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RECEPÇÃO AOS CALOUROS DE 2012

O Memorial da América Latina serviu de palco

para a abertura da Semana de Recepção do Ano Aca-

dêmico de 2012 de nossa Faculdade. O evento acon-

teceu na noite de 26 de fevereiro e dentre as atrações

destacaram-se a exibição de vídeo institucional sobre

a FFLCH e a apresentação do Grupo Musical Ôctôctô.

FFLCH RECEBE OS NOVOS ALUNOS NO

MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA

O encontro iniciou-se com a fala da Pró-Reitora

de Graduação da USP, Profa. Dra. Telma Maria

Tenorio Zorn. Em seguida, teve voz a diretora da

FFLCH, Profa. Dra. Sandra Nitrini, seguida pela

Profa. Dra. Marli Quadros, presidente da Comissão

de Graduação de nossa faculdade.

Compareceram à cerimônia cerca de 800 pessoas.

Foi uma oportunidade de integrar as três faces da

faculdade: alunos, professores e funcionários. Além

disso, o evento foi aberto ao público, o que possibi-

litou a presença de membros da sociedade, congre-

gando assim, no mesmo espaço, o universo social

ao qual a FFLCH pertence.

Durante o evento, os calouros receberam a edi-

ção número 66 do Informe, que foi uma edição es-

pecialmente pensada para os ingressantes. Nessa

publicação, os novos alunos da FFLCH encontra-
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ram informações sobre todos os setores administra-

tivos, acadêmicos e financeiros de nossa faculdade,

entendendo assim, o funcionamento global da insti-

tuição em que acabaram de ingressar.

Em seu discurso de recepção aos novos alunos

de nossa Faculdade, a Pró-Reitora de Graduação,

Telma Maria Tenório Zorn, ressaltou que o ingresso

na universidade marca uma nova etapa na vida dos

calouros, além disso, falou também  de como a USP

“ é reconhecida como a maior e mais bem qualifica-

da universidade do Brasil e da América Latina”. A

seguir, o discurso da Pró-Reitora.
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volvimento da Sociedade, da Nação. Esse compro-
misso tem sido mantido pelos docentes, funcioná-
rios e alunos de nossa Universidade de São Paulo.

É essencial ressaltar que, ao decidir entrar nesse
Universo, cada um de vocês, está também declaran-
do que assume conosco essa responsabilidade com-
prometida há 78 anos.

A interrogação foi tema da campanha de recep-
ção 2012, simbolizando a dúvida que cada calouro
tem quando chega à universidade. Vocês serão cer-
tamente impactados pelo novo ambiente, novos co-
legas e novos conhecimentos, que requererão de cada
um nova postura perante a vida e a tomada de deci-
sões. O conhecimento que aqui irão adquirir lhes
abrirá novos caminhos que os levarão a reformular
concepções sobre a vida. O conhecimento, que aqui
adquirirão lhes obrigará também a assumir respon-
sabilidades pelas suas decisões. Cada um de nós é
dono e, portanto, responsável por nossas escolhas.

A entrada anual de novos alunos é o processo que
mantém a Universidade viva e revigorada.  Vocês tra-
rão consigo o estímulo da curiosidade e a contribui-
ção de suas experiências pessoais de vida. Temos
certeza de que aprenderemos muito com cada um de
vocês. Não esperem tudo de nós,  os professores, pois
vocês serão estimulados a participar do processo como
co-responsáveis pelo seu próprio aprendizado.

A Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Hu-
manas foi criada por ocasião da fundação da Univer-
sidade de São Paulo, para ser o “coração da USP”. E
ela o é, pois concentra e cultiva o conhecimento de
ciências que formaram a base inicial para a criação
da Universidade. Uma Instituição “comprometida
com o saber e que deve estar aberta para tudo o
que existe no mundo, e não apenas para uma par-
te dele” como diz o conceito do grande filósofo gre-
go Platão (427-347 antes de Cristo). A nossa FFLCH
é a maior unidade da USP e tem o tamanho de uma
universidade. Vocês, portanto, vivenciarão uma uni-
versidade dentro de uma universidade.

A FFLCH, acompanhando a direção da atual
gestão da USP, está em pleno trabalho de renovação
dos seus ambientes físicos de ensino-aprendizagem.
Seus prédios estão sendo renovados, modernizados,
visando oferecer aos seus alunos e aos seus docen-
tes maior conforto e melhores condições para o exer-
cício de suas atividades.

Aproveito para agradecer muito à Professora
Sandra Nitrinni, que nos últimos meses dedicou-se
de corpo e alma  para que uma grande parte da re-

Caríssimos ingressantes, em nome da Univer-
sidade de São Paulo lhes saúdo e lhes dou as boas
vindas, bem como aos seus familiares e amigos
aqui presentes.

É uma imensa satisfação, e devo dizer que é mes-
mo uma grande emoção, ter a oportunidade de, na
condição de Pró-Reitora de Graduação da nossa Uni-
versidade de São Paulo, tomar parte desta solenidade
de recepção que marca um novo tempo para a Facul-
dade de Filosofia Letras e Ciências Humanas, que,
pela primeira vez em sua história, recebe, com festa e
pompa merecidas, os seus ingressantes. E não somente
a esses, mas, também aos seus familiares.

  O convite, extensivo às senhoras mães e aos se-
nhores pais dos ingressantes, expressa o reconheci-
mento, tanto por parte da FFLCH quanto da USP, do
papel importante que a família desempenha na vitó-
ria de suas filhas e filhos. Simboliza, também, nosso
entendimento de que o apreço do meio universitário
ao apoio familiar não findou, que o apoio dos familia-
res permanece sendo necessário, particularmente,
porque o ingresso na Universidade marca um proces-
so novo na vida dos jovens. Marca um ritual de inici-
ação em um novo patamar de relações pessoais e de
integração em uma nova comunidade.

Meus caros ingressantes, a conquista de uma vaga
na nossa Universidade de São Paulo é feita por meio
de um processo competitivo rigoroso e  tem como
pré-requisito o mérito. Recebam, pois, nosso reco-
nhecimento e consideração. Certamente, chegar até
esse patamar de suas vidas requereu sacrifícios, dedi-
cação e mais que tudo, fidelidade e compromisso com
um projeto de vida. Vocês sonharam, vocês deseja-
ram e vocês se empenharam por conquistar o melhor
do que nosso país dispõe atualmente em termos de
qualidade de ensino, de pesquisa e de cultura.

 A USP é, por critérios universais de avaliação,
reconhecida como a maior e mais bem qualificada
universidade do Brasil e da América Latina e uma
das melhores do mundo. Pergunta-se frequentemente
à Pró-Reitora, a que se deve esse sucesso que tem
sido permanente e crescente da universidade. A res-
posta sempre me vem muito pronta: ao compromis-
so em torno do ideal dos seus fundadores, que foi o
de: criar uma instituição de ensino comprometi-
da com a criação do conhecimento, com a forma-
ção de profissionais competentes nas suas áreas
de atuação e, principalmente, socialmente respon-
sáveis. “Scientia Vinces”, “Pela Ciência Vencerás”
esse é o lema da USP e tudo isso, em prol do desen-

RECEPÇÃO AOS CALOUROS-FFLCH
PROFA. DRA. TELMA MARIA TENÓRIO ZORN

PRÓ-REITORA DE GRADUAÇÃO
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forma  iniciada  no prédio das Letras estivesse pron-
ta para recebê-los.

É essencial recordar-lhes que a Universidade tem
como missão a formação de profissionais qualifica-
dos e socialmente responsáveis. Que o conhecimento
sem respaldo em valores éticos e forte consciência
cidadã trará mais malefícios que benefícios à socie-
dade. Que a detenção do conhecimento traz enormes
responsabilidades. Portanto, ao entrar na Universida-
de, vocês devem assumir o compromisso pela res-
ponsabilidade do conhecimento que nela irão adquirir.
Que esse conhecimento deve sempre ser colocado à
serviço do melhor desenvolvimento social e econô-
mico da Nação. Tenha no outro a finalidade de suas
vidas e não um meio, esse é o princípio fundamental
da ética ensinada pelo grande filósofo alemão Kant.

 É essencial que lhes recorde que farão parte de
uma universidade pública e, portanto, seus estudos
serão gratuitos, porque são financiados pela socie-
dade do Estado de São Paulo. Somos, portanto, to-
dos nós, bolsistas da sociedade de São Paulo e a ela,
sociedade, devemos retribuição. Lembro a vocês que
embora todos contribuam para que estejamos aqui,
poucos são os beneficiados.  Desse modo, cada um
de vocês deve assumir o compromisso de aprovei-
tar plenamente as oportunidades que lhes serão ofe-

recidas. A partir desse momento vocês passarão a
carregar o nome da USP onde quer que possam es-
tar e, consequentemente, terão a responsabilidade
inerente a essa honrosa posição.

Aproveitem o universo que a USP tem condi-
ções de lhes oferecer na aquisição do conhecimen-
to, na participação da criação do conhecimento, nos
esportes, na cultura e nas atividades sociais
extracurriculares.

Façam de seus professores seus amigos e esco-
lham entre eles um Mentor. Tenham a certeza abso-
luta que cada um dos que aqui estão na condição de
professor teve um de seus professores como guia.
Um mentor. Escolham seu mentor. Eu tive um
mentor. A Pró-Reitoria de Graduação acaba de lan-
çar o Programa de Tutoria Acadêmico-científica,
especialmente delineado para os ingressantes na
USP. Procurem as informações no Setor Acadêmi-
co e na página da Pró-Reitoria.

Estejam preparados! As oportunidades surgem e
só poderemos usufruí-las se estivermos preparados
cientificamente e como cidadãos responsáveis.

Sejam bem-vindos, tragam as suas contribui-
ções.  Aproveitem bem todas as vantagens que a
sociedade lhes oferece por meio de nossa Univer-
sidade de São Paulo.

A FFLCH agradece aos funcionários que com-
puseram a equipe de apoio à recepção dos estudan-
tes e familiares na Sessão Solene de Abertura da
Semana dos Calouros de 2012.

Carlos Roberto Xavier
Claudia Sumire Tiba Maglioni Xavier
Claudio Aparecido Irineu
Dorli Hiroko Yamaoka
Edson Piva
Eliana Bento da Silva Amatuzzi Barros
Francisco Carneiro
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As fotos da recepção aos calouros no Memorial da América Latina podem ser vistas em
www.comunicacao.fflch.usp.br. Já o vídeo institucional veiculado no evento pode ser acessado no endereço
eletrônico www.fflch.usp.br.
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EM MEMÓRIA

Para prestar tributo ao recente falecimento de

dois Professores Eméritos da FFLCH – Aderaldo

Castello e Pasquale Petrone – ocorridos ambos

em dezembro passado, o Informe publica os de-

poimentos de Telê Ancona Lopez, Antonio Dimas

de Moraes e de Adilson Avansi de Abreu, aos

quais agradece pela colaboração.

Em 2001, quando José

Aderaldo Castello (1921-2011) se

tornou professor emérito da Fa-

culdade de Filosofia, Letras e

Ciências Humanas da Universi-

dade de São Paulo, os amigos

homenagearam-no com um li-

vro. Entre suas páginas, uma cro-

nologia mostra os ricos caminhos

de um intelectual brasileiro e deste professor da litera-

tura de nosso país. Esses caminhos, matéria de memó-

ria daqueles que com ele conviveram, demonstram a

contribuição substantiva de seus livros e artigos; dos

trabalhos universitários que orientou; de suas aulas bem

preparadas, escandidas a sotto voce, tudo lição viva do

mestre de nossa Faculdade e do Instituto de Estudos

Brasileiros. Perdemos, todavia, o ganho intelectual e

afetivo, o gosto maior da conversa informal em torno

de autores, livros e revistas, consultas disfarçadas que

nos enleavam por horas e horas.

Os alunos, amigos e colegas desta Universidade

– e fora dela, no Brasil e no exterior – bem sabem

que as sementes e a lavra do Prof. Castello perdu-

ram, como propostas de trabalho ou linhas de pes-

quisa, na formação dos estudiosos da literatura

A PRESENÇA DE CASTELLO
TELÊ ANCONA LOPEZ

PROFESSORA TITULAR DO INSTITUTO DE ESTUDOS BRASILEIROS

ANTONIO DIMAS DE MORAES

PROFESSOR TITULAR DO DEPARTAMENTO DE LETRAS CLÁSSICAS E VERNÁCULAS

brasileira. Consolidam-lhe o compromisso acadêmi-

co de transmitir o conhecimento, almejando susci-

tar novos saberes.

Três vertentes, entre outras de importância igual,

marcam especialmente a contribuição de Castello.

A primeira delas é a recuperação exigente e mi-

nuciosa das fontes primárias, essenciais para a com-

preensão do nosso passado literário, situando-o no

contexto histórico, cultural e artístico. Fundamental

foi sua investigação dessas fontes, sobretudo no pe-

ríodo que antecede a Independência. Assim fez

Castello e mostrou aos seus alunos como se pode e se

deve fazer. Entre 1957 e 1980, o Professor empreen-

deu investigação ambiciosa sobre o movimento aca-

demicista e os atos acadêmicos, até hoje pouco

avaliado. Descobriu e fotografou material inédito com

que se ocupou em suas aulas, divulgando-o e explo-

rando-o, dele nos deixando os 17 volumes de docu-

mentos de seu O movimento academicista no Brasil

e a sua cuidadosa análise das Manifestações literárias

da era colonial. Essa pesquisa, em 1962, alinhou-o

entre os primeiros a receber recursos da FAPESP na

área de Letras, junto de Antonio Candido, responsá-

vel pela investigação em torno de Mário de Andrade.

Cada um, a seu modo, deu início à profissionalização
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da pesquisa em Letras neste país, graças à retaguarda

institucional e financeira da FAPESP, recém-nascida

no Governo Carvalho Pinto, em 1961.

A pesquisa, que garantiu a originalidade de

Castello em sua produção de historiador e crítico,

tomou por objeto escritores, movimentos e obras,

percorrendo o Brasil colônia, o romantismo e o rea-

lismo, o regionalismo nordestino, Machado de Assis

e o modernismo. Graças a ela, Castello alicerçou o

processo comparativo que lhe trouxe a aproximação

unificadora, o sentido de “auto-identificação” da li-

teratura brasileira, considerando os “legados europeus

e americanos”, conforme se expressa em sua obra

magna, A literatura brasileira: Origens e unidade

(1500-1960). Associada ao propósito didático de di-

fundir mais amplamente nossas estéticas literárias, a

pesquisa moveu Aderaldo Castello e Antonio Candido

a publicar, em 1964, A presença da literatura brasi-

leira, antologia de título tão sugestivo, repartida em

três volumes: Das origens ao romantismo, Do roman-

tismo ao simbolismo e Modernismo. Este focalizan-

do, pela primeira vez, o movimento renovador em

termos de panorama de autores e textos.

Na orientação de pesquisas acadêmicas, decalcada

nas fontes primárias, Castello inaugurou nos anos de

1970, o estudo de revistas literárias. Essa iniciativa,

de importância hoje reconhecida, dilatou os limites

do conhecimento da nossa historiografia literária,

porque permitiu a recuperação de informações essen-

ciais para sua modelagem contemporânea, bem como

nos trouxe de volta periódicos como Minerva

Brasiliense, Guanabara, Rosa-Cruz, Kosmos, Movi-

mento Brasileiro, Festa, Klaxon, Estética, Arco &

Flexa e outras. Sem contar que - aqui ou ali, logo ou

depois – ainda impulsionou, como decorrência, a

republicação facsimilar de outras revistas tais como

Klaxon, Verde, Terra Roxa, O Pão da Padaria Espi-

ritual, Estética, Joaquim, Arco & Flexa etc. Os

doutoramentos e mestrados que brotaram dessa nova

metodologia, na USP ou fora dela, moldam um con-

junto valioso em que os documentos afiançam traços

e ressaltam nuances de um período.

A segunda vertente diz respeito à salvaguarda

do patrimônio histórico e artístico do Brasil, em li-

gação estreita com a pesquisa. Em 1968, ao suceder

o grande historiador de nossa cultura, Sérgio Buarque

de Holanda, na direção do Instituto de Estudos Bra-

sileiros, entidade interdisciplinar por ele criada na

USP, o Prof. José Aderaldo Castello, mostrou-se

gestor atento à organização moderna de fundos do-

cumentais, bibliotecas e coleções de arte; à difusão

da riqueza ali existente e da pesquisa ali realizada.

Exposições, catálogos, conferências e cursos, prin-

cipalmente cursos de férias, bem como encontros

de pesquisadores deram ao IEB repercussão nacio-

nal e internacional. Nos anos ’60 e ’70, os cursos de

férias sobre o Cangaço, sobre a Década de 1920, a

de 1930 e a de 1940, brilharam como conjuntos bem

articulados de palestras interdisciplinares. Ministra-

das por Antonio Candido, Paulo Emílio Salles Go-

mes, Décio de Almeida Prado, Sábato Magaldi,

Cavalcanti Proença, Maria Isaura Pereira de Queiroz,

Anatol Rosenfeld, Afonso Arinos, José Ramos

Tinhorão e outros nomes de quilate semelhante, es-

ses cursos abriram também espaço para os jovens

pesquisadores concursados, do quadro da institui-

ção. Levando adiante a ideia do Prof. Antonio

Candido, que propunha um centro de excelência nos

estudos do modernismo, a incorporação do Acervo

Mário de Andrade ao IEB multiplicou pesquisas que

entrelaçam literatura, artes plásticas e música.

A terceira das vertentes é a de Aderaldo

Castello como editor, nos anos de 1970. Não ape-

nas a de quem pôs a Revista do IEB em pé, como

a daquele que criou a BULB, Biblioteca Univer-

sitária de Literatura Brasileira, dedicada a edições

críticas de obras e a coletâneas de textos essenciais

da história e da crítica, dentro da qual foram

publicadas Senhora, Macunaíma, Memórias de um

Sargento de Milícias, Decadismo e simbolismo no

Brasil, Historiadores e críticos do romantismo.

Nesta vertente editorial, integrou ele também o

antigo Conselho Estadual de Literatura do gover-

no paulista, cuja lista de resultados este espaço

não comporta.

Incorporado ao patrimônio do IEB, o acervo

do Professor José Aderaldo Castello, nas fichas, nos

manuscritos de ensaios, nos livros cheios de anotações

do leitor, nas edições raras, franqueia o cotidiano de

uma pródiga carreira acadêmica. Legado e lição.
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O Prof. Petrone foi

mestre na identificação,

análise e interpretação

do “complexo geográfi-

co”. Inteligência brilhan-

te. Exemplo de postura

ética. Respeitava as di-

ferentes posições e os

seus interlocutores. Dis-

cutia com rigor a complexidade das relações no cam-

po da Geografia e a necessidade de se evitar

simplificações e maniqueísmos doutrinários e ideoló-

gicos. Na sala de aula unia as palavras e os gestos na

construção de discurso lógico que provocava a adesão

irrestrita dos alunos. Cultura científica e humanística

sólida, sabia decompor analiticamente a paisagem e

recompô-la sinteticamente produzindo uma interpre-

tação convincente. Foi professor dedicado, líder e

orientador de pesquisas de mestrado e doutorado que

marcou um período inovador na ciência geográfica no

Departamento de Geografia da FFLCH.

Faleceu no dia 22 de dezembro de 2011. Nasceu

no dia 5 de junho de 1924, em San Nicola Baronia,

província de Avelino, na Campânia. Veio em tenra

idade para São Paulo, onde frequentou o Colégio

Dante Alighieri, que nesta época passou pelo proces-

so de “nacionalização” a que foram submetidas as

escolas ditas “estrangeiras” no contexto da 2ª Guerra

Mundial. Nesta época foi aluno do Prof. João Dias da

Silveira, que também integrava os quadros iniciais

da Faculdade de Filosofia (onde veio a ser o 1º cate-

drático de Geografia Física) e que despertou seu inte-

resse pelo estudo da paisagem.

Em 1944 ingressou na subsessão de Geografia e

História da Faculdade de Filosofia, Ciências e Le-

tras, que funcionava então na Praça da República,

no 3º andar da Escola Caetano de Campos. No De-

partamento de Geografia sua formação se dará sob

a influência de Pierre Monbeig e dos professores da

primeira geração brasileira da Faculdade de Filoso-

PASQUALE PETRONE E A GEOGRAFIA
ADILSON AVANSI DE ABREU

PROFESSOR TITULAR DO DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA

fia, entre os quais cumpre destacar, além do mencio-

nado João Dias da Silveira, os professores Ary Fran-

ça e Nice Leccoq Müller.

A presença de Monbeig era forte e ditava o modelo

de abordagem geográfica implantada na Faculdade,

centrada no paradigma da paisagem, que também pre-

sidiu a Fundação da AGB por Pierre Deffontaines em

1934. Nestes anos de formação Pasquale Petrone com-

partilhou esse ambiente com outro aluno, o professor

Aziz Nacib Ab’Saber, com quem realizou viagens e

trabalhos de campo na cidade de São Paulo e extensos

trechos do interior do Brasil.

Em 1948 Pasquale Petrone completa a licencia-

tura e o bacharelado em Geografia. Torna-se Assis-

tente Extra Numerário da Faculdade, sendo nomeado

Auxiliar de Ensino em maio de 1960, em regime de

tempo parcial. Nesta fase leciona também Geogra-

fia no Colégio Dante Alighieri.

Em 1960 defende sua tese de doutorado intitulada

“ A Baixada do Ribeira – Estudo de Geografia Hu-

mana”, assumindo, na sequência, o regime de dedi-

cação integral à docência e à pesquisa. Este trabalho

foi publicado no Boletim nº 238 da Faculdade. A

partir dessa época sua presença no Departamento

de Geografia, que já era forte, se amplia e se

aprofunda. Passa a ser uma referência ou, pode-se

dizer, um ícone.

Em 1965 defendeu sua tese de Livre-Docência

intitulada “Os aldeamentos paulistas e sua função

na valorização do Planalto Paulistano”, que se trans-

formou em um marco na Geografia produzida na

USP. Todavia, só foi publicada em 1995 pela EDUSP

com o título “Aldeamentos Paulistas”. Entre a defe-

sa da tese e a publicação pela EDUSP o texto edita-

do pelo autor para o concurso foi avidamente

disputado por geógrafos, historiadores, cientistas

sociais e arquitetos.

Em 1974 prestou concurso para Professor Titu-

lar, função na qual se aposentou em 1983. Em 1997,

no dia 25 de setembro recebeu o título de Professor
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Emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências

Humanas em sessão solene da Congregação.

O professor Petrone foi extremamente ativo nos

quadros institucionais da Geografia: Departamento

de Geografia (onde exerceu a Chefia), Instituto de

Geografia (onde foi Diretor da Divisão Científica) e

na antiga Associação dos Geógrafos Brasileiros.

Na Divisão Científica do extinto Instituto de

Geografia orientou importante pesquisa voltada para

o problema do abastecimento da cidade de São Pau-

lo em gêneros alimentícios.

Na antiga AGB teve importante papel acadêmi-

co nos trabalhos de pesquisa desenvolvidos durante

as Assembléias, quando se investigava as principais

questões geográficas da região onde se localizava a

sede do evento. Exemplo desse tipo de trabalho –

que na linguagem contemporânea da Universidade

seria classificado como de “extensão” – é a publica-

ção avulsa nº 3 da AGB, datada de 1962, com o títu-

lo “Aspectos geográficos da área de colonização

antiga do Estado do Espírito Santo”, que corresponde

ao Relatório por ele apresentado relativo a pesquisa

que orientou durante a XII Assembléia Geral da

AGB, realizada em Colatina (ES) em julho de 1957.

Nesses trabalhos, realizados coletivamente, o Prof.

Petrone atuou ativamente na formação de várias ge-

rações de geógrafos e de estudantes, que vinham de

todo país para as Assembléias. Ele era extremamente

cuidadoso ao organizar as equipes para as pesquisas

de campo, definindo os grupos de trabalho incluindo

pesquisadores e professores já experientes (que eram

os sócios titulares da AGB) e iniciantes, principal-

mente estudantes (que eram os sócios colaborado-

res da AGB). Vivi essa experiência no grupo de

pesquisa que ele orientou na XXI Assembléia da AGB,

realizada em Blumenau (SC) em 1966, quando ele

me designou para trabalhar no campo junto com Dona

Lea Goldenstein, que transmitiu a todos os membros

da equipe lições preciosas para a observação da pai-

sagem e a realização de entrevistas com os colonos

alemães e teuto brasileiros no alto vale do Itajaí. To-

das as noites as equipes se reuniam para apresentar

os resultados ao Prof. Petrone, que realizava uma sis-

tematização e síntese que funcionava como um pro-

cesso pedagógico de extraordinário vigor.

Em suas aulas no Departamento de Geografia,

principalmente nas disciplinas de Geografia Política,

Geografia da Circulação, Geografia da Energia e

Geografia Agrária suas análises baseavam-se em

método que integrava verticalmente os dados anali-

sados, com base nos respectivos sítios de ocorrência,

integrando-os por meio das relações decorrentes das

diferentes situações dos mesmos, combinando-os em

uma trama que definia o espaço, como produto de

condições históricas e geográficas. Nesses procedi-

mentos mobilizava núcleos epistêmicos que iam da

Teoria de Von Thünen sobre a influência da distância

do mercado relativamente a utilização da terra, à

Antropogeografia de F. Ratzel. Emergia então uma

fina análise do espaço econômico, cultural e político

em toda sua complexidade e geograficidade.

Chamava sempre a atenção para a necessidade

de manutenção do espírito crítico em relação aos

fatos estudados, para que não fossem obscurecidos

por preferências ideológicas. Sublinhava que além

do domínio sobre o método e a técnica era necessá-

rio querer ver a realidade em toda sua complexida-

de e não nos limites do que gostaríamos de ver. De

início essas considerações eram motivadas pela po-

lêmica entre “deterministas” e “possibilistas”, de-

pois também pela emergência das questões ligadas

aos “quantitavistas” ou “teoréticos” e os “críticos”

ou “marxistas”. Nesse processo ele revalorizou no

Departamento de Geografia a Geografia Política.

Na Pós-Graduação o papel do Prof. Petrone foi

paradigmático. A última disciplina que ele minis-

trou foi dedicada aos problemas da colonização eu-

ropéia no Brasil e contribuiu fortemente na formação

de inúmeros geógrafos que se voltaram para os te-

mas da Geografia Agrária.

Não se poderia deixar de registrar a atuação do Prof.

Petrone no período que antecedeu e, depois, durante

os governos militares. Ele foi fundamental para a pre-

servação de um ambiente de trabalho digno, que res-

peitava e impunha valores éticos indissociáveis da vida

acadêmica. A Faculdade de Filosofia deve muito a ele,

o que com justiça foi reconhecido com a outorga do

título de Professor Emérito.

Do ponto de vista teórico, metodológico e técni-

co sua obra é profundamente contemporânea e ser-

ve de baliza segura para a sólida formação acadêmica

no campo da geografia. Como diria o Prof. Aziz,

seu companheiro de trabalho de campo na juventu-

de, são leituras indispensáveis.
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O primeiro dia de aula deste ano letivo, dia 27 de

fevereiro, marcou o início das atividades acadêmicas

não somente dos alunos regulares da FFLCH, mas

também de outra modalidade de alunos que a nossa

faculdade recebe todos os anos, os estrangeiros. Cada

vez mais procurada e valorizada como um destino de

estudos, a FFLCH recebeu este ano 118 intercambis-

tas, provindos de 15 países, sendo a maior parte euro-

peus, seguidos pelos norte-americanos e pelos

asiáticos. A maioria dos alunos vem da Alemanha,

Colômbia, México, França e Japão (VER TABELA).

O perfil do aluno estrangeiro que procura a

FFLCH é feminino. Cerca de 61% dos estudantes

recebidos são alunas, enquanto que os homens so-

mam 39%. Em relação aos cursos da nossa faculda-

de que são procurados pelos estrangeiros, este ano

tivemos uma modificação de perfil. Historicamente

a maioria dos alunos procuram o curso de Ciências

Sociais, no entanto, neste semestre, o curso de Le-

tras foi o mais procurado.

Para receber esses alunos, a Comissão de Coope-

ração Internacional da FFLCH promoveu no dia 27 de

fevereiro um encontro de confraternização e recepção

dos alunos estrangeiros. Compareceram 61 alunos, que

receberam material impresso contendo informações

sobre nossa faculdade, sobre a USP e outras informa-

ções acadêmicas relevantes. Além disso, assistiram a

uma apresentação sobre os cursos oferecidos pela

FFLCH, os departamentos que a compõem e a Biblio-

teca Florestan Fernandes. Receberam também infor-

mações sobre o curso de português para estrangeiros,

oferecido pelo Centro de Línguas, e sobre alguns ser-

viços oferecidos  pela USP: HU, CEPEUSP, CINUSP,

Restaurantes Universitários, Teatros e Museus. Ao fi-

nal da reunião, os estrangeiros foram expostos a um

dos itens de maior valor em nossa cultura: a culinária.

Uma mesa foi gentilmente preparada com o que há de

CCINT-FFLCH RECEBE OS ALUNOS ESTRANGEIROS

COM INFORMAÇÕES E GENTILEZA
POR LUIS RICARDO BÉRGAMO

melhor em nossa culinária típica: brigadeiro, curau de

milho, pé de moleque etc.

A Ccint e sua secretaria, além de acompanhar de

perto as iniciativas de mobilidade estudantil, a cada

ano mais frequentes, fornece o apoio técnico à im-

plementação dos acordos internacionais da FFLCH

– atualmente são 80 convênios ativos com centros

universitários de todos os continentes.

Além de orientar os alunos com as informações

acadêmicas, a Ccint da FFLCH  atende também as

demandas extracurriculares dos intercambistas. Atual-

mente está em processo de confecção um catálogo

que a Comissão irá passar aos alunos, com suges-

tões de moradia. A ideia é cercar os alunos de infor-

mações e assim possibilitar uma estadia tranquila

enquanto estudarem na FFLCH.

MATERIAIS ENTREGUES AOS ALUNOS ESTRANGEIROS

• 1 fôlder explicando passo a passo como reti-

rar o RNE, o bilhete único, e sobre como che-

gar ao cartório do Butantã.

• 1 mapa das linhas do metrô (material retira-

do no próprio metrô).

• 1 mapa da USP.

• 1 organograma da FFLCH contendo todos os

prédios.

• 2 cadernos fornecidos pela Secretaria de Tu-

rismo de SP: um chamado “SP Experience”

e o outro chamado “São Paulo Routes 2011”

com informações turísticas de São Paulo.

• 1 programa da disciplina “Aspectos da Cul-

tura Brasileira” (disciplina oferecida somen-

te aos intercambistas).

• 1 formulário de matrícula.

• 1 declaração para que o aluno possa utilizar os

serviços da USP até que a matrícula seja efeti-

vada e eles recebam o “atestado de matrícula”.

CCINT – FFLCH
CULTURA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA



11INFORME Número 67 – março/abril de 2012

O INTERCÂMBIO INTERNACIONAL DE ESTUDANTES NA FFLCH

PAÍSES QUE ENVIARAM ALUNOS PARA A FFLCH EM 2012

SERVIÇO DE CULTURA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
POR LUIS RICARDO BÉRGAMO

Os cursos de extensão universitária da FFLCH

buscam propiciar formação continuada aos alunos e

profissionais das áreas de Letras, Filosofia, Ciências

Sociais, Geografia e História, tanto para a comunidade

em geral quanto para públicos específicos internos. É

com essa missão que o Serviço de Cultura e Extensão

tem recebido, desde 1989, os alunos da FFLCH, da

USP e público externo para seus variados cursos.

Este semestre, o Serviço de Cultura e Extensão já

matriculou, até o fechamento desta edição do Infor-

País de origem

Alemanha

Colômbia

México

França

Japão

EUA

Portugal

Reino Unido

Argentina

Coreia do Sul

Espanha

Itália

Dinamarca

China

Finlândia

Quantidade de alunos

16

15

14

13

9

7

7

7

6

6

5

5

2

1

1

Obs.: O número total de alunos recebidos

(118) não coincide com o número de alunos por

país (114). Isso porque alguns estudantes vieram

da CCInt-USP e não constava o nome da Univer-

sidade de origem.

Ano

2007

2008

2009

2010

2011

Alunos da FFLCH

enviados ao exterior

28

66

54

72

57

Alunos estrangeiros

recebidos na FFLCH

72

131

138

156

184
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me, 1852 pessoas, distribuídas em 77 cursos. Porém,

até a publicação deste Informe, as matrículas ainda

estarão abertas e novos alunos entrarão, aumentando

o quadro de pessoas atendidas pela extensão univer-

sitária. Para uma ideia mais precisa de quantas pes-

soas o Serviço atinge com suas atividades, analisem-se

os dados consolidados de 2011. No ano passado, com

atividades regulares nos dois semestres, mais os cur-

sos intensivos que acontecem nos períodos de férias,

foram registradas 5397 matrículas, em 182 cursos.

Os cursos oferecidos pelo Serviço formam um

universo de conhecimento vasto. A abrangência ofe-

recida vai desde as línguas modernas europeias, como

o francês e o italiano, até o ensino de língua e cultura

Guarani. Além dos cursos de idiomas, há também os

cursos temáticos, como, por exemplo, “Poesia em

Risco – Poéticas dos anos 70” ou, então, “Bíblia He-

braica: Vida Cotidiana, Cultura e Instituições”.

O Serviço de Cultura e Extensão oferece bolsas

integrais de estudos em todos os seus cursos. Para

os funcionários e docentes da FFLCH não há neces-

sidade de sorteio. Estas duas categorias contam com

bolsa integral para qualquer dos cursos oferecidos

pelo SCE. Já as bolsas para os alunos USP e a ter-

ceira idade são sorteadas e a quantidade de bolsas é

limitada a 10% do total de vagas ofertadas.

Além de bolsas de estudo, há também a oferta

de descontos, muito atrativos. Os alunos de gradua-

ção e pós-graduação têm desconto de 10% do valor

do curso. Já os professores da rede pública, maiores

de 60 anos, monitores bolsistas e estagiários da

FFLCH recebem um desconto de 50%.

ALUNAS DA FFLCH SÃO PREMIADAS NO 19º SIICUSP
POR PAULO ROBERTO ANDRADE

Duas alunas da FFLCH ficaram entre os 15 pre-

miados no 19º SIICUSP, que contou com mais de 4

mil trabalhos de iniciação científica, apresentados

em novembro passado, na própria Faculdade. Com

a premiação, Ana Luísa Sertã, aluna de Ciências

Sociais, e Bruna Bengozi, aluna de História, apre-

sentaram seus trabalhos, no último mês de feverei-

ro, na Universidade do Porto, em Portugal.

O SIICUSP (Simpósio Internacional de Inicia-

ção Científica da USP), realizado desde 1993, apre-

senta os resultados de pesquisas feitas por alunos de

iniciação científica, estimulando a discussão

interdisciplinar entre diferentes áreas de pesquisa.

Os trabalhos são avaliados por professores e os me-

lhores recebem menção honrosa.

Nesta 19ª edição foram apresentados 4.464 tra-

balhos, sendo 1.251 da área de humanas e humani-

dades e 299 de alunos da FFLCH. O evento concedeu

150 menções honrosas e premiou 15 alunos com a

viagem ao exterior, em universidades nos Estados

Unidos e Europa.

Segundo a professora Ana Lúcia Pastore

Schritzmeyer, do Departamento de Antropologia da

FFLCH e coordenadora do SIICUSP, o evento re-

presenta uma primeira experiência acadêmica para

os alunos, e um incentivo para continuarem

pesquisando. “A ideia é que o SIICUSP não só co-

loque em contato alunos de diferentes áreas, mas

que faça com que eles recebam comentários dos pro-

fessores que avaliam os trabalhos e, a partir daí,

possam enriquecer suas pesquisas”, comenta.

CEMITÉRIOS MEDIEVAIS

No evento, a estudante de História Bruna

Bengozi apresentou sua pesquisa intitulada Os ce-

mitérios em fileiras e as tumbas de chefes: os fran-

cos à luz da arqueologia das práticas funerárias no

norte da Gália (séculos V-VIII). O trabalho, orien-

tado pelo professor Marcelo Cândido da Silva, do

Departamento de História da FFLCH, compara di-

ferentes pesquisas sobre cemitérios em fileiras e tum-

bas de chefes da Idade Média. Bruna conta que seu

PREMIAÇÃO
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interesse pelo tema veio da “paixão” por história

medieval e pelo interesse em fazer relações e críti-

cas entre a História e a Arqueologia.

O estudo mostra como historiadores e arqueólo-

gos, durante os séculos XIX e XX, usavam restos ar-

queológicos e humanos para apontar principalmente

a identidade étnica dos enterrados durante a Alta Ida-

de Média, na região da Gália (atual França). Essa re-

lação direta entre sepulturas e etnicidade esteve

presente nas pesquisas até meados do século XX,

quando se passou a criticar tais pressupostos. “A maior

ou menor regularidade das necrópoles ou a presença

ou não de armamentos e joias no interior destas não

podem ser vistas como evidências plausíveis para a

determinação biológica da etnia dos sepultados”, ex-

plica a estudante em sua apresentação.

Bruna verificou que pesquisas mais recentes

mostram que a presença de bens, armas e joias nas

sepulturas “não seria primordialmente motivada por

aspectos religiosos ou étnicos, mas sim pela neces-

sidade de manutenção da posição da família do fa-

lecido dentro da comunidade local”. Assim, esses

novos estudos das sepulturas medievais trazem re-

flexões sobre a organização sociocultural, política e

aspectos ligados a gênero, idade e outros – apesar

de muitos pesquisadores ainda utilizarem diferen-

ciações étnicas para explicar as necrópoles.

ÍNDIOS URBANOS

Já o trabalho de Ana Luísa Sertã mostrou pes-

quisas sobre a presença indígena em Manaus – mais

precisamente da etnia Sateré-Mawé, originária do

médio Amazonas e que passou a habitar a cidade

formando comunidades e associações. “A temática

indígena sempre me interessou, e mesmo antes da

faculdade eu já havia realizado trabalhos junto aos

Pataxó de Minas. O interesse por essa pesquisa sur-

giu quando, em 2009, o Núcleo de Antropologia

Urbana da FFLCH foi convidado a integrar uma

equipe de pesquisadores que investigariam diferen-

tes aspectos da presença indígena na Amazônia”,

lembra a estudante.

Na pesquisa, Ana passou a acompanhar a Asso-

ciação de Mulheres Indígenas Sateré-Mawé

(AMISM) e o trabalho de artesanato desenvolvido

pelas associadas. Segundo a estudante, a atividade

conecta as relações sociais juntamente com a condi-

ção étnica Sateré-Mawé. “Ao longo de três anos de

trabalho de campo – realizados duas vezes por ano,

num período de quinze a trinta dias – o artesanato

despontou como um elemento-chave para pensar as

relações que as integrantes da associação estabele-

cem com a cidade, com a terra indígena Andirá-

Marau e uma ampla rede de pessoas e sementes que

isso envolve”, explica.

A pesquisa descreve o fluxo de pessoas – e semen-

tes – entre Manaus e a terra indígena de Andirá-Maraú,

passando por municípios vizinhos. “A prática do arte-

sanato – desde a coleta ou compra de matéria prima,

elaboração, venda – parece acionar uma extensa rede

que envolve parentes na cidade e na Terra Indígena,

contatos com muitos outros indígenas na cidade e tam-

bém os não indígenas, como compradores, turistas,

representantes governamentais, ONGs, comerciantes

e também com um elemento não humano fundamen-

tal, as sementes”, esclarece a estudante.

A pesquisa também acompanha o desenvolvimen-

to dos modos de fazer artesanato, mostrando como o

ambiente urbano influencia na atualização das técni-

cas de artesanato aprendidas na área indígena e trans-

mitidas de geração em geração. Outro tema de estudo

é um esboço do circuito de pontos de coleta de se-

mentes dentro da cidade de Manaus, como terminais

de ônibus, terrenos baldios e parques.

A pesquisa intitulada Fazendo colares, tecen-

do a rede: mulheres indígenas na cidade de

Manaus, foi orientada pelo professor José Guilher-

me Cantor Magnani, do Departamento de Antro-

pologia da FFLCH.

INCENTIVO PARA A CARREIRA

Em relação aos premiados, a professora Ana

Lúcia explica que eles representam exemplos dos

melhores trabalhos, mas que não são necessariamen-

te os melhores. “A ideia é que essas 150 menções

honrosas e os 15 premiados sejam uma espécie de

amostra do que o SIICUSP tem de melhor em ter-

mos de diversidade temática, interdisciplinaridade

e dedicação discente na graduação”, completa.

Além de feliz e honrada pelo trabalho premiado,

Ana Luísa acha que pesquisas e parcerias como a

que participou entre USP e Universidade Federal do

Amazonas (UFAM) devem ser sempre incentivadas.

“A premiação contribuiu para minha decisão em

prestar a prova para mestrado neste ano, pois senti

que a pesquisa está rendendo frutos e gerou ques-

tões que pedem uma continuidade”, completa.
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Para Bruna, a iniciação “é um período muito

importante para ‘aprender’ a se fazer uma pesquisa

na área acadêmica, é nesse momento em que real-

mente aprendemos a usar a biblioteca, a fazer le-

vantamento bibliográfico, a ter acesso às obras que

são importantes não só para o tema que será

pesquisado, mas para a área como um todo, e assim

por diante. É também um momento para se dedicar

ao estudo de outras línguas, como Latim e Francês,

que são essenciais para qualquer pessoa que deseja

estudar a Idade Média. E toda essa aprendizagem

adquirida durante a iniciação não me ajuda apenas

no desenvolvimento da minha pesquisa, mas tam-

bém me auxilia na graduação”, explica.

VIAGEM PARA PORTUGAL

A USP possui um convênio com duas universida-

des norte-americanas, a Rutgers (The State University

of New Jersey) e The Ohio State University, e a Uni-

versidade do Porto, em Portugal. O convênio implica

que venham delegações estrangeiras dessas universi-

dades apresentar seus trabalhos na USP. A

contrapartida é que os melhores trabalhos do SIICUSP

se apresentem em eventos semelhantes nas respecti-

vas universidades estrangeiras.

Bruna explica que mais do que a oportunidade

de apresentar a pesquisa em outra Universidade, para

outros alunos e professores com propostas e

metodologias diferentes, a viagem permitiu a

vivência de novas experiências acadêmicas e cul-

turais. “Visitamos lugares muito interessantes, des-

de cidades grandes, como o Porto, até aldeias

históricas quase desertas, como Marialva. Pudemos

conhecer as instalações da Universidade e um pou-

co do cotidiano desses alunos”, conta.

A professora Ana Lúcia resume a principal li-

ção do SIICUSP: “Acho que o principal da vida

acadêmica é que os trabalhos não tem fim. Quan-

do o aluno pensa que finalizou um trabalho e o

apresenta, ele recebe comentários e percebe que

pode continuar aprofundando e desdobrando aque-

le trabalho”, finaliza.

ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

TIRANDO O CINZA DAS LETRAS

A frase do título foi pronunciada espontaneamen-

te pelo funcionário, Alexandre Gomes da Silva, do

Setor de Serviços Gerais numa das últimas reuniões

sobre a reforma do Prédio de Letras, justamente

quando se avaliava a dificuldade a ser enfrentada

para se entregar o prédio pintado no início das au-

las.   Do achado da frase para o título dos comunica-

dos da diretoria sobre o andamento da reforma o

tempo foi mínimo, ao contrário do projeto dessa re-

forma: arrastou-se por alguns anos. Mas a partir da

reunião do dia 04 de agosto de 2011, o nó desatou-

se em quatro meses. No dia 16 de dezembro de 2011,

entrou o pessoal da empresa ganhadora para execu-

tar o projeto.  No dia 26 de fevereiro de 2012, salas

de aula e secretarias prontas para atenderem estu-

dantes, docentes, funcionários e público, em geral.

 Esse foi o resultado da reunião de agosto da

Diretoria com a Comissão de Qualidade de Vida do

Prédio e funcionários dos Serviços Gerais, com a

presença das Assistentes Administrativa, Renata

Guarrera Del Corço e Financeira, Leonice Maria

Silva de Farias. Todos perplexos com a devolução

do projeto inacabado, pela arquiteta responsável,

com a justificativa de que mudara de setor e não

teria condições de levá-lo a cabo.

 Após discussão calorosa, decidiu-se que iríamos

transpor os obstáculos que tanto têm adiado nossos

projetos de melhorias de infraestrutura  (falta de

pessoal no Setor de Serviços Gerais,  pessoal   apa-

rentemente não qualificado para o memorial descri-
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tivo de uma reforma grande, os entraves burocráti-

cos,  pessoal  não preparado para um pregão desse

porte na Faculdade,  etc. etc.).

Saímos dessa reunião com o compromisso do

funcionário Alexandre Gomes da Silva de finalizar

o projeto e de preparar o memorial descritivo; da

Assistente financeira, Léo, de dar o suporte para o

pregão e recorrer à assessoria da COESF e do chefe

de Serviços Gerais, Samuel da Silva, de dar todo o

apoio para que a obra se realizasse a contento, nem

que para isso fosse preciso valer- se de horas extras

no trabalho, como aconteceu de fato.

Sem a determinação do Alexandre em enfrentar

esse desafio e tornar possível a realização dessa obra

(com o projeto e o memorial descritivo); sem a mes-

ma determinação do Samuel e de outros colabora-

dores mais próximos, como o Lucas Martins de

Castro Neto; sem o apoio da Comissão de Qualida-

de de Vida do Prédio de Letras, cujo coordenador é

o Prof. Horácio Costa, e do pessoal do Setor de Com-

pras e da própria Coesf, na pessoa do Prof. Antonio

Marcos de Aguirra Massola e da Regina Célia Dalla

Costa, Assessora do Superintendente da Coseas; sem

o apoio do Serviço de Marcenaria, cujo chefe é

Boaventura Lopes de Araújo; sem o apoio do Servi-

ço de Manutenção e Conservação, sob responsabili-

dade do funcionário  Reginaldo Florentino da Silva;

sem apoio da  Presidente da Comissão de Gradua-

ção, Profa. Dra. Marli Quadros Leite, intermediária

do Programa Pro-Ed da Pró-Reitoria de Graduação,

não teríamos começado o ano letivo relativamente

tranquilo, pelo menos em termos de espaço didáti-

co: salas de aula e secretarias de departamentos pron-

tas para receberem estudantes, professores e público

em geral. Tínhamos um plano B, que felizmente não

foi preciso acionar: aulas noturnas de Letras seriam

dadas no Prédio da Escola Politécnica, caso a refor-

ma se atrasasse no espaço didático.

Dentre as melhorias físicas dos últimos anos na

FFLCH, como o anexo do Prédio de Letras e as em

curso no Prédio de Geografia e História, talvez a da

Reforma do Prédio de Letras tenha sido a que envol-

veu o maior número de docentes e funcionários em

prol de um objetivo. A idéia inicial partiu das Profas.

Laura Izarra e Maria Augusta da Costa Vieira, então

chefe e vice-chefe do Departamento de Letras Mo-

dernas, que retomaram uma idéia antiga de pintar o

Prédio. Entraram em contato com a Assistente Ad-

ministrativa Renata e a arquiteta Eunice Nobre, da

antiga prefeitura da Cidade Universitária, responsá-

vel pela visualização do espaço. Foi sua sugestão

identificar as salas com pinturas diferentes nos ba-

tentes das portas. Desde então, a Professora Maria

Augusta encontra-se na sua segunda gestão como

chefe de Departamento de Letras Modernas, a ar-

quiteta Eunice mudou de lugar, agora é funcionária

da Faculdade de Arquitetura, a Comissão de Quali-

dade de Vida entrou com força para não só dar con-

tinuidade ao projeto inicial  como também para

ampliá-lo, ao incluir a colocação de forro ,  mudan-

ça de  piso e sugerir a cor  da pintura das paredes, do

teto e do piso.  Antes já escolhera as cores das car-

teiras, em reunião da qual participou a Profa. Maria

Augusta como coordenadora da Comissão

Interdepartamental de Letras e Linguística.

Realizado o pregão, fez-se uma reunião com a

presença dos chefes dos Departamentos de Letras,

da Comissão de Qualidade de Vida do Prédio de

Letras, dos funcionários do Setor de Serviços Ge-

rais, dos engenheiros responsáveis pela empresa

contratada e da diretoria para explicações sobre o

andamento da obra e a responsabilidade de cada uma

das partes para seu sucesso.

Os atores envolvidos nesse projeto mudaram ao

longo do tempo, mas todos contribuíram com dife-

rentes intensidades, explicáveis pela dinâmica de seu

andamento. Sem dúvida, o marco a ser reconhecido

é a reunião do dia 4 de agosto de 2011, quando deci-

dimos quebrar todas as amarras e assumirmos (com

responsabilidade) riscos.

A diretoria da FFLCH agradece a colaboração

dos docentes e funcionários que tornaram possível

essa primeira requalificação do Prédio de Letras, em

curto espaço de tempo, depois de 26 anos de sua

inauguração. Mas não ficaremos nisso.  Outras pro-

vidências estão em curso: impermeabilização da laje

e outras reformas, além das melhorias nas salas de

aula com colocação de equipamentos audiovisuais,

lousas modernas e cortinas.

A mesma atenção está sendo e será dada a todas

as reformas dos Prédios da FFLCH.

A Diretoria
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Para tornar efetivo esse reconhecimento e

registrá-lo como documento, seguem os nomes de

todos os envolvidos nessa realização:

Profa. Laura Izarra

Profa. Maria Augusta da Costa Vieira

MEMBROS DA COMISSÃO DE QUALIDADE DE VIDA:

Prof. José Horácio do Nascimento Costa

Profa. Lilian Jacoto

Claudio de Souza

Paulo Costa da Silva

Suely Maria Regazzo

Rosely de Sá Oliveira

CHEFES ATUAIS DOS DEPARTAMENTOS DE LETRAS:

LINGUÍSTICA:

Prof. Ronald Beline Mendes

LETRAS CLÁSSICAS E VERNÁCULAS:

Prof. João Roberto Gomes de Faria

LETRAS MODERNAS:

Profa. Maria Augusta da Costa Vieira

LETRAS ORIENTAIS:

Prof. Reginaldo Gomes de Araújo

TEORIA LITERÁRIA E LITERATURA COMPARADA:

Profa. Viviana Bosi

SUPERINTENDENTE DO ESPAÇO FÍSICO:

Prof. Antonio Marcos de Aguirra Massola

ASSESSORA DO SUPERINTENDENTE DA COSEAS:

Regina Célia Dalla Costa

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO:

Profa. Marli Quadros Leite

SERVIÇOS GERAIS

Alexandre Gomes da Silva

Jonas Magalhães

Lucas Martins de Castro Neto

Samuel da Silva

Walter Carlos da Silva Junior

MARCENARIA

Boaventura Lopes de Araújo

Moisés Dias de França

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Cláudio Antunes Vieira

Daniel José Luciano

Edson Alves da Silva

Hivair Luiz Leite

Julio Cesar Costa

Reginaldo Florentino da Silva

Ronaldo Marques da Silva

ZELADORIA:
Paulo Costa da Silva

Paulo Lucas Teixeira

Rosenaldo da Silva

COMPRAS:
Maria Bernadete da Silva Dantas

João Carlos da Silva

Felipe de Souza Monteiro

Híndira Janne de Souza Barros

Luana Vieira de Siqueira

CONTABILIDADE:
Maurício da Silva Ceron

TESOURARIA:
Ricardo Valério Campos

ASSISTÊNCIA FINANCEIRA:
Leonice Maria da Silva de Farias

Ismaerino de Castro Júnior

GEOGRAFIA E HISTÓRIA

– Reforma do estacionamento “ferradura”: a

instalação dos prismas na cancela foi concluída.

RELATÓRIO DE OBRAS NOS PRÉDIOS DA FFLCH

– Construção dos dois anfiteatros: em fase de

conclusão da parte grossa e início do

acabamento.
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– Construção de mini auditório no CAPH: em

andamento.

– Instalação de mezanino para viabilização da sala

de estudos: concluída.

FILOSOFIA E CIÊNCIAS SOCIAIS

– Reforma para ampliação do NECI (Núcleo de

Estudos Comparados e Internacionais -

Departamento de Ciência Política): iniciando.

– Reforma para instalação de auditório na sala

122: iniciando.

LETRAS

– Reforma do prédio com pintura interna geral,

instalação de forro e piso: em fase de conclusão.

– Instalação de elevador para pessoas com

necessidades especiais de locomoção: concluída.

– Instalação de iluminação provisória nas salas

de aula, corredores de secretarias e gabinetes:

concluída.

BIBLIOTECA FLORESTAN FERNANDES

– Instalação de arquivos deslizantes para

acondicionamento do acervo: concluída.

– Reforma para melhoria da sala de computadores

para pesquisa: concluída.

ADMINISTRAÇÃO

– Reforma da sala 121 – Serviço de Comunicação

Social – para construção de estúdio e

readequações: em fase de conclusão.

– Construção de espaço exclusivo para o

acondicionamento de gêneros alimentícios no

almoxarifado: concluída.

– Reforma do prédio para a acessibilidade: em fase

de contratação do projeto.

– Instalação de arquivos deslizantes na sala do

Serviço de Expediente: a iniciar.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

DEMOCRACIA, ESTADO E MERCADO: O B DE BRICS

LOURDES SOLA E MARIA RITA LOUREIRO (Orgs.)

Como o nome indica, este é um livro sobre Brasil, mas à maneira de um “estudo de

caso”, quer dizer , onde seus autores procuram cercar uma problemática comum, de

diferentes ângulos: a trajetória do país à luz das mudanças em sua forma de inserção no

cenário político e econômico internacional. Essa trajetória envolve processos como

democratização e a recombinação entre mercado e Estado, em diferentes mixes e em

diferentes fases.

Por essa perspectiva, oferecemos elementos para um balanço tão sereno quanto

possível dos desafios que enfrentamos na era da globalização econômica, enquanto

parte de uma família maior – a das democracias emergentes de mercado. É essa condição que define nossa

identidade entre os BRICS, juntamente como a África do Sul e a Índia.

 Há outra convicção compartilhada por todos nós. A crise financeira global de 2007-09,  apenas trouxe à

luz processos sociais, políticos e econômicos que foram gestados nos países do “Sul” , justamente na era do

capital globalizante. Ela não engendrou, apenas iluminou o resultado: as mudanças no eixo do poder econô-

mico e nas relações de poder entre “Norte-Sul”. Estas são inseparáveis dos caminhos e descaminhos esco-

lhidos por cada um deles para levar a cabo o  processo de integração a um cenário global instável e movediço...

Isto posto, as diferenças interpretativas observadas entre os ensaios apresentados aqui apenas atestam o

valor que as editoras e os autores atribuem ao pluralismo democrático.

Editora FGV
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A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE NACIONAL NAS CRÔNICAS DA REVISTA DO BRASIL

 MARIA INÊS BATISTA CAMPOS

A Revista do Brasil, dirigida por Monteiro Lobato de 1918 a 1925, destacou-se

entre as muitas publicações de cultura que circularam em São Paulo. Ela se tornou

importante espaço discursivo e seu objetivo foi mostrar a imagem de um novo país que

utilizava modernas técnicas da imprensa a serviço da propaganda nacionalista. A re-

vista tornou-se um paradigma cultural, abrindo espaço para a discussão da identidade

nacional.

A Construção da Identidade Nacional analisa dezessete crônicas publicadas na

Revista do Brasil e colocadas em diálogo com ela. Seus autores eram intelectuais já

consagrados e também jovens escritores ainda desconhecidos. Muitos deles vieram a

influenciar intensamente a vida das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro e, ao longo do tempo, tiveram

atuação significativa no campo político-cultural brasileiro. São eles: João Ribeiro, Sérgio Milliet, Rodrigo

de Andrade, Martim Francisco, Gastão Cruls, Luís da Câmara Cascudo, Frederico Villar, Orlando Machado

e Mário de Andrade.

Segundo a professora Beth Brait, esta obra chega num momento oportuno, em que o debate sobre gênero

está em voga, especialmente no que se refere ao ensino de leitura e produção de textos. A autora surpreende

a crônica em seu contexto social, teoricamente fundamentada na compreensão do gênero enquanto produ-

ção que circula em determinada esfera ideológica, em determinado tempo e espaço e, por isso, pode dizer

muito sobre os discursos em movimento na ocasião de sua produção e recepção. Além disso, ressalta a

importância de estudo de periódicos na compreensão de aspectos significativos da cultura brasileira.

Ao final, o leitor encontrará seis crônicas de arte de Mário de Andrade, publicadas em 1923 na Revista

do Brasil. Conhecidas apenas por estudiosos, sua publicação representa uma oportunidade de acesso do

público à produção de escritor modernista quando jovem.

Editora Olho D’Água

EXPEDIÇÃO AO INVERNO

AHARON APPELFELD - TRADUÇÃO: LUIS SERGIO KRAUSZ

O professor de Literatura Hebraica e Judaica na Faculdade de Filosofia, Letras e

Ciências Humanas (FFLCH) da USP, Luis Sergio Krausz, foi o responsável pela tradu-

ção da obra Expedição ao Inverno (Ed. Perspectiva, 272 páginas, R$ 35,00) do roman-

cista israelense Aharon Appelfeld.

Os livros de Appelfeld tiveram algumas traduções para o português somente na

década de 1980 e depois foram esquecidos pelas editoras brasileiras. Krausz retoma o

autor, que lançou Expedição ao Inverno em 2004, um romance ambientado numa loca-

lidade de veraneio nos Cárpatos, na Romênia, às vésperas do genocídio, cuja atmosfera

Appelfeld recria neste romance cheio de lirismo contido, e de uma paisagem luminosa

que é também a paisagem de sua infância. Os judeus que ali se encontram vieram de cidades que, até 1918,

tinham sido parte do Império Austro-Húngaro.

Editora Perspectiva
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HABILIDADE DE LEITURA EM ITALIANO NO CONTEXTO UNIVERSITÁRIO

OLGA ALEJANDRA MORDENTE E ROBERTA FERRONI (Orgs.)

Dedicado ao processo de compreensão em língua estrangeira, o livro reúne as contri-

buições de professores e pesquisadores, especialistas em italiano, de diversas universi-

dades. Quem se dedica ao ensino de línguas estrangeiras encontrará nele reflexões que

aprofundam temas relacionados ao processo de leitura, às estratégias didáticas para

potenciá-la e a seus diferentes objetivos, num contexto em que a língua materna é afim

à língua estrangeira.

Editora Humanitas

ENSAIOS SOBRE LITERATURA ISRAELENSE CONTEMPORÂNEA

BERTA WALDMAN E SAUL KIRSCHBAUM (ORGS.)

Antologia de textos sobre literatura hebraica contemporânea, cujos autores são do-

centes e pesquisadores da USP. Alguns dos trabalhos apresentam panoramas da litera-

tura hebraica mais recente, com ênfase nos religiosos, judeus “orientais”, autoria

feminina, e, como pano de fundo, os conflitos internos e externos que têm marcado o

quotidiano do Estado de Israel. Com temas variados, mas sempre vinculados à situação

recente do país, o livro reúne também estudos de obras de grandes nomes da literatura

israelense, como Amós Oz, Orly Castel-Bloom, Aharon Appelfeld, David Grossman,

A. B. Yehoshua, Yoram Kaniuk, incluindo ainda o romance em hebraico do árabe israe-

lense, Sayed Kashua, que lança luz sobre a população árabe que vive no país.

São autores da antologia: Berta Waldman, Gabriel Steinberg, Juliana Portenoy Shlesinger, Luis Krausz,

Moacir Amâncio, Nancy Rozenchan, Saul Kirschbaum.

 Editora Humanitas

DOCUMENTOS E COMENTÁRIOS: O ITALIANO DOS ITALIANOS DE SÃO PAULO

GILIOLA MAGGIO,

LORENA DE STAUBER CAPRARA E

OLGA ALEJANDRA MORDENTE (Orgs.)

O primeiro volume de O italiano dos italianos de São Paulo, de uma série de três,

reúne as entrevistas gravadas em São Paulo capital e na Grande São Paulo – São Bernardo

do Campo. Em seu complexo, a pesquisa sobre as variedades do italiano falado no

Estado de São Paulo apresenta um quadro significativo sobre a manutenção da língua

italiana entre italianos imigrados, desde os anos 50, na capital e no interior. Os testemu-

nhos, além do registro linguístico, oferecem uma visão da identidade compartilhada do

referido grupo, da cultura e das tradições mantidas no Brasil.

Editora Humanitas
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SALVAÇÕES NO NORDESTE: POLÍTICA E PARTICIPAÇÃO POPULAR

FLÁVIA BORGES PEREIRA

O cenário dos movimentos sociais salvacionistas investigados pela autora asseme-

lha-se a muitos outros: uma aguda crise econômica instalada no Nordeste, associada

às transformações políticas dos primórdios do regime republicano. Nesse contexto, a

população pobre e urbana foi uma das que mais sofreu. Os embates por ela travados,

suas aspirações, dificuldades e resistência às condições adversas de existência encon-

traram sua voz mais clara na literatura de cordel, cujo conteúdo serviu de base para

Flávia Borges Pereira contar a história desse momento do Brasil.

Ateliê Editorial

A ORTODOXIA JUDAICA E SEUS DESCONTENTES:

DISSIDÊNCIA RELIGIOSA NO ISRAEL CONTEMPORÂNEO

MARTA FRANCISCA TOPEL

A ortodoxia judaica e seus descontentes: dissidência religiosa no Israel contempo-

râneo dedica-se ao estudo da não conformidade de muitos jovens israelenses que aban-

donam, ou querem abandonar, a formação religiosa ortodoxa em busca de uma inserção

laica na sociedade de seu país. Em sua transgressão, esses rebeldes se enfrentam com a

oposição da família e outras instituições nacionais sem as quais dificilmente um jovem

israelense poderia encontrar um lugar para si na sociedade moderna e secular. Mas se o

Estado é omisso, os dissidentes contam a seu favor com outros dissidentes e organiza-

ções não governamentais que apóiam os desertores no longo e penoso percurso de sua

transformação em judeus seculares.

Fundamentada em rigorosa pesquisa de campo e sólida base teórica, Marta Topel, antropóloga de forma-

ção e professora da Universidade de São Paulo, nos oferece neste livro, de temática totalmente inédita, um

retrato em movimento do jovem ortodoxo rebelde israelense em suas relações com as instituições de seu

país. O processo analisado inverte a tendência atual de adoção da ortodoxia por número significativo de

judeus laicos, muito visível em Israel, no Brasil, e em outros países.

Por tudo isso, com este livro se aprende muito sobre o Israel atual e sobre o judaísmo nos países da

diáspora. (Reginaldo Prandi)

Editora Annablume


