

CÁTEDRA VON MARTIUS DESENVOLVE INTERCÂMBIO DE
CONHECIMENTOS ENTRE BRASIL E ALEMANHA
POR PAULO ROBERTO ANDRADE

INTERCÂMBIO
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POLUIÇÃO SONORA EM SÃO PAULO ESTÁ ACIMA DO PERMITIDO POR LEI
POR PAULO ROBERTO ANDRADE

“Ainda se chamaria von Martius, mas agora es-

taria vinculada à FFLCH e deveria ter, a cada troca
de titular, um professor das ciências humanas ou
sociais. Houve assim, uma ruptura entre a época

de atuação desse primeiro professor Dieter Anhuf
e a segunda fase, da qual participou Dietmar Herz,

que era professor de ciências políticas”, relembra
Schmidt.

Atualmente, o professor Schmidt e seu grupo,
que possui em torno de 10 a 20 colaboradores, se
dedicam a duas áreas de atuação: aulas e eventos.

“A primeira consiste em ter contato com alunos a
partir da apresentação de temas da filosofia alemã

e da ciência política europeia, sempre para pós-
graduandos. Paralelamente, a segunda consiste em
organizar congressos, workshops e, a longo pra-

zo, estruturar um curso de estudos alemães e euro-
peus na Universidade”, esclarece.

Intercâmbios Brasil-Alemanha
Outra função da Cátedra é auxiliar alunos e

pesquisadores sobre estudos na Alemanha, pro-
gramas de bolsa e cooperação em pesquisas. “A

DAAD realiza anualmente uma seleção de bol-
sistas encaminhados para a Alemanha. Essa sele-

ção é feita em conjunto com a CNPq e CAPES,
na qual são escolhidas aproximadamente 80 pes-
soas, que farão seu respectivo doutorado, ou par-

te dele, na Alemanha”, explica o professor.
No caso dos professores, é realizado um pro-

cesso seletivo do qual participam membros da

faculdade e membros do DAAD, costumeiramen-
te realizado na Alemanha. “Os candidatos são
professores alemães para o cargo aqui da USP,

para intercâmbio por um período de dois anos,
prorrogáveis até cinco. Dada essa seleção e apro-

vado pela faculdade, o professor está apto para
desfrutar da vaga”, explica Schmidt.

A Cátedra von Martius é representante, no
Brasil, de um programa que a DAAD realiza em
todo o mundo, com aproximadamente 10 a 15

cátedras, nas universidades mais destacadas.  “O
DAAD permite que o professor alemão, por um

certo tempo, represente o estado da arte de uma
ciência na Alemanha. É interessante não apenas
para o professor, mas também para a universida-

de, que cria um diálogo com esse docente, nessa
determinada área”, destaca o professor.

Os trabalhos da cátedra já renderam a publi-
cação de dois livros: “Memória nas ciências hu-

manas”, organizado com o professor Helmut
Galle, do Departamento de Letras Modernas; e
“Cidadania e Integração Europeia”, organizado

com o professor Thomas Richter, da Faculdade
de Direito da USP. “Futuramente faremos um li-

vro sobre constituição e cortes constitucionais no
processo da democratização (em alemão) em uma
editora alemã no começo do ano que vem. Essa

publicação é o resultado de workshop realizado
por nós”, completa o professor.

ENTREVISTAS

O bairro de Pinheiros, em São Paulo, produz

níveis de poluição sonora acima dos permitidos
por lei. A constatação é resultado de um estudo

do Programa de Pós-Graduação em Geografia
Física da FFLCH, feito pelo geógrafo Thiago
França Shoegima. A pesquisa também constatou

que a fiscalização feita pela prefeitura é incom-

pleta, uma vez que monitora apenas uma parte
dos ruídos produzidos na região.

Além da questão legal, os ruídos são um caso
de saúde pública. Entre outros males, a poluição
sonora pode causar perda auditiva, distúrbios no
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sono, efeitos no sistema cardiovascular e fisioló-

gico, problemas psicológicos, estresse e redução
de desempenho e alterações no comportamento
social.

O estudo comparou os dados levantados pelo
próprio pesquisador – já que a prefeitura não pos-

sui dados oficiais – com os limites estabelecidos
pela lei de zoneamento urbano da cidade de São

Paulo (Lei nº 13.885/2004). “As medições foram
feitas por minha conta, bem como a aquisição do
equipamento necessário para o levantamento de

dados (decibelímetro, tripé ajustável, câmera fo-
tográfica, trena, material cartográfico, dentre ou-

tros)”, explica Shoegima.
As coletas de dados foram feitas em 40 pon-

tos na região de Pinheiros, divididas em três fa-

ses, entre 2010 e 2011, sempre das 7 às 10 horas
da manhã. Os resultados mostraram que, na pri-
meira fase de medições, 45% da amostra estava

com 15 ou mais decibéis acima dos valores reco-
mendados pela lei de zoneamento urbano, resul-

tado considerado crítico. Na segunda e terceira
fases, os valores diminuíram para 20 e 25% res-

pectivamente.
Apesar da queda, tais medições não deixam

de estar acima do permitido por lei, pois deixa-

ram uma situação crítica (1ª fase) para passar a
uma situação intermediária (2ª e 3ª fases). Nas

três fases, apenas 2,5% da amostra ficou dentro
dos limites aceitáveis.

1º Período de Medições

Dentro dos limites estabelecidos por lei

De 01 a 05 dB acima dos limites estabelecidos

De 06 a 09 dB acima dos limites estabelecidos

De 10 a 14 dB acima dos limites estabelecidos

Maior ou igual a 15 dB acima dos limites estabelecidos

Total de Pontos Medidos

Total

01 pontos

04 pontos

13 pontos

04 pontos

18 pontos

40 pontos

% em relação à mostra

2.5%

10%

32.5%

10%

45%

100%

Nas medições em Pinheiros, uma das princi-

pais fontes de ruído observada foi o tráfego de

veículos, o que já apontavam diversos trabalhos

teóricos levantados por Shoegima. Para o pesqui-

sador, a melhora nos valores se deu pela restri-

ção do tráfego de caminhões em determinados

horários e pela inspeção veicular ambiental,

implementada pela prefeitura durante o intervalo

entre as coletas de dados.

Shoegima ressalta que é preciso um monito-

ramento mais abrangente em diversas regiões da

cidade para que, conhecendo melhor as áreas crí-

ticas, sejam tomadas medidas de controle da po-

luição sonora, como mais fiscalização,

implantação de barreiras acústicas naturais, ma-

nutenção dos veículos, entre outras.

INFORME: O que foi a sua pesquisa?

Thiago França Shoegima - Foi pesquisada a

questão da poluição sonora na subprefeitura de

Pinheiros/SP.  Os principais objetivos foram o le-

vantamento de dados e a análise destes em rela-

ção ao que estabelece a lei de zoneamento urba-

no (se os pontos onde foram levantados os dados

estavam dentro ou fora do estabelecido). Os mes-

mos foram representados em forma de mapas em

que se teve o ponto medido sobre a base elabora-

da dos limites acústicos permitidos por lei.

INFORME: Por que poluição sonora?

TFS: A escolha do tema se deu por conta de

inúmeras experiências vividas tanto no âmbito

pessoal como profissional e também da necessi-

dade observada em relação ao tema na cidade de

São Paulo, que não tem muitos estudos tratando

do assunto.

INFORME: Qual a importância do estudo

para a sociedade?

TFS: O trabalho chama a atenção para um pro-

blema ao qual estamos expostos diariamente: o

ruído. E mostra que, na região onde foi feito o
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estudo, os níveis de emissão de ruído não obede-

cem os limites estabelecidos e recomendados para
o bem estar e saúde da população. Mostra ainda
que o poder público pouco faz para minimizar ou

alertar a sociedade quanto aos riscos da exposi-
ção diária a elevados níveis de ruído.

INFORME: Como foi feita a coleta de da-
dos e as medições?

TFS: A coleta de dados obedeceu as normas
estabelecidas pela ABNT (ABNT, nº 1051/2000), e

teve tempo de duração de 10 minutos para cada pon-
to escolhido, observado que o aparelho foi calibra-

do antes de cada saída de levantamento de dados.
Em relação às coletas estas foram divididas em
três fases no período de 2010/2011, e as medidas

foram tomadas das 7 às 10 horas da manhã.

INFORME: Porque escolheu a região de Pi-
nheiros?

TFS: A região de Pinheiros foi escolhida devi-
do a sua localização e importância na cidade de
São Paulo, pois está próxima das principais vias

da cidade, e comporta diversas formas de ativida-
de urbana (de comercial à residencial), e pelo gran-

de fluxo de pessoas na região durante a semana.

INFORME: Você utilizou outras pesquisas
e dados oficiais?

TFS: Foram consultados outros trabalhos fei-

tos sobre o tema. Em relação a dados oficiais,
foram utilizadas as cartografias referentes ao
zoneamento urbano e a eixos viários [feitos pela

Prefeitura]. Sobre dados referentes à poluição so-
nora, a Prefeitura não possui levantamentos/mo-

nitoramento destes na cidade, somente atende às
denúncias feitas ao PSIU (Programa de Silêncio

Urbano). Utilizei, assim, os dados referentes aos
números de denúncias recebidas. Os dados de ní-
veis de ruído, como disse anteriormente, foram
levantados por minha conta.

INFORME: Quais os principais resultados
obtidos com as medições?

TFS: Os resultados obtidos foram a elabora-
ção de mapas relacionados à questão do ruído na
área de estudo, dentre os quais cabe destaque ao
mapa de zoneamento acústico e ao mapa de risco
acústico, que mostra os pontos mais críticos em

relação aos níveis sonoros levantados.

INFORME: Que conclusões foram tiradas
dos resultados? Devemos nos preocupar com
alguma?

TFS: A principal conclusão é que a região de

Pinheiros está com os níveis de ruído acima do
estabelecido pela lei de zoneamento da cidade.

Mesmo com algumas medidas tomadas pelo po-
der público e observadas ao longo do trabalho,
os níveis ainda estão acima do permitido. Isto é

motivo de preocupação, já que a população desta
região está diretamente exposta a níveis de ruído

acima dos recomendados pela Organização Mun-
dial de Saúde (OMS), podendo ter consequências
na saúde a médio e longo prazo.

Outro fator preocupante é a falta de fiscaliza-
ção/monitoramento da questão sonora por parte do

poder público. O órgão responsável pelo controle
do ruído na cidade (PSIU) não fiscaliza o ruído

como um todo, e sim somente aquele gerado por
algumas atividades. Por exemplo, a principal fon-
te de ruído na cidade, o tráfego de veículos, não é

fiscalizado/monitorado pelo órgão ou por outro
qualquer. Não se tem parâmetros por parte do po-

der público da situação da cidade como um todo
em relação à poluição sonora como temos em re-
lação à poluição do ar, por exemplo.

INFORME: Em sua opinião, o que pode ser
feito para melhorar a poluição sonora em ci-
dades como São Paulo?

TFS: Primeiramente, tem que se ter conheci-

mento do tamanho e da extensão do problema. O
monitoramento de diversas regiões da cidade for-

neceriam dados que permitiriam ter uma visão
mais ampla das áreas mais críticas para que, as-
sim, fossem tomadas medidas de controle e
minimização do problema.

Outras ações como a implantação de barrei-
ras acústicas naturais (vegetação), manutenção
dos veículos leves e pesados, criação de um ór-
gão que tivesse como foco o controle da polui-
ção sonora como um todo, fiscalizando todas as
fontes existentes, e uma política de conscientiza-
ção da população em relação aos riscos que a

exposição à poluição sonora podem causar à saú-
de, poderiam ajudar, a longo prazo, a diminuir os

níveis de ruído no meio urbano.
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Segundo o relatório anual da Organização dos

Países Exportadores de Petróleo (Opep), divul-
gado em setembro deste ano, a Venezuela ultra-

passou a Arábia Saudita em volume de reservas
de petróleo cru. Com  296,5 bilhões de barris em
seu solo, a Venezuela torna-se o número um no

ranking dos países com maiores reservas de pe-
tróleo, posto ocupado tradicionalmente pela

Arábia Saudita, que caiu para o segundo lugar,
com 264,5 bilhões de barris.

Em relação ao relatório do ano passado, a Ve-

VENEZUELA TORNA-SE A MAIOR RESERVA DE PETRÓLEO DO MUNDO
POR LUIS RICARDO BÉRGAMO

nezuela aumentou em 40% o número de suas ja-

zidas. Já a Arábia Saudita permaneceu estável,
por isso essa mudança no quadro mundial da dis-

tribuição de petróleo. Em terceiro lugar no
ranking dos países com maiores jazidas aparece
o Irã, com 151,1 bilhões de barris e, em quarto,

o Iraque, com  143,1 bilhões de barris.
Ainda faltam estudos que avaliarão se todas

essas novas jazidas de petróleo venezuelano são
economicamente viáveis. Por hora a informação
é recebida com cautela pelo mercado mundial.

Venezuela
Arábia Saudita
Irã
Iraque
Kuwait
Emirados Árabes Unidos
Rússia
Líbia

296,5
264,5
151,1
143,1
101,5

97,8
79,4
47,0

PETRÓLEO NO MUNDO RANKING DAS MAIORES

JAZIDAS DO MUNDO EM BILHÕES DE BARRIS

Fonte: OPEP

O Informe conversou com o Livre Docente

em Geografia Política, Prof. Dr. André Martin,
que falou sobre as relações do governo Chávez

com a OPEP e da relação do Brasil com a
Venezuela.

INFORME: O que pode mudar no cenário
mundial da distribuição de petróleo com o
anúncio da OPEP, de que a Venezuela, a partir
de 2010, passou a ser a maior reserva de petró-
leo do mundo, ultrapassando a Arábia Saudita?

André Martin: É claro que psicologicamen-
te, estar em primeiro lugar sempre significa al-

guma coisa. Principalmente para os
norte-americanos, tão acostumados a competi-

ções. Desde um ponto de vista prático porém,
aumenta o cacife de Chávez na OPEP, indiscuti-
velmente, mas a descoberta em si não altera, a

meu ver, no curto prazo, o xadrez da geopolítica
mundial do petróleo.

INFORME: Atualmente a Venezuela é um
importante ator global? Seu peso nas negocia-
ções mundiais aumentará ou permanecerá
igual a partir deste anúncio?

AM: A Venezuela muda de patamar no qua-

dro das potências, mas é claro, reforça sua posi-
ção de potência média, em prejuízo da Colômbia.

INFORME: Podemos esperar, para breve
(10 anos), um deslocamento do interesse mun-
dial do Oriente Médio para a América Latina?

AM: Os EUA seguirão entretidos com a Ásia

por um bom tempo ainda, e o Oriente Médio, como
região, permanecerá crucial para o abastecimento

dos países ocidentais. No longo prazo contudo, o
Atlântico Sul candidata-se pelo menos a dividir
com o Golfo Pérsico, a condição de grande

abastecedor dos EUA. É uma questão de orienta-
ção geográfica. A política deveria segui-la.
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INFORME: Como o Brasil poderia apro-
veitar-se dessa situação? Nosso país tem chance
de se tornar um grande exportador de petró-
leo, assim como a Venezuela?

AM: Cabe ao Brasil decidir se será grande

exportador ou não. É um dilema difícil: econo-
micamente talvez seja recomendável exportar o

máximo no menor prazo, justamente pela conde-
nação do ambientalismo à sociedade automotiva

que criamos, e que, mais cedo ou mais tarde, exi-
girá uma revisão no uso do petróleo. Por outro
lado não exportar nada não parece sensato eco-

nomicamente, embora tal decisão fosse aplaudi-
da pelos ambientalistas. Claro, o uso mais nobre

está na produção de novos materiais e no desen-
volvimento da química fina.

INFORME: O Brasil pleiteia o posto de
país líder da América Latina. Com o anúncio

do aumento das jazidas petrolíferas da
Venezuela, os interesses brasileiros podem, de
alguma forma, conflitar com  os interesses
venezuelanos?

AM: Teoricamente, o fortalecimento de qual-

quer país da região deveria ser saudado como po-
sitivo para a região. Não fosse a interpelação

ideológica que ela embute, soaria até estranha a
pergunta, mas sendo bem realista e um tanto pa-

radoxal, eu diria que é no terreno ideológico (soft
power) e não nos campos econômico ou militar
(hard power) que o Brasil fica a dever ao Chávez.

Bem ou mal eles são “bolivarianos” e estão cons-
truindo o “socialismo do século XXI”. Debocha-

mos porque consideramos uma agenda
“atrasada”, pré-queda do Muro de Berlim. Mas
para onde aponta efetivamente nosso

moderníssimo país? Queremos que nos sigam,
mas por que mesmo? Aonde estamos indo?...

– apresenta um monólogo em que narra uma his-

tória cômica com muitas expressões faciais, vo-

zes características e gestos teatrais. Sem se

levantar da almofada, ele arranca meia hora de

gargalhadas da plateia, formada principalmente

por jovens.

O senhor da palestra é o mestre Katsura

Sanshi, famoso humorista japonês, de passagem

em São Paulo para falar aos brasileiros sobre o

Rakugo, um gênero de humor tradicional que

expressa os valores e costumes do povo japonês.

O jovem humorista é Katsura Sando, discípulo

de Sanshi, que apresentou uma peça de Rakugo

aos presentes. A almofada, também tradicional,

se chama zabuton.

A experiência no Brasil será mostrada num

documentário que está sendo produzido pela TV

Casa de Cultura Japonesa da USP, último dia

16 de novembro. Primeiro, um senhor sorridente

entra na sala e realiza uma breve palestra (em ja-

ponês!) para cerca de 40 espectadores. Em se-

guida, ao som de música tradicional, entra um

jovem vestindo kimono e com um leque na mão.

Ele se ajoelha em uma almofada cuidadosamen-

te colocada sobre a mesa e – também em japonês

EVENTOS

MESTRE JAPONÊS FALA SOBRE GÊNERO HUMORÍSTICO “RAKUGO”
POR PAULO ROBERTO ANDRADE
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japonesa NHK (todas as atividades foram filmadas

por uma equipe da emissora). De acordo com o

organizador do evento, professor Koichi Mori, do

Departamento de Letras Orientais da FFLCH, o

mestre Sanshi é famoso por suas aparições na TV e

uma referência do Rakugo para os japoneses.

Estilo tradicional

O Rakugo é apresentado por um único ator

que, sentado em uma almofada colocada sobre o

tatami onde acontece a peça, narra uma história

cômica. O humorista se caracteriza por vestir

kimono e utilizar apenas um leque e suas expres-

sões faciais e corporais como acessórios das apre-

sentações.

O humorista que pretende se tornar um

rakugo-ka (contador de estórias cômicas) preci-

sa pedir a um profissional que o aceite como seu

aluno. Se o mestre considerar o candidato

talentoso e com potencial suficiente, ele o aceita

como discípulo e começa o treinamento, que pode

durar muitos anos.

O estilo surgiu no período Edo (1603-1868),

e retrata um estilo de vida muito diferente do atual.

Atualmente, para atrair os mais jovens, muitos

atores criam estórias com temas sobre o estilo de

vida contemporâneo.

Em entrevista ao Informe, o professor Mori

falou um pouco sobre o Rakugo.

INFORME: O que é o Rakugo?

Koichi Mori: Rakugo é um tipo de entreteni-

mento popular criado e desenvolvido no período

Edo (Época pré-moderna do Japão, do século

XVII até meados do século XIX). Pode ser tra-

duzido como “monólogo cômico tradicional” no

Japão. O Rakugo reflete os valores (giri = obri-

gações sociais) e sentimentos humanos (Ninjô)

do povo japonês desde seu estabelecimento até

os dias de hoje, expressando a vida cotidiana do

povo de então. Os contos são transmitidos por

oralidade entre o mestre e seus discípulos. Nesse

processo de transmissão, os monólogos mudam

pouco a pouco conforme a condição social e os

personagens de cada discípulo.

INFORME: Quem é Katsura Sanshi?

KM: O mestre Katsura Sanshi é um dos

humoristas tradicionais mais representativos (cha-

mados de rakugo-ka) oriundos da região de

Kamigata (Osaka e Kyoto). Ele sempre compa-

rece a programas na TV japonesa, mostrando con-

tos cômicos criados por ele mesmo (chamado

Shinsaku-Rakugo).

No próximo ano, Sanshi receberá o grande

nome do seu mestre orientador, Katsura Bunshi.

Por isso, ele queria repensar sua vida como

humorista e reconsiderar o significado e a impor-

tância de receber o grande nome aqui no Brasil,

o país mais distante do Japão, mas onde vivem

muitos imigrantes japoneses que sempre têm pre-

ocupação de transmitir a tradição japonesa para

seus descendentes.

Atualmente, ele é presidente de Associação

Profissional de Humoristas da região de

Kamigata.

INFORME: O que o mestre Sanshi falou

na palestra?

KM: Na curta palestra, ele explicou rapida-

mente o que é Rakugo e sua estrutura com contos

falados e suas características (caráter de humor

do Japão), época de sua criação etc.

INFORME: E sobre o que foi a apresenta-

ção do discípulo de Sanshi?

KM: O discípulo Katsura Sango apresentou

um Rakugo curto sobre um zoológico humano.

O conto apresentou a história de um homem, de-

sempregado, que consegue trabalhar como “tigre

falso” em um zoológico móvel. A peça mostra o
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19° SIICUSP

De 21 a 23 de novembro a FFLCH recebeu os

trabalhos do 19º SIICUSP (Simpósio Internacio-
nal de Iniciação Científica da USP). O simpósio

aconteceu no prédio de Ciências Sociais, onde
foram apresentados diversos estudos de inicia-
ção científica na área de ciências humanas.

O evento é realizado desde 1993 e apresenta
os resultados de pesquisas de alunos bolsistas de

iniciação científica e tecnológica dos programas
PIBIC/CNPq, PIBITI/CNPq, RUSP e Santander.
Para os professores coordenadores, o evento in-

centiva a discussão interdisciplinar entre as dife-

rentes vertentes das pesquisas realizadas na USP
e em outras universidades no Brasil e no exteri-

or.
Além da FFLCH, o 19º SIICUSP teve traba-

lhos apresentados também no campus de Ribei-

rão Preto, na EESC, em São Carlos, e na Esalq,
no campus Piracicaba. Mais informações sobre

os trabalhos apresentados podem ser obtidas no
site do evento www.usp.br/siicusp/19siicusp ou
por email siicusp@usp.br.

diálogo cômico entre dono e administrador do zo-

ológico e o homem que faz o papel de tigre.

INFORME: Como será o documentário

que a NHK está produzindo? O que eles fala-

rão sobre o Brasil?

KM: A palestra e apresentação realizados hoje

são parte de um programa de TV da NHK, cujo

nome é Tabi no Chikara (Força de Viagem), um

dos programas de documentários mais famosos

no Japão.

Sanshi quer criar um conto Rakugo através

de sua experiência no Brasil e, ao mesmo tempo,

repensar sobre o humor japonês e o significado

de receber o nome de grande mestre desta área.

Com informações adicionais de yamasa.org
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A pintura original do brasão da USP foi res-

taurada em outubro deste ano e está guardada na
diretoria da FFLCH. Trata-se de uma obra do ar-

tista e historiador José Wasth Rodrigues (1891 -
1957), que responde também pela autoria dos

brasões da Cidade e

do Estado de São
Paulo. A pintura foi

restaurada por
Ricardo Tagliapietra
e o trabalho no qua-

dro durou uma se-
mana.

Para explicar a riqueza de detalhes do dese-
nho do brasão da USP, conversamos com o pro-

fessor de programação visual da Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da USP (FAU), Chico
Homem de Melo. Ele explica que os brasões são

feitos seguindo regras determinadas pela herál-
dica e servem para figurarem em escudos, ban-

deiras e para ilustrar situações solenes, portanto,
um brasão é para ser visto em tamanho grande.
Quando há necessidade de uma identidade visual

menor e mais corriqueira, explica o professor,
opta-se pelo uso do logotipo, que é uma identi-

dade escrita, impressa no topo dos documentos.
A USP usa tanto o logotipo quanto o brasão, que

também é chamado de escudo. Porém, não se deve

fazer confusão, uma vez que o escudo é uma das

partes que constitui o brasão.
O Logotipo da USP foi criado por José Carlos

de Araújo em 1977. Na época, a Universidade
precisava de uma iden-
tidade visual mais sim-

ples porque ao ser
impresso em pequenos

papéis o brasão perdia a qualidade dos detalhes.
Araújo criou um desenho simples, que remete a
letras emendadas com a palavra USP, ideal para

ser impresso em tamanho pequeno.
O brasão é uma cena pintada. No caso da USP,

encontramos uma figura humana sentada em uma
cátedra (não se trata de um trono, porque não há

a imagem de uma coroa no assento), ladeada por
dois escudos, que colocam a USP em relação di-
reta com a Cidade e o Estado. A figura sentada,

com a espada da justiça desembainhada e um li-
vro (que representa o saber) firmemente preso ao

colo é o apóstolo São Paulo, que dentro da mito-
logia cristã é aquele dis-
cípulo que mais estudo

teve. Portanto, é um
guardião do saber. A cá-

tedra (cadeira), represen-
ta o ensino, a figura está

apoiada tanto no muro
quanto no chão, signifi-
cando a solidez. Estas

são explicações básicas,
que saltam aos olhos,

mas para um conhecedor
de heráldica, outros sig-
nos, como as cores, a dis-

posição das figuras e a
geometria da cena, também guardam significa-

dos.

ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

BRASÃO DA USP É RESTAURADO PELA DIRETORIA DA FFLCH
POR LUIS RICARDO BÉRGAMO
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História e Geografia:
Construção de dois anfiteatros, restaurante,
cafeteria e espaço para o pessoal terceirizado: em
andamento.
Reforma do estacionamento “ferradura”: concluí-
do.

Filosofia e Ciências Sociais:
Substituição do piso do andar térreo, xerox e es-
paço de estudos: concluído.

Letras:
No dia 20 de setembro de 2011, houve uma

reunião na sala da diretoria com a presença de
estudantes que se apresentaram como represen-
tantes do CAELL e do DCE, além de uma estudan-
te que se disse sem vínculo com as referidas
entidades, a saber,

Ana Beatriz, 2º ano, nº USP: 7190739
Antonio Augusto de Andrade Abreu, 1º ano,
nºUSP: 7610726
Duany Santos, 3º ano, nº USP: 6833390
Huang Yu Wem, 1º ano, nº USP: 7616333
Letícia Alcântara, 3º ano, nº USP: 6830313
Paula Penteado, 3º ano, nº USP: 6830546
Reni Felipe dos Reis, 1º ano, nº USP: 7615158
Samia de Souza Bonfim, 5º ano,
nº USP:5973798
Talita Cancio, 1º ano, nº USP: 7614219
Tamires Cristina Gomes, 2º ano,
nº USP: 71994107
Participaram ainda desta reunião o chefe dos

serviços gerais, Samuel da Silva, e o chefe da
seção de vigilância, Francisco Teles Alves. O tema
da reunião foi espaço estudantil, num sentido
amplo, incluindo-se também o do CAELL e o da
abertura das portas. A diretoria apresentou um
relatório sobre projetos de construção, reformas
em andamento e as que vão se iniciar em breve,
como a do Prédio de Letras (pintura, forro e piso).

O edital de pregão presencial para a reforma
do Prédio de Letras foi publicado na penúltima
semana de novembro. Salvo algum imprevisto de
última hora, a reforma terá início no dia 12 de
dezembro, conforme foi amplamente divulgado.

Desta data até o final de fevereiro, o Prédio
não terá condições de abrigar aulas, congressos,

REFORMAS DOS PRÉDIOS DA FFLCH

colóquios e outras atividades acadêmicas. Mas
estará aberto para trabalhos administrativos. As
secretarias funcionarão normalmente, em horári-
os previstos para o período de recesso das aulas.

A fim de se evitarem acidentes, haverá con-
trole de entrada (não impedimento) em horários
compatíveis com o funcionamento das secretari-
as.

Esclareça-se que o espaço ocupado pela can-
tina, xerox e adjacências não será afetado neste
período de reforma, conforme se pode verificar
no processo de pregão eletrônico, publicado no
site da FFLCH.

Com o intuito de se garantir que a reforma
termine em fevereiro de 2012, o edital prevê tra-
balho ininterrupto, de forma que haverá operári-
os em três turnos.

A reforma começará nos espaços didáticos, a
saber, salas de aulas e respectivos corredores, de
modo que, se eventualmente houver um atraso
na reforma das secretarias até o início das aulas,
será possível o ano letivo iniciar-se no prédio de
Letras.

Em caso remotíssimo de atraso na reforma que
torne inviável o uso das salas de aula, recorrer-
se-á  ao empréstimo de salas dos prédios de Filo-
sofia e Ciências Sociais e de História e Geografia,
para o período matutino e à Escola Politécnica e
outras para o período noturno.

Professores, estudantes e funcionários pode-
rão acompanhar o andamento da reforma pelo site
da FFLCH, que será atualizado semanalmente.

Para mais informações , veja-se o Boletim nº
1 “Tirando  o cinza das Letras” em filme, no site
da FFLCH, com a participação da Comissão de
Qualidade de Vida e Segurança do Prédio de Le-
tras, do Setor de Serviços Gerais e da CILE.

Administração:
Reforma da sala do Serviço de Comunicação

Social, para a criação de um estúdio de gravação:
em andamento.

Biblioteca:
Instalação de arquivos deslizantes para aten-

der à acessibilidade: em andamento.
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José da Silva trabalha na manutenção da

FFLCH e não esconde a idade, 47 anos, nem a
medalha de 4ª colocação entre os funcionários na

48ª Volta da USP, que
aconteceu na manhã chu-
vosa de domingo, dia 16

de outubro. Resolveu par-
ticipar da corrida em com-

binação com os colegas de
trabalho. Sem praticar
exercícios regularmente,

FFLCH PARTICIPA DA 48ª VOLTA DA USP
POR LUIS RICARDO BÉRGAMO

FUNCIONÁRIOS

7ª SEMANA CULTURAL DOS FUNCIONÁRIOS
POR LUIS RICARDO BÉRGAMO

Entre os dias 24 e 27 de ou-

tubro aconteceu a 7ª Semana
Cultural dos Funcionários da

FFLCH. O evento é anual e bus-
ca comemorar o feriado de 28 de
outubro, dia do funcionário pú-

blico.
Foram quatro dias de ativida-

des que tiveram por objetivo propor novas for-
mas de sociabilidade entre os trabalhadores da
Faculdade através de práticas artísticas e

desportivas.
No dia 24, em sua fala de aber-

tura, a diretora Profa. Dra. Sandra
Nitrini felicitou a organização do

evento por oferecer uma agenda
de atividades que integram as prá-
ticas manuais, a música e exercí-

cios físicos. Depois da abertura do
evento, Selma Consoli (Serviço de Editoração)

ensinou os colegas a fazer porta-retratos em
origami, tradicional técnica de dobradura.

No dia 25, o saguão do Prédio da Administra-

treinou pouco mais de um mês antes do evento.

Com o sucesso alcançado, pensa em continuar
com os treinos e quem sabe subir ao pódio no

ano que vem. Ele correu cinco
quilômetros em 25 minutos, mas
acha que poderia ter conseguido

um desempenho diferente, se-
gundo ele: “Se eu não estivesse

com gripe no dia da corrida, te-
ria atingido uma melhor coloca-
ção. “Mas tá bom, na próxima,

ção foi tomado por

belas vozes, na apre-
sentação do  Coral

USP, com regência
de  André Juarez.

No dia 26 foi re-

servada para mexer
o corpo com atividades físicas, coordenadas por

Vinicius Hein, da SLK Sports.
Por fim, a Semana Cultural dos Funcionários

fechou no dia 27 com música popular brasileira

da melhor qualidade e todo o Pré-
dio da Administração cantou com

os músicos Paulo Silva, José Pe-
reira, Eliane Pontes, Margareth

Artur, Maurício e Anderson.
Idealizadores:
Dorli Hiroko Yamaoka

Fatima Contessoto
Maria Neusa Bispo de Oliveira

Rosangela Nardelli
Walquir da Silva
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vou tentar pegar um lugar melhor”.

A chuva do domingo de manhã não espantou o
empenho de cerca de 20 funcionários da FFLCH

que também participaram da corrida. Entre eles,
ganhar ou perder não era o mais importante, mas
sim, participar de um evento esportivo e ganhar com

isso mais saúde e bons momentos entre colegas.
A Volta da USP é um evento realizado pelo

CEPEUSP, em parceria com a Corpore, que é um
clube de corredores. Todas as 2.200 vagas foram

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

CENAS DE UM MODERNISMO DE PROVÍNCIA: DRUMMOND E OUTROS RAPAZES DE BELO

HORIZONTE

Ivan Marques

O que acontece quando um movimento de vanguarda, de teor cosmopolita e que tende

a fazer tabula rasa do passado, se depara com a matéria local, profundamente enraizada na

história? Esta a pergunta que Ivan Marques, professor de Literatura Brasileira da Univer-

sidade de São Paulo, procura responder em Cenas de um modernismo de província.

Ao estudar a obra dos quatro autores mais representativos da literatura modernista

produzida em Minas Gerais nas décadas de 1920 e 1930, o autor descobre — no gauchismo

de Carlos Drummond de Andrade, na ingenuidade elaborada dos poemas de Emílio Moura,

na deriva contínua dos contos de João Alphonsus e no lirismo fantasioso dos personagens de Cyro dos

Anjos — os traços de uma cultura cindida entre atraso e modernidade, própria de uma cidade jovem como

Belo Horizonte, erguida sobre uma economia marcadamente rural.

Com escrita enxuta e olhar agudo tanto para as particularidades dos procedimentos literários como

para as questões socioculturais que as atravessam, Ivan Marques escreveu um livro notável, que am-
plia a visão do contexto cultural mineiro ao mesmo tempo em que ilumina o quadro mais abrangente
do modernismo em nosso país.

Editora 34

preenchidas, mas cerca de 20% dos inscritos não

compareceram à prova, ao que parece, devido ao
mau tempo.

A competição é dividida em corridas de 5 e

10 Km, além de uma caminhada, de 4 Km. Den-
tro dessas modalidades, há ainda a divisão em

categorias: universitário USP, funcionário USP,
professor USP, universitários de outras institui-

ções e público em geral.

EDUCAÇÃO, CONTRAIDEOLOGIA E CULTURA

Carlos Guilherme Mota

O historiador Carlos Guilherme Mota lança novo volume de suas obras reunidas,

Educação, contraideologia e cultura: desafios e perspectivas, uma coletânea de impor-

tantes textos do autor, publicados na imprensa universitária e em jornais de grande

circulação nacional entre 1974 (auge da ditadura militar) e 2009 (ápice da confusão

contemporânea). O volume, terceiro da coleção de todas as suas publicações, conta

ainda com o registro de uma conferência emblemática, dada no Instituto de Estudos

Avançados: “Universidade: para além do neorrepublicanismo”.

Carlos Guilherme Mota é um conhecido e reconhecido historiador das mentalida-
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GUIA PRÁTICO DE HISTÓRIA ORAL - PARA EMPRESAS,

UNIVERSIDADES, COMUNIDADES, FAMÍLIAS

José Carlos Sebe B. Meihy e

Suzana L. Salgado Ribeiro

Este guia atualiza conceitos e indica caminhos operacionais para interessados em tra-

balhos com entrevistas. Escrito com clareza e objetividade, o livro é recomendado para

acadêmicos, comunidades e empresas. Rigor na condução de projetos e fundamentação

teórica são atributos que valorizam os trabalhos na área de história oral. Exemplos de

como fazer projetos nos diversos campos que usam entrevistas são demonstrados como

modelo de uma prática que avança em todos os setores da vida moderna.

Editora Contexto

RUTH CARDOSO: OBRA REUNIDA (2008-2011)

Teresa Pires do Rio Caldeira (org.)

Por ocasião da morte de Ruth Cardoso, a editora Mameluco recebeu a missão de

digitalizar todo o acervo da antropóloga.

O primeiro passo foi a formação de uma equipe especializada que digitalizou não so-

mente o que ela havia publicado como todos os manuscritos da autora, seus cadernos de

campo, apontamentos para aulas, seminários, apresentações e futuros artigos, todo o mate-

rial textual e iconográfico que se encontra no escritório da Comunidade Solidária e tam-

bém o que está sob a guarda do Instituto Fernando Henrique Cardoso (iFHC).

Uma vez digitalizado, esse material – 30 mil imagens – foi integrado num banco de

dados e disponibilizado por intranet.

Fazendo uso desse importante instrumento e tendo em vista a trajetória biográfico-

intelectual da autora, a antropóloga Teresa Pires do Rio Caldeira, discípula de Ruth Cardoso e professora

da Universidade da Califórnia, Berkeley, pôde se debruçar sobre a obra, realizar um levantamento minuci-

oso dos textos, organizá-los temática e cronologicamente, separar esboços, versões preliminares e versões

finais. Foram dois anos de trabalho até chegar ao conteúdo que, editorialmente tratado, está publicado no

livro Ruth Cardoso: obra reunida.

Editora Mameluco

des, cujo radar foi desviado dos grandes acontecimentos e dos grandes homens para a vida particular. Mais

do que isso, Guilherme Mota é um “historiador da contemporaneidade”, que busca no passado e no presen-

te o caminho possível e necessário para reinventar o futuro do país. Caminho construído em três pilares: a

educação, a cultura e a formação de uma sociedade civil moderna – tarefa histórica sempre adiada no

Brasil, segundo o historiador.

A preocupação central do historiador sempre foi com a (im)possibilidade da formação de uma socieda-

de civil moderna a partir da educação, a grande questão política e histórica do país. Tema que este livro

trata em cada texto apresentado por Guilherme Mota.

Nas palavras do próprio autor, “para os estudiosos de nossa história, em todas suas dimensões e espe-

cialidades, a tarefa inicial reside na rigorosa crítica ideológica da problemática educacional, embasada

inescapavelmente na reflexão histórico-cultural mais arejada e abrangente. Papel decisivo e inegociável,

muito discutido, porém sempre negligenciado neste país”. Aliando textos mais centrados na conjuntura

social brasileira a outros mais historicamente analíticos, Mota apresenta um abrangente quadro crítico

tanto da política e da mentalidade ideológica nacional quanto de sua estrutura educacional, num país do

futuro sempre adiado.

Editora Globo
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SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Robert Cabanes, Isabel Georges, Cibele S. Rizek e Vera da Silva Telles (orgs.)

“Certa manhã, Gregor Samsa despertou e viu-se

transformado num enorme inseto.”

Franz Kafka, Metamorfose

“A cidade murada e protegida por alarmes eletrônicos, a cidade globalizada, trancada

em seus imóveis inteligentes, a arrogância da riqueza encarnada no biquíni à venda

nos Jardins que custa o mesmo que uma moradia numa favela do subúrbio. Cada habi-

tante sabe disso e vive com aquilo que está ao seu alcance.”

Assim começa a apresentação de Saídas de emergência, livro organizado por Robert

Cabanes, Isabel Georges, Cibele S. Rizek e Vera da Silva Telles, que tem como foco as

relações entre os habitantes da maior cidade brasileira. Os textos de diversos autores

que compõem a coletânea – resultado de longas pesquisas publicadas originalmente

na França, em 2009, e agora em português pela Boitempo Editorial – revelam as faces

da moeda chamada São Paulo: sexo, drogas e rock ‘n’ roll, emprego, desemprego,

violência pública e violência privada. “Os relatos evidenciam as esperanças e as de-

cepções cotidianas, sem ignorar as grandes transformações políticas, econômicas e

sociais dos últimos vinte anos”, afirma Michel Pialoux, autor da orelha do livro.

O professor Francisco de Oliveira, autor do prefácio, imaginou para a obra uma forma ao estilo de

Kafka: “O que os artigos desse livro indispensável nos descrevem são pessoas transformadas em insetos na

ordem capitalista da metrópole paulistana”. No entanto, o caminho escolhido pelos autores dos textos para

apresentar as experiências urbanas em prosa foi outro: “são gramscianos”, diz Oliveira, “na medida em

que exploram todas as posições, todos os ângulos, todas as expressões e modos de ganhar a vida – na

verdade, de ganhar a morte – dos moradores de Cidade Tiradentes, com algumas incursões em Guaianases

e outras periferias da cidade”.

Fruto do longo trabalho coletivo de uma equipe composta por pesquisadores mais experientes ao lado

de outros mais jovens, de origens e gerações diferentes, os 21 artigos se referem a diferentes “saídas de

emergência” e a uma multiplicidade de ângulos de abordagem. “Trata-se da maneira como aqueles que

estão submetidos às relações de dominação na cidade tentam superá-las, às vezes procurando construí-las

em escala maior que a de seu meio social, por percursos que passam por formas de trabalho e atividade,

religião, vida em comum e recomposições familiares”, explicam os organizadores do livro. As estratégias

de vida, observadas nas pessoas e nas famílias, representam modos tanto de fugir da responsabilidade

direta do trabalho quanto de ressignificá-lo por meios indiretos. O tráfico, por exemplo, é referência eco-

nômica (garante a sobrevivência de muitas pessoas), social (ajuda pessoas ou associações) e moral (im-

pregna a vida cotidiana com seus modos de pensar e agir). Frente à complexa realidade urbana, os

pesquisadores não fantasiam a honra e o caráter de suas “personagens”; nenhum afirma que o Jardim

Maravilha é uma maravilha. “A consciência crítica atenta não resvala em glorificação da pobreza e de sua

situação na cidade capital do gigante emergente”, reconhece Oliveira. “A fronteira entre o legal e o ilegal,

o lícito e o ilícito, o formal e o informal, não é erguida por eles: é a fantasia jurídica do capitalismo

‘globalitário’.”

Editora Boitempo
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INTEGRAÇÃO E CIDADANIA EUROPEIA

Thomas Richter e Rainer Schmidt (orgs.)

A cidadania europeia foi instituída pelo tratado de Maastriccht em 1993, e o assunto foi revisto pelo

Tratado de Amsterdam, de 1997. Segundo esses documentos, é cidadão da União Europeia qualquer pes-

soa que tenha a nacionalidade de um Estado-membro. Muito embora os termos “cida-

dania” e “nacionalidade” possuam significados distintos, estão indissoluvelmente

relacionados. Entre outros objetivos, os referidos tratados visam estipular um vínculo

direto entre os cidadãos dos Estados-membros e a União Europeia, criando uma identi-

dade coletiva. Para tanto, foram atribuídos direitos e deveres aos cidadãos comunitári-

os.

Ao mesmo tempo que esse cenário favorece os Estados-membros, especialmente

do ponto de vista econômico, gera ameaças de xenofobia. A par dessa situação,

doutrinadores afirmam que está surgindo um novo Império Romano, onde há “cida-

dãos” e “não cidadãos”, os primeiros com todos os direitos e os segundos desprovidos

de certas garantias legais. O panorama se agrava na medida em que milhares de imi-

grantes ilegais vivem em países europeus - esse foi um dos assuntos mais debatidos nas

eleições da Itália, da França e da Inglaterra.

Diante da importância e atualidade do tema, os autores desta coletânea apresentam reflexões e suges-

tões sobre os efeitos dos referidos tratados, além de comparar os regramentos europeus aos de outros

blocos, como o Mercosul. O objetivo é trazer luz à problemática da cidadania na perspectiva da integração

europeia.

Editora Saraiva

CLIMA E MEIO AMBIENTE

José Bueno Conti

As variações climáticas têm um impacto direto em nossa vida cotidiana, como nos

ciclos de colheita e na quantidade de chuvas.

O clima, porém, é mais do que isso. É fundamental entender os complexos meca-

nismos que o regulam em escala global e em períodos de tempo mais longos. Só assim

podemos compreender o quanto nossas ações afetam o planeta e amenizar o impacto

dos fenômenos climáticos na vida do ser humano.

Este livro busca destacar as múltiplas interações entre o clima, o ambiente e os

recursos naturais, e também o significado das catástrofes ambientais: terremotos, erup-

ções vulcânicas, furacões, tsunamis etc.

O autor, Professor Titular de Geografia Física pela Universidade de São Paulo,

demonstra as características do clima urbano e rural e ainda expõe por que fenômenos

como secas e geadas ocorrem no Brasil. A polêmica do aquecimento x resfriamento em nível global tam-

bém está presente, além de explicações sobre o efeito estufa.

Esta obra é um importante meio para jovens estudantes conhecerem melhor o assunto, sensibilizando-

se para a importância do clima e do meio ambiente.

Atual Editora
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SÃO PAULO: NOVOS PERCURSOS E ATORES –

SOCIEDADE, CULTURA E POLÍTICA

Lúcio Kowarick e Eduardo Marques (orgs.)

O livro traz ensaios de Maria Encarnación Moya; Rosana Baeninger; Lúcio Kowarick;

Camila Saraiva e Eduardo Marques; Maria Cristina da Silva Leme e Sarah Feldman;

Alvaro Comin; Nadya Guimarães, Murillo de Brito e Paulo Henrique da Silva; Fernando

Limongi e Lara Mesquita; Luciana Tatagiba; Adrian Gurza Lavalle, Graziela Castello e

Renata Bichir; Esther Hamburger, Ananda Stücker, Laura Carvalho e Miguel Ramos;

Teresa Pires do Rio Caldeira; Paula Miraglia; Gabriel Feltran; Vera da Silva Telles e

Daniel Hirata.

Editora 34

Ô DA RUA: O TRANSEUNTE E O ADVENTO DA MODERNIDADE EM SÃO PAULO

Fraya Frehse

Com base em fotografias, relatos memorialísticos e de viagem, diários e cartas,

crônicas e notícias de jornal, Fraya Frehse fez da rua do centro histórico de São

Paulo um posto de observação privilegiado para investigar o urbano que emerge na

cidade entre o início do século XIX e do XX. Rastrear imagens da rua criadas por

viajantes, (ex-)estudantes da Academia de Direito, ex-meninas de elite, jornalistas e

fotógrafos contemporâneos em busca de indícios de transformações nas regras de

comportamento corporal e de interação social nessas ruas entre 1808 e 1917, revela

uma sociedade em que os pedestres tendem cada vez mais a circular como transeun-

tes, mas também a interagir mobilizando, ao lado da impessoalidade moderna, a

pessoalidade antiga e estamental. O que faz da rua paulistana um espaço eminente-

mente cerimonial engolfado pela modernidade.

Editora Edusp


