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 Universidades públicas assumem 
iniciativa pela água

Há anos, os pesquisadores, professores e especialis-
tas das universidades públicas federais e estaduais, em 
especial os paulistas, vêm alertando para a necessidade 
de agir com o objetivo de evitar a “crise hídrica”. Tra-
dicionalmente, boa parte das pesquisas sobre o tema 
é realizada no interior dessas instituições. O Estado 
conta, ainda, com a Fundação de Amparo à Pesquisa 
(Fapesp), que fi nancia estudos de qualidade e segundo 
rigorosos padrões nacionais e internacionais.

Vários encontros, seminários e simpósios produ-
ziram propostas que poderiam ter sido melhor apro-
veitadas pelo poder público. Além disso, entidades 
ambientalistas, reunidas na Aliança pela Água, divul-
garam sua contribuição, em 29 de outubro passado.  
Apenas em dezembro, manifestaram-se sobre o tema 
o Conselho da Cidade de São Paulo (por meio de um 
documento apresentado ao seu Pleno, no dia 15), a 
Academia Brasileira de Ciências (com a “Carta de São 
Paulo”, publicada no dia 11) e a Associação Brasileira 
de Engenharia Sanitária e Ambiental – Seção São Paulo 
(no dia 2).

Apesar de todas essas manifestações e da amplitude 
da crise, as universidades não tiveram e ainda não têm 
as informações necessárias e sufi cientes, por parte dos 
órgãos gestores da administração pública, para deter-
minar o impacto exato implicado pela carência sobre 
a vida da sociedade em geral e da comunidade em 
particular (incluindo professores, estudantes, técnicos 
administrativos, as atividades de pesquisa e, principal-
mente, nossos hospitais que fazem amplo atendimento 
ao público). O momento pede uma ação ampla, forte, 
segura e coordenada. 

Buscamos informações e diagnóstico da situação, 
trabalharemos nos nossos planos de contingenciamen-
tos, que precisam ser executados imediatamente. Mas 
as universidades públicas querem também contribuir, 
oferecer soluções no melhor interesse do conjunto da 
sociedade. Além do plano emergencial para nossas 
próprias instituições, propomos a instalação de uma 

Câmara Acadêmica Permanente, com a participação 
das universidades estaduais (USP, Unesp, Unicamp) 
e federais (Unifesp, UFSCar e UFABC) em São Paulo, 
além do instituto federal (IFSP). Sua missão é a de 
apresentar estudos concretos e de relevância científi ca 
e tecnológica sobre a questão hídrica. As primeiras 
providências e medidas aprovadas no âmbito da câ-
mara incluem:

1. Demandar e ajudar a implantar um Plano 
de Contingência geral e coordenar os planos 
de cada universidade e seus órgãos associados 
(hospitais, clínicas, bibliotecas, estações);
2. Obter e contribuir para um Plano de Comu-
nicação da Crise, com o objetivo de manter a 
população em geral, e em especial a comunida-
de universitária, plenamente informadas; 
3. Indicar e ajudar a implantar um Programa 
de Gestão e de Demanda na região da macro-
metrópole;
4. Verifi car e fazer cumprir o monitoramento in-
tegrado da quantidade e da qualidade das águas; 
5. Obter e trabalhar para adquirir planos de 
ações de incentivo fi nanceiro, e solicitar linha 
de crédito federal e estadual para adequação das 
estruturas ao contingenciamento;
6. Reformular e dinamizar as atividades de 
pesquisa e desenvolvimento tecnológico, jun-
tando especialistas de nossas universidades e 
associações científi cas;
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É chegado o momento de não somente adotarmos 
medidas urgentes, mas também garantirmos a pronta 
articulação das universidades públicas com todos os 
setores da administração do Estado e da sociedade. 
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Uso da televisão hospedada no portal 
permitirá maior interação entre os campi, a 
universidade e a sociedade 

Arturo Hartmann

Em maio vai ao ar a primeira fase da programação 
da nova webTV da Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp), que será transmitida pela internet, por meio 
de uma plataforma que poderá ser assistida no próprio 
site da Unifesp e, futuramente, dentro de um canal do 
YouTube. 

O empreendimento tem grandes ambições como 
parte de um projeto amplo, inserido na política de 
fortalecimento da Unifesp, em particular, e da univer-
sidade pública, de forma mais geral. O trabalho que ali 
se realizará terá como um de seus objetivos fortalecer 
um jornalismo ligado a refl exões acadêmicas, que se 
inserirá na luta por uma educação pública mais inclu-
siva, mais democrática e mais voltada para as questões 
sociais. Tendo esse objetivo em vista, a divulgação 
ampla das pesquisas desenvolvidas no interior da ins-
tituição, em todos os campi e modalidades,  terá grande 
importância na construção da programação. 

Nesse escopo ambicioso maior, a webTV realizará 
suas funções mirando duas dinâmicas. A primeira 
procurará refl etir sobre a dinâmica mais recente da uni-
versidade, após o processo de expansão, que se iniciou 
em 2004, multiplicou seus campi, trouxe possibilidades 
e inúmeros desafi os, materializados em obstáculos 
materiais e também culturais. 

A universidade que, então, ganhou diferentes espa-
ços e se abriu para novas áreas de formação, pôde viver 
difi culdades originadas de uma falta de planejamento, 
mas está diante de novas possibilidades. A webTV será 
um canal para refl etir sobre tais possibilidades, um 
espaço que possa incentivar maior interação com as 
produções feitas nos campi. 

Dessa forma, a universidade, colocada em um 
processo de expansão, ganha um lugar para se enten-
der como um conjunto dotado de uma organicidade 
identitária de visão e de dinâmica interna. A webTV 
será uma tentativa de observar essas possibilidades, 
um jornalismo feito dentro de um ambiente em que 
se respira educação e pesquisa.  

Ali haverá um espaço para que a comunidade aca-
dêmica da Unifesp possa ter livre acesso à informação, 
para todos os níveis da universidade, por meio de dife-
rentes plataformas e mídias, de maneira que docentes, 
técnicos e estudantes possam criar uma identidade 
cultural e de formação. 

A segunda função da webTV é o de ser um canal 
para a sociedade enxergar a universidade e, de alguma 
forma, apropriar-se dela. Se o conhecimento dos agen-
tes da Unifesp sobre os processos internos da instituição 
é de suma importância – e aqui, pela quantidade de 
funcionários, estudantes, professores, pesquisadores e 
técnicos, estamos falando de uma pequena cidade - , o 
outro fator decisivo que justifi ca a existência da webTV 
é que a sociedade precisa conhecer a sua produção, a 
partir de um entendimento que a pesquisa, todo o es-
forço acadêmico e educacional, só faz sentido se puder 
dialogar e se diluir em ganhos para ela como um todo. 

Essa nova Unifesp, já calcada em uma tradição, será 
o espaço onde a webTV irá promover os debates, repor-
tagens e entrevistas. O formato da TV procurará dialo-
gar com formatos novos, moldados por novas formas 
de pensar a comunicação audiovisual e a necessidade 
de inovação de conteúdos. Situada no novo estúdio 
da universidade, a webTV procurará ser um canal a 
mais na tentativa de construir um espaço midiático 
que elabore o diálogo entre as linguagens jornalística 
e acadêmica, e assim abrir um lugar para a exposição 
dos trabalhos de ensino, pesquisa e extensão realizados 
pelos integrantes da comunidade universitária. E assim, 
liga-se a TV a um objetivo maior, que é o de discutir e 
garantir o debate sobre os grandes temas da sociedade 
e da atualidade em geral. 

Exemplos relevantes, essenciais poderia-se dizer, 
não faltam. O Grupo de Trabalho (GT) de Perus talvez 
seja um dos mais ilustrativos. Ele foi criado em setem-
bro de 2014, em um acordo de cooperação fi rmado 
entre a Unifesp, a Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República e a Secretaria Municipal de 
Cidadania e Direitos Humanos de São Paulo. O GT 
fi cou responsável, desde então, pela investigação das 
cerca de 1.049 ossadas encontradas no Cemitério Dom 
Bosco, em Perus, em 1990 e tem como objetivo identi-
fi car desaparecidos políticos da ditadura civil-militar 
brasileira. Esse esforço científi co é de suma relevância, 

pois como vemos hoje, ele ocorre no ato de revisitar 
uma memória que ainda nos traz pesadelos por não 
estar ainda compreendida. O projeto é um legado social 
cujo valor histórico ainda não temos a exata noção. A 
Unifesp, certamente, oferece uma oportunidade de 
aprimorar a compreensão e investigação do que ocor-
reu à época da ditadura.  

Outro marco foi a fundação da Cátedra de Estu-
dos Pós-Coloniais Edward Said, em parceria com o 
Instituto da Cultura Árabe (ICArabe). As refl exões 
pós-coloniais hoje são urgentes. 

As relações geopolíticas no mundo mais do que 
nunca precisam de uma elaboração retórica que as 
afastem de interpretações simplistas e conservadoras. 
No Oriente Médio, vê-se os casos da colonização da 
Palestina, da guerra na Síria, da formação do Estado 
Islâmico na Síria e no Iraque; se quisermos chegar mais 
perto, na América Latina, podemos pensar nos proces-
sos progressistas que encontram resistência externa e 
são afetados por problemas internos aos projetos em si; 
se quisermos chegar mais perto ainda, podemos tentar 
enxergar como ainda lidamos mal com o legado de 
nossa colonização. Em nosso caso, compreender nosso 
processo pós-colonial, que se assentou sobre caracte-
rísticas sociais construídas em tempos de escravidão 
que se acomodaram a ideais liberais democráticos, é 
mais do que um exercício acadêmico, mas uma prática 
mais ampla de compreensão de processos sociais e 
políticos atuais.  

 E, claro, não poderia deixar de ser citada a tradi-
ção de pesquisas e atendimento em saúde e nas áreas 
médicas, que nos entrega como legado um conjunto de 
conhecimento e refl exões sobre problemas decisivos. 
Com a Escola Paulista de Medicina (EPM/Unifesp) 
como uma das escolas mais reconhecidas do país e o 
Hospital São Paulo (HSP/Unifesp) - Hospital Univer-
sitário há um conjunto de informações sobre temas 
mais relevantes que podem ser abordados dentro do 
escopo da saúde pública. 

Arturo Hartmann é jornalista e cineasta (diretor do 
documentário “Sobre Futebol e Barreiras”). Será o 
editor-executivo responsável pela programação da 
webTV da Unifesp

Unifesp lança novo recurso de integração e divulgação
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Aos 48 anos, Coral da Unifesp oferece uma rica 
alternativa cultural para os que queiram ouvir, 
ver e participar

Da Redação
Colaboraram João Gabriel e Rogério Dias

Criado em 1967, o Coral da Universidade Federal 
de São Paulo (Unifesp) encanta o público com um 
repertório que inclui música erudita e popular, com a 
apresentação de espetáculos cênicos inéditos. O grupo 

Foto de divulgação do espetáculo O Grande Circo Místico

Abram-se as cortinas
busca a total integração entre a música e o cenário, num 
clima de muito diálogo e liberdade, que abre espaço 
para os cinquenta integrantes se aventurarem também 
como autores. O coral está aberto à participação de toda 
a comunidade da Unifesp e pessoas de fora, incluindo 
aqueles que não têm nenhuma experiência com a arte 
de cantar. Essa é uma boa notícia para os “cantores de 
chuveiro” e para qualquer um que esteja disposto a 
“deixar a pele” em cada palco.

Até os anos 1960, o coral dedicava-se exclusiva-
mente às músicas sacra e erudita, isso inclui a ópera; 
o mais próximo do popular presente no repertório 
eram as composições de Heitor Villa-Lobos, explica 
o maestro Eduardo Fernandes, de 52 anos, que faz os 
arranjos para o coral desde 1996. Tal fato transparece 
o preconceito que a elite cultural do país nutria pela 
música popular em geral e pela música popular brasi-
leira (MPB), em particular. Com o tempo, o preconceito 
diminuiu, embora ainda exista. “Eu acho que você deve 
trabalhar com música popular porque você gosta”, diz o 
maestro, embora existam profissionais que o façam só 
para agradar ao público. Fernandes é um entusiasta da 
MPB e avalia que  não foi o coral que entrou na música 
popular, “foi o caminho inverso”, conclui.

Outra característica marcante do Coral da Unifesp 
é o investimento no cenário, ambiente em que se de-
senvolve o canto. Fernandes conta que ele não inventou 
o conceito de integração entre música e ambiente: o 
movimento nasceu nos anos 1970, porém ele levou isso 

às últimas consequências. “O coro, por exemplo, canta 
sem regente”, informa ele.

Para isso entra em cena outro personagem chave, 
Reynaldo Puebla, argentino de 69 anos, diretor cênico e 
coreógrafo. Puebla e Fernandes se conhecem desde 1991, 
quando trabalhavam no coral XI de Agosto da Universi-
dade de São Paulo (USP). Mas, segundo Puebla, lá “não 
acreditavam muito nesta coisa do cênico”. Isso mudou 
em 1997 quando o já então arranjador do coral Unifesp 
o convidou para trabalhar no espetáculo Saltimbancos. 
“Aqui com Edu temos total liberdade”, afirma.

O coreógrafo também conta que o teatro faz com 
que pessoas descubram outras possibilidades de si 
mesmas, para além de simplesmente cantar. O maior 
elogio que já recebeu veio de pessoas que lhe disseram: 
“Eu nunca imaginei que pudesse fazer isso”. É o caso do 
professor Luciano Gamez, de 59 anos, que não esconde 
que sempre foi muito travado e diz: “o coral me ajuda 
a destravar um pouco”, inclusive na relação com os 
alunos. Ele ainda acrescenta: “Cria uma relação boa, 
estamos em sala de aula e depois cantamos juntos”.

E foi exatamente a partir dessa filosofia que uma 
aproximação entre os integrantes do coro começou a 
crescer. Laços de amizades foram formados e perma-
necem fortes até hoje, fazendo com que a participação 
nos ensaios seja especial. Para Eduardo Schamó, de 
57 anos, o coral “é o recreio semanal. São dois dias de 
trabalho duro e ao mesmo tempo os melhores da se-
mana”. Já Álvaro Cueva, de 51 anos, integrante do coro 
e autor de duas obras inéditas feitas pelo coral (Kátia e 
Paulo – Uma Alegoria Paulistana e Ópera Chica), diz 
que além deste representar, segundo ele, “mais de 50% 
das coisas ótimas” de sua vida, foi também o lugar onde 
o músico encontrou sua esposa e construiu sua família.

Outro fator relevante do coral é a diversida-
de entre os integrantes. Formado por estudantes, 
professores,funcionários e até pessoas de fora da univer-
sidade, o coral proporciona uma troca de experiências 
única. Para Kathleen Hoepers, de 19 anos, estudante 
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Ensaio do espetáculo Os Afro-Sambas

Foto do espetáculo 
Katia e Paulo - Uma Alegoria Paulistana

Maestro critica ensino da música no Brasil

O ensino da música no Brasil é de péssima qua-
lidade, a começar pelo fato de que a maioria dos 
colégios não adota uma política de instrução na área, 
nem proporciona aos seus aprendizes a oportunida-
de de entrar em contato com o universo da educação 
musical, afirma o maestro Eduardo Fernandes. “Para 
ter grandes músicos, é interessante que se comece a 
estudar o mais cedo possível”, afirma.

Algumas iniciativas procuram oferecer alternati-
vas. Uma delas é o Projeto Guri, criado pela fundação 
Amigos do Guri, vinculada ao governo do Estado de 
São Paulo, com o apoio de prefeituras, organizações 
sociais, empresas e pessoas físicas. O Projeto Guri 
- programa de educação musical que oferece, nos 
períodos de contraturno escolar, cursos de canto 
coral, instrumentos de cordas, sopro, teclados, per-
cussão e iniciação musical - é aberto à participação 
de crianças e adolescentes com idade entre os 6 e os 
18 anos com frequência escolar regular.

Isso ajuda, mas ainda não é o ideal, diz Fernan-
des, que defende a introdução do ensino da música 
na grade curricular normal das escolas. O maestro 

avalia que as crianças só procurarão projetos alter-
nativos, fora da grade, por incentivo dos pais ou 
porque gostam muito de música, desde cedo. “A hora 
de aprender Matemática, Português e Ciências é a 
hora de aprender Música também”, diz o maestro.

Existem também alguns raros centros de forma-
ção musical no Brasil, como é o caso da Escola de 
Música de Piracicaba Maestro Ernst Mahle. Ela foi 
fundada, em 1953, como resultado das atividades da 
Escola Pró-Arte, criada pouco antes, em São Paulo, 
pelo músico e compositor Hans Joachim Koellreut-
ter. Uma de suas alunas, Maria Apparecida Romero 
Pinto, tomou a iniciativa de levar a ideia para Pira-
cicaba, no interior de São Paulo, com o auxílio de 
seu colega Ernst Mahle e da professora piracicabana 
Maria Dirce Camargo. Mahle assumiu o cargo de 
diretor artístico e Koellreutter o de supervisor geral.

Hoje é possível encontrar músicos de Piracicaba 
tocando em algumas das melhores orquestras do 
mundo. “Mas isso é uma coisa que não acontece todo 
dia e em todos os lugares. É preciso uma política de 
governo”, conclui Fernandes.

de história da Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (PUC-SP), o universo de troca de experiências 
por meio da música é totalmente diferente daquele 
com que ela estava acostumada. “Para mim, é um am-
biente de aprendizado muito grande e uma realização 
pessoal”, aponta.

Já para Ricardo Barison, de 28 anos e estudante de 
música, o coral tem um papel muito importante em 
sua vida. “Eu era estudante de Fonoaudiologia aqui na 
Unifesp e durante o curso conheci o coral. Eles estavam 
fazendo um repertório dos festivais, acabei entrando 
e fui fazer música depois. Por causa do coro eu me 
convenci que não era Fonoaudiologia que eu queria 
fazer, era música”, comenta. Hoje, Barison afirma que 
está “feliz da vida” em trabalhar com música.

O coral também é visto como fuga da rotina. Alguns 
têm filhos pequenos em casa, outros trabalham duro a 
semana toda e ainda há aqueles que apenas procuram o 
coral para o bem estar. “Muito embora seja lazer, é fun-
damental esse momento de escape durante a semana”, 
aponta Anne Rammi, integrante do coro. “Aqui é um 
momento para eu me divertir e não pensar em nada 
do que faço na semana. Esfriar a cabeça de tudo e vir 
cantar, rir com os amigos; é uma válvula de escape”, 
conclui Mariana Roque de 20 anos. Roberval Nunes, 
de 53 anos e que cantava no metrô antes de entrar no 
coral, conta sobre as amizades que fez e como o coral 
“transforma você em outro personagem”.

Uma boa notícia aos cantores de chuveiro é que 
para entrar no coral não é necessário que saiba cantar, 
basta inscrever-se nas oficinas vocais que o maestro 
organiza, na qual ele ensina técnicas fundamentais 
para ser um integrante do coro. Tendo em seu histórico 
grandes espetáculos – sempre contando com o apoio 
da Pró-Reitoria de Extensão (ProEx) – como Os Sal-
timbancos e Os Afro-Sambas, hoje o coral apresenta 
o Circo Místico e o próprio Fernandes descreve o que 
isso significa: “Para nós é um privilégio trabalhar com 
música boa”.
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Unifesp discute o seu futuro
Atividade inédita mobiliza alunos, professores e técnicos que, representados por seus 302 delegados eleitos, adotaram decisões importantes 
para o futuro da universidade

José Luiz Guerra
Colaboraram Rogério Dias e João Gabriel

Em 2014, quando a Unifesp deu início às comemo-
rações de seus 20 anos de fundação, foi organizado o 
Congresso da Unifesp – autonomia, democracia e so-
ciedade, com o intuito de propor uma reflexão sobre os 
rumos da instituição. A iniciativa, pioneira na história 
da universidade, reuniu membros das três categorias 
que compõem a comunidade – discentes, docentes e 
técnicos administrativos em educação. 

A participação no congresso foi feita por meio da 
eleição de 302 delegados nas diversas instâncias da 
universidade e em assembleias comunitárias. Destes, 
255 se credenciaram: 81 estudantes, 89 técnicos admi-
nistrativos e 85 docentes. Coube a eles avaliar e votar, 
de forma paritária, as teses debatidas em plenária. “O 
congresso era um espaço de escuta e de direcionamen-
to; de definição de diretrizes da comunidade. Por conta 
disso, o congresso tinha como premissa ser paritário”, 
explica Isabel Quadros, assessora do gabinete da Rei-
toria e membro da comissão organizadora.

Foram submetidas ao debate 38 teses, divididas 
em três eixos temáticos: Projeto político-acadêmico 
da Unifesp: seu papel sócioeconômico-ambiental; 
consolidação da Unifesp: financiamento da universi-
dade pública; reformas do Estatuto e do Regimento: 
estruturas de poder e representatividade. Para ser 
aceita, a tese deveria ser apoiada por pelo menos 30 

membros da comunidade acadêmica e cada membro 
poderia assinar até três delas. Estima-se que cerca de 
1.350 pessoas participaram direta ou indiretamente.

Aprovado pelo Consu em 9 de novembro de 2013, 
o congresso nasceu com o propósito de debater os an-
seios e necessidades da comunidade. Entre as principais 
demandas votadas estavam a paridade nas eleições 
para cargos de direção, alteração na representação 
dos conselhos, defesa da autonomia universitária e do 
ensino público e gratuito, fortalecimento do Hospital 
Universitário e continuidade do processo de implanta-
ção da jornada de trabalho de 30 horas na instituição.

O congresso foi aberto, em 3 de novembro, por uma 
mesa que contou com as presenças da reitora Soraya 
Smaili, do deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) e 
de representantes de movimentos sociais. Após a aber-
tura, teve início a votação em plenária do regimento 
geral. Os delegados se dividiram em 10 grupos para 
que cada um deles avaliasse as teses. Os resultados das 
avaliações foram submetidos às plenárias, que ocorre-
ram nos dias 5 de novembro, 8, 9 e 10 de dezembro.

Em março de 2015, a comissão disponibilizou o 
relatório final com as propostas aprovadas. Esse re-
latório ficou disponível para consulta pública no site 
do congresso por um período de 15 dias, para que o 
mesmo passasse por revisões e, posteriormente, fosse 
enviado ao Consu para aprovação. As propostas apro-
vadas servirão de base para a reforma do estatuto e do 
regimento geral da universidade.

A reitora Soraya Smaili abre o Congresso da Unifesp

Os delegados votam em plenária
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um técnico administrativo de cada campi, um docente 
de cada campi, um discente de cada campi em qualquer 
um dos conselhos deliberativos.

Júlio Cesar Zorzenon, docente, Campus Osasco
Assinei duas teses, a 12 e a 35, por uma universidade 

pública e gratuita, elaboradas no Campus Osasco. O 
congresso é fundamental na medida em que ele vai ba-
lizar as questões que devem ser discutidas no encami-
nhamento futuro da universidade, tanto no que tange 
os princípios mais gerais que norteiam as perspectivas 
universitárias, quanto também nas reformas e mudan-
ças no estatuto e regimento, que devem se adequar à 
nova realidade de uma universidade multicampi, com 
diferentes cursos e diferentes perspectivas de relação 
com a sociedade e de formação profi ssional.

João Pedro Militão, estudante, Campus Diadema
Assinei a tese 16, por uma universidade construída 

pelos movimentos sociais, e a 12, que defende maior 
democracia dentro da universidade. Vejo o congresso 
como um passo importante, no sentido de concretizar-
mos e aprofundarmos a democracia dentro da Unifesp. 

Hoje se discute de forma mais aberta a questão da 
paridade, mas a própria democracia não é uma coisa 
que se aprova por decreto. Ela acontece no debate, no 
dia a dia, no olho a olho. Acho que enfrentamos algu-
mas difi culdades nesse congresso; os debates foram 
meio truncados e até, às vezes, acalorados, mas isso 
faz parte do processo. O debate terá que continuar e 
daqui a alguns anos faremos um novo congresso para 
consolidar posições, rever o que foi aceito ou não. 
Então, o congresso faz parte de um processo.

Gabriela Rodrigues, estudante, Campus São 
Paulo

Esperava que ele fosse deliberativo, mas ele não é. 
Imagino que o congresso seja um estímulo ao debate 
entre as categorias da universidade, mas ao mesmo 
tempo eu vejo as limitações, porque imagino que 
várias ideias que serão tiradas aqui talvez não sejam 
aplicadas. Então são duas mãos, ele tem uma proposta 
de democracia, mas ao mesmo tempo tem a limitação 
de ainda ter que ser aprovado em outras instâncias da 
universidade. Isso eu vejo como uma limitação muito 
grande do ideal do congresso.

Pró-reitora Maria Angélica Pedra Minhoto se dirige à mesa

Momento de debate no GT

Delegados avaliam o encontro

Clispim Nascimento , servidor técnico-
administrativo, HU

Defendi as teses que dão ênfase a nós, técnicos 
administrativos, como a de número 3 do Sintunifesp, 
que defende implementações de melhorias para os 
funcionários de modo geral. Acho que o congresso 
foi um passo para a melhoria da coletividade, seja da 
universidade, seja da nossa comunidade ao redor.

Arthur Valente, estudante, Campus Guarulhos
Boa parte do corpo discente começou a ter uma 

perspectiva em relação ao congresso que talvez não 
fosse, inicialmente, a adotada pela Reitoria. Foi uma 
perspectiva de tentar, a partir desse evento, entregar 
algumas demandas históricas do movimento estudan-
til, por exemplo, pela paridade, aprofundamento da 
democracia e pelo uso dos espaços por parte do resto 
da sociedade que, infelizmente, não tem o privilégio 
como eu e outros alunos de fazer parte desse conjunto. 
Aprovo, principalmente, as teses que se pautam pela 
democratização da universidade e consolidação dos 
espaços públicos.

Carlos Alberto Bello, docente, Campus Gua-
rulhos

Assinei três teses: a 12, pela universidade democrá-
tica; a do orçamento participativo, de número 31; e uma 
sobre a universidade pública e gratuita, a 35. Acho que 
o congresso é uma coisa muito especial para as pessoas 
se abrirem a uma discussão mais ampla sobre a univer-
sidade. No dia a dia, as pessoas estão muito limitadas 
por tempo e por interesses imediatos; já aqui você 
incorpora isso também, mas em discussões maiores. 

Maurício Lourenção Garcia, docente, Campus 
Baixada Santista

O que me estimulou a participar do congresso foi o 
fato de buscar uma via, uma atividade na universidade 
para além das questões cotidianas, ou seja, poder in-
terferir nos destinos da universidade. O departamento 
do qual eu faço parte propôs uma tese, que depois 
foi socializada e, portanto, sofreu modifi cações. Eu 
pessoalmente assinei, além dessa que propusemos no 
departamento, mais duas teses, todas elas que reme-
tem à questão da democratização, da paridade e da 
representatividade nos fóruns decisórios. O congresso 
introduziu uma mudança interessante em uma história 
na qual a universidade, apesar de ter crescido muito, 
parou pouco para se pensar.

Renato Zamarrenho, servidor técnico - admi-
nistrativo, Campus Baixada Santista

Acho que algumas discussões foram prejudica-
das, mas em um primeiro congresso isso acontece. 
A questão de paridade, por exemplo, achei confusa e 
delicada. Uma coisa muito ruim foi a primeira questão 
do início dos trabalhos, sobre a formação da mesa, o 
veto à participação na construção dos trabalhos do 
pessoal que compôs a Comissão de Organização. Eu 
achei isso a pior coisa, porque tirou-se dos organiza-
dores o status de organizador, mas não se criou o de 
delegado. Santos quer um equilíbrio nas participações, 
a representação mínima por campus, o que começou 
pelo conselho de graduação, mas está se estendendo 
aos outros conselhos. Então no conselho de graduação 
temos um técnico administrativo e a ideia é que tenha 
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Sociedade civil se organiza contra o desabastecimento
Da Redação
Colaborou Lu Sudré

A população periférica das maiores cidades do 
Estado de São Paulo é a principal atingida pela crise 
hídrica por meio do racionamento velado. Com a 
falta da água, diversas instituições da sociedade civil e 
movimentos sociais se organizaram para denunciar a 
gestão política da crise, assim como exigir soluções e 
propor ações de curto e longo prazo para amenizar os 
efeitos prejudiciais à população.

Um exemplo é a criação da Assembleia Estadual da 
Água, composta por mais de 30 instituições, entre elas 
organizações não governamentais (ONGs), coletivos de 
juventude, movimentos populares, especialistas e ativis-
tas. A primeira edição foi realizada em 6 de dezembro 
de 2014, na cidade de Itu, interior de São Paulo, região 
que permaneceu durante 60 dias sem água.

Para Marzeni Pereira da Silva, tecnólogo especialis-
ta em Engenharia de Saneamento Básico e integrante 
da Assembleia Estadual da Água, é fundamental que 
a população se organize e pense em estratégias para 
defender a água como forma de vida. “A assembleia foi 
criada a partir de diversas mobilizações contra a falta 
de água, para lutar contra as perspectivas que apontam 
para uma catástrofe humanitária e ambiental, com 

profundas implicações econômicas e políticas”, declara 
Silva, complementando que a assembleia possibilita que 
organizações distintas, como Movimento dos Trabalha-
dores Sem Teto (MTST), coletivo Itu Vai Parar, Instituto 
Socioambiental (ISA), entre outros, se unifi quem em 
torno do mesmo objetivo: garantir o abastecimento de 
água com fi scalização e participação popular.

De acordo com o tecnólogo, a crise hídrica é resul-
tado de uma política baseada no lucro somada à curta 
estiagem. Após 22 anos trabalhando na Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), 
com forte atuação política na luta pela água, Marzeni 
foi demitido. A Sabesp alegou corte de gastos.

O objetivo da primeira assembleia em Itu foi avaliar 
a situação e exigir um plano do governo que garanta o 
abastecimento seguro de água a partir de março e abril 
de 2015 até o próximo período chuvoso. Como síntese 
do que foi discutido, as organizações elaboraram um 
manifesto intitulado “Água para a vida, não para o 
lucro!”. O documento se opõe ao aumento das tarifas 
e à mercantilização da água, além de propor a estati-
zação do saneamento com controle social e a garantia 
da estabilidade de emprego, devido ao fechamento de 
postos de trabalho em função da crise.

O manifesto também se coloca em combate contra 
o desmatamento e a degradação dos recursos hídricos, 

opondo-se ao desmatamento e à fl exibilização das leis 
ambientais para facilitar a construção de grandes obras. 
O documento requisita a gestão dos recursos hídricos 
com transparência e participação popular.

Segundo Mário Constantino, integrante da Assem-
bleia Estadual da Água e do coletivo Rua - Juventude 
Anticapitalista, o governo federal tem grande parcela 
de responsabilidade pela crise que assola São Paulo e 
outros Estados. “O agronegócio, a mineração, o novo 
código fl orestal, o desmatamento do Cerrado e todas 
as políticas desenvolvimentistas aplicadas nos últimos 
anos aceleraram muito a degradação ambiental do 
país e isso, inevitavelmente, prejudicou o ecossistema”, 
comenta Constantino, afi rmando que a falta de água 
ameaça as aulas nas escolas, nas universidades, além 
de causar grande impacto na saúde pública, prejudi-
cando majoritariamente a classe trabalhadora do país. 
“Em uma sociedade tão desigual, os impactos da crise 
também são distribuídos desigualmente”, fi naliza. 

A segunda edição da Assembleia Estadual da Água 
acontecerá em maio.

Contatos:
Assembleia Estadual da Água 
https://www.facebook.com/assembleiaaguasp 
https://assembleiaaguasp.wordpress.com

basar e propor recomendações de planejamento, polí-
ticas e ações da sociedade civil e gestores públicos. Em 
reuniões realizadas na Unifesp, foram defi nidas metas 
gerais relacionadas aos temas que o painel se dedicará 
a desenvolver. As funções serão realizadas por quatro 
grupos de trabalho (GTs) que coordenarão as atividades 
de consolidação de dados e informações e integrarão 
a plenária do painel.

A plenária será responsável pela publicação de 
relatórios periódicos com as principais informações. 
Serão formatados dois tipos de relatórios: um mais 
detalhado - dedicado essencialmente à academia - e 
outro mais conciso e simples - para o público em geral. 
O grupo também organizará um Fórum de Reitores das 
Universidades Públicas do Estado de São Paulo, para 
debater questões estratégicas para as universidades e 
sociedade.

O painel desenvolverá pesquisas a partir de algumas 
metas gerais relacionadas a grandes temas. O primeiro 
será recursos naturais - água, uso e ocupação do solo, 
ecossistemas, biodiversidade, serviços ecossistêmicos 
e conservação. O segundo será segurança humana - 
água, alimento, energia, saúde, bem-estar e trabalho. 
O terceiro, estabilidade social - política, legislação, 
economia, confl itos, relações sociais e institucionais e 

Soraya Smaili durante a criação do Fórum de Reitores das Universidades Públicas Paulistas

Universidades 
públicas somam 
esforços no 
combate à crise

Painel integra pesquisadores da Unifesp e 
outras seis instituições federais e paulistas 

Carine Mota

As universidades públicas de São Paulo assumiram 
o compromisso de trabalhar conjuntamente, com o ob-
jetivo de oferecer alternativas para a superação da grave 
crise hídrica que ameaça várias regiões brasileiras, em 
particular o Estado paulista. No início de fevereiro, 
a partir de uma iniciativa tomada pela Reitoria da 
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), sete ins-
tituições universitárias anunciaram a formação de um 
comitê (Painel Técnico-Acadêmico) de pesquisas para 
enfrentar a crise. Além da Unifesp, integram o grupo as 
universidades federais do ABC (UFABC) e São Carlos 
(UFSCAR), as estaduais de Campinas (Unicamp), 
Paulista (Unesp) e a Universidade São Paulo (USP) e 
também o Instituto Federal de São Paulo (IFSP).

Ao comentar a iniciativa, a reitora Soraya Smaili 
salientou que é a primeira vez que as instituições tra-
balham juntas. “A gente já vinha produzindo bastantes 
pesquisas sobre o tema e agora vamos juntar forças para 
achar uma solução mais rápida”, disse. Ela contou que 
já existiam pesquisas que indicavam o agravamento 
da crise, mas que tiveram pouca repercussão. “Com o 
impacto da crise e com o racionamento, esperamos que 
sejamos mais ouvidos”, acrescentou ela.

O painel pretende consolidar as informações e o 
conhecimento científi co em recursos hídricos para em-

governança. O quarto tema, fi nalmente, será sobre os 
ciclos hidrológicos e climáticos - fenômenos e dinâmi-
cas naturais, bases do conhecimento científi co.

Cada GT terá dois representantes de cada uma das 
seis universidades públicas mais o instituto federal. 
“Entre março e abril avançaremos na organização dos 
GTs e pretendemos lançar formalmente o painel no 
fi nal de abril ou início de maio”, pontua o Prof. Decio 
Luis Semensatto Jr., assessor de gabinete da Reitoria.

As universidades públicas do Estado de São Paulo 
congregam grande número de pesquisadores que, ao 
longo dos últimos anos, vêm se dedicando ao estudo 
dos recursos hídricos, em especial sobre o potencial 
desabastecimento público em função da crescente 
degradação ambiental e necessidade de ações efetivas 
de controle e conservação desses recursos. A reitora 
da Unifesp, Soraya Smaili, ressaltou que “a iniciativa 
visa juntar as pesquisas realizadas nas universidades e 
apresentar à sociedade e aos governantes propostas e co-
nhecimentos acumulados pelas instituições de ensino”.

Os responsáveis pelas instituições públicas de ensi-
no superior estão articulados e mobilizados para criar 
projetos e propor ações conjuntas, visando lidar com 
cenários que se desenham em curto, médio e longo 
prazos para o consumo racional da água.
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Unifesp racionaliza consumo de água nos campi  

Com o agravamento da crise hídrica no Estado 
de São Paulo, o Departamento de Gestão e Segurança 
Ambiental (DGA) da Unifesp iniciou, em janeiro, um 
estudo para diagnosticar o perfi l do consumo de água 
da universidade. Além de pretender identifi car algumas 
disparidades verifi cadas entre os diversos campi, o 
estudo também atende à Portaria 23 do Ministério do 
Planejamento (MPOG), de 12 de fevereiro, que estabe-
lece medidas para monitorar o uso de energia elétrica 
e água em órgãos da administração pública federal.

Com base nos resultados desse levantamento, o 
DGA elaborou uma tabela de diagnóstico e metas que 
contempla, mês a mês, o consumo efetivo de água e a 
diferença em relação ao proposto. O objetivo é identifi car 
as oportunidades de diminuição e estabelecer metas a 
médio e longo prazo para alcançar a estabilidade quando 
o racionamento, de fato, acontecer. Com isso, cada cam-
pus terá que atualizar mensalmente o sistema do MPOG.  

Simone Miraglia, diretora do DGA, explica que 
o departamento vem estabelecendo medidas para o 
uso consciente da água. Com isso, foram divulgadas 
ações de uso racional e um Manual de Boas Práticas 
que contempla condutas nas áreas verdes, copa, frota, 
infraestrutura, limpeza, sanitários, etc, que está à dispo-
sição de toda a comunidade Unifesp. “Nós ditamos as 
diretrizes nas ações ambientais, mas quem as executará 
são os campi. Todas as diretorias administrativas terão 
a responsabilidade de replicar as normativas para seu 
público interno e pôr em prática os métodos propostos. 
O DGA somente monitorará”. 

A diretora ainda destaca a importância da realização 
do diagnóstico, que conseguiu, claramente, identifi car 
a disparidade de consumo na universidade, pensando 
em que tipo de uso que as unidades têm. “Alguns campi 
têm laboratórios e o uso é presente. Em outros casos, 
foi possível detectar vazamentos. Nada mais é que uma 
ferramenta de monitoramento e alerta”, explica Simone.

Com o resultado dessa análise foi possível sugerir, 
a princípio, metas mensais que iniciam em 20% de 
redução no consumo geral. “Não se trata de uma regra 
que terá que ser cumprida à risca. É uma forma de ten-
tarmos, por meio das orientações do DGA, e também 
de adaptações que serão feitas pela Pró-Reitoria de Pla-

nejamento (ProPlan), alcançar a redução”, diz Simone. 
A ProPlan está defi nindo as atribuições de respon-

sabilidade e autoridade para defl agrar as ações que estão 
sendo planejadas. “Já temos propostas de medidas de 
contingenciamento da crise hídrica para os campi em 
diversos níveis; da troca de torneiras e válvulas de des-
carga ao levantamento de recursos hídricos de subsolo, 
para ampliar nossa autonomia”, explica Pedro Arantes, 
pró-reitor adjunto de planejamento.

Arantes destaca ainda que o desafi o da sua Pró-Rei-
toria, para essa questão, é a coleta adequada de dados 
para tomar decisões de projetos e compras adequadas e 
efi cazes, além da captação de recursos fi nanceiros para 
que as medidas sejam implementadas, em um contexto 
de crise geral de fi nanciamento público no Brasil e em 
especial para as universidades federais. “Pleitearemos 
recursos junto a fundos setoriais da Financiadora de 
Estudos e Projetos (Finep), como o CTHidro”, explica.

Projetos dos novos edifícios estão sendo licitados 
e executados com Centrais Ambientais contendo mini 
Estações de Tratamento de Água (ETA), mini Estações 
de Tratamento de Esgotos (ETE), espaços apropriados 
para o gerenciamento de resíduos sólidos e tetos-jardim 
para retenção, fi ltragem e captação de água de chuva, 
associados a cisternas para reuso do que for coletado. 

Medidas vão desde a conscientização do uso nos
departamentos a adaptações de infraestrutura 
nos edifícios 

Mariane Santos

Estação de Tratamento de Águas Pluviais 
(ETAP) do ICT - Unifesp
1. Fachada 
2. Captação
3. Interior

ICT minimiza uso de água da Sabesp
O Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT-Unifesp), 

localizado no Parque Tecnológico de São José dos 
Campos, conta com uma Estação de Tratamento de 
Águas Pluviais (ETAP) concebida juntamente com a 
construção da unidade. 

O prédio possui um sistema de captação de água 
da chuva que tem capacidade de armazenamento total 
de 238,5 m³. 

A água cai no terraço dos prédios, com aproximada-
mente 3.700 m², segue para a ETAP e vai para o maior 
dos três reservatórios lá existentes, que tem 82,5 m³. O 
líquido armazenado recebe tratamento com cloro, pas-
sa por um fl oculador e um decantador e é transferido 
para um segundo reservatório de 62 m³. Após alguns 
dias nesse processo, a água passa por um fi ltro especial 
e é transferida novamente para um terceiro reservatório 
de 62 m³. No terraço do bloco principal da unidade, 
há quatro reservatórios de 8 m³ cada e eles abastecem 
os banheiros localizados no piso inferior. Quando é 
solicitado, a água desse terceiro reservatório da ETAP 

é bombeada para esses quatro citados, chegando aos 
banheiros.

Julio César Bessa Monqueiro, assistente em admi-
nistração/pregoeiro da Divisão de Gestão de Materiais e 
responsável pela área de Gestão Ambiental do Campus 
São José dos Campos, explica que a água é utilizada em 
100% das descargas sanitárias, em todos os banheiros 
do campus, e podem representar 50% do consumo de 
água de um edifício. “Além de centenas e centenas de 
metros cúbicos de água por mês (500 m³ aproximada-
mente, ou seja, 500 mil litros de água), a ETAP também 
nos faz economizar milhares de reais, quase R$ 5 mil 
reais por mês”, informa ele.

Monqueiro ainda esclarece que nos meses de chuva 
não foi utilizada uma gota de água da Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) 
nas descargas. “Esse fato ocorre desde novembro de 
2014. A estação é automática, só utiliza água da Sabesp 
quando estão secos os reservatórios de água de chuva”, 
fi naliza.
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Desafios da 
integração 
Unifesp encara a tarefa, urgente e 
necessária, de assegurar acesso 
universal a todas as dependências 
dos campi aos professores, 
estudantes e técnicos administrativos 
com defi ciência

Carine Mota

A Unifesp está promo-
vendo diversas ações para 
oferecer melhores condições 
de estudos e trabalho a pes-
soas com defi ciência (auditi-
va, física, visual e intelectual) 
ou mobilidade reduzida, 
incluindo atuais 9 servidores, 28 estudantes veteranos 
e 61 que ingressaram em 2015. Segundo o arquiteto e 
pró-reitor adjunto de Planejamento (Proplan), Pedro 
Arantes, os edifícios mais novos foram construídos em 
consonância com os padrões de acessibilidade e vários 
prédios antigos já estão em processo de reforma. Para 
a pró-reitora de Assuntos Estudantis 
(Prae), Andrea Rabinovici, trata-se 
de promover a integração de toda 
a comunidade e, assim, resgatar o 
conceito de democracia.

A Prae passou a acessar direta-
mente os dados colhidos pela Pró-Reitoria de Gradua-
ção (Prograd) junto aos ingressantes que, em questio-
nário preenchido na matrícula, informam ter alguma 
defi ciência. “Esses dados são selecionados a cada etapa 
da matrícula e encaminhados aos Núcleos de Apoio ao 
Estudante (NAEs) dos campi. Protocolos de entrevista 
foram elaborados para que as equipes dos NAEs pos-
sam entender suas necessidades e, então, encaminhar 
as informações para a Prae ou outras instâncias”, diz 
Andrea. As entre-
vistas, no caso dos 
surdos, poderão 
ser acompanhadas 
pelos intérpretes 
de Libras, contra-
tados durante o 
ano de 2014 para 
todos os campi.

A Prae tam-
bém é encarrega-
da de gerir recur-
sos oriundos do Programa Incluir, instituído pelo 
MEC há 10 anos com o objetivo de propor ações que 
garantam o acesso pleno às instituições federais de 
ensino superior (Ifes). Seu orçamento anual para a 
Unifesp é de cerca de 90 mil reais. “Isso tem permitido 
a compra de plataformas, cadeiras de rodas, material 
didático, tablets, laptops, fones de ouvido, lupas, en-
grossadores para empunhar lápis ou caneta, carteiras 
especiais e mobiliários para pessoas com defi ciência”, 
conta Arantes. Os NAEs apresentam demandas locais 
para que sejam realizadas essas compras. 

Os gestores e servidores da Prae também participam 

A opinião de pessoas 
com defi ciência 

“Atualmente a estrutura do prédio 
deixa a desejar, os banheiros não 

são acessíveis, as poucas rampas que têm são muito 
íngremes e os anfi teatros não têm acesso devido às 
escadas”, afi rma o auxiliar administrativo que trabalha 
no Campus São Paulo, Reinildo Bispo dos Santos, com 
defi ciência desde um ano e meio de idade, decorrente 
de poliomielite. Para ele, em primeiro lugar, a atenção 
deveria ser voltada para os banheiros, tratando-se 
de uma universidade que recebe muitos transeuntes 
com mobilidade reduzida e que precisam utilizar os 
banheiros.

Daniel Franco Boese, ex-aluno, policial militar 
aposentando e paraplégico há quase oito anos, in-
terrompeu o curso de Terapia Ocupacional que fazia 
na Baixada. Segundo ele um dos motivos foi a falta 
de acessibilidade. “Funcionava apenas um dos dois 
elevadores existentes no campus, e às vezes nenhum”. 
Ele também cita um elevador hidráulico exclusivo para 
cadeirantes, que vai do térreo ao refeitório, mas que 
estava sempre quebrado.  

A estudante Andreia Paula Oliveira França, tam-
bém da Baixada, pede a construção de rampas de 
acesso para auxiliar pessoas com locomoção limitada, 
em casos de mau funcionamento de elevadores. “Acho 
que há pouco espaço para pessoas com defi ciência na 
sociedade e a universidade deveria ajudar na ampliação 
desses espaços”, pontua a estudante.

 “Acredito que as reformas mais urgentes são o 
conserto do elevador e colocação de pisos com proprie-
dades antiderrapantes, o que facilitaria muito”, aponta 
Rafael Santos, estudante de Filosofi a de Guarulhos, 
pessoa com mobilidade reduzida.

Ao ser questionado sobre a acessibilidade do 
prédio da Reitoria da Unifesp, o Pedagogo na Prae e 
defi ciente visual, Marcio Sebastião Horta, afi rma que 
está à vontade em relação a todo itinerário que faz nas 
dependências do prédio.

de cursos de capacitação e de encontros com o objetivo 
de formular propostas que serão, eventualmente, endere-
çadas ao Conselho Universitário (Consu). Outra instân-
cia fomentadora de políticas endereçadas a enfrentar o 
problema é o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI), 

criado em 2008 e integrado por uma 
equipe multidisciplinar. Por meio do 
NAI, a Unifesp foi contemplada com 
cursos de Libras e Braille, oferecidos 
no Campus São Paulo.

Novas estruturas 
Os imóveis da Unifesp, principal-

mente no Campus São Paulo, são, em 
geral, muito antigos e suas estruturas 
não previam a acessibilidade a pessoas 
com defi ciência. “Estamos trabalhan-
do para que todos os espaços sejam 
regularizados. Em todos os campi, 
estamos com licitações para novos 

prédios e reformas”, diz Arantes. Os no-
vos editais preveem que o projeto deverá 
atender a todas as normativas vigentes, 
incluindo acessibilidade, segurança contra 
incêndios, vigilância sanitária e economia 
de recursos naturais. “Os Blocos I e II do 
Campus Baixada Santista, o Edifício do 
Parque Tecnológico de São José dos Cam-
pos e o novo 

edifício, em construção, 
do Campus Guarulhos 
estão dentro das normas”, 
afi rma o pró-reitor. Foi 
realizada a licitação para 
21 novos prédios em 
todos os campi e oito 
empresas estão pré-qua-
lifi cadas. 

Osvaldo Pimentel 
Portugal Neto, arquiteto 
e coordenador de in-
fraestrutura do Departa-
mento de Engenharia da Unifesp, observa que há um 
problema de falta de recursos. “Não temos estrutura 
fi nanceira para fazer todas as modifi cações necessárias 
nos prédios existentes. Muitas casas são alugadas e 
existe a demanda para manter o seu funcionamento”. 

A unidade do Parque Tecnológico (Instituto de 
Ciência e Tecnologia – ICT), o Campus São José dos 
Campos, é um exemplo de edifício feito em consonância 
com a legislação. “É um prédio acessível para qualquer 
tipo de pessoa com defi ciência e também voltado para 
sustentabilidade, com uma visão de poupar recursos 
naturais”, afi rma o diretor do campus, Luiz Leduíno de 
Salles Neto. As obras foram iniciadas em maio de 2012 e 

o edifício come-
çou a ser utiliza-
do em agosto de 
2014. O grande 
obstáculo à mo-
dernização com-
pleta dos campi, 
diz Leduíno, é 
a questão orça-
mentária.

Projeto permite acesso a museus no RJ 
A Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ) desenvolve importantes programas de 
acessibilidade científi ca e cultural. Um deles é 
desenvolvido pela Casa da Ciência, destinado 
principalmente aos surdos. Outro tem como foco o 
Museu Nacional (MN), criado por D. João VI, em 
06 de junho de 1818. Agregado à estrutura acadê-
mica da UFRJ, em 1946, é a mais antiga instituição 
científi ca do Brasil, além de ser o maior museu 
de história natural da América Latina, com um 
acervo de cerca de 20 milhões de itens (expostos 
e em reserva técnica). 

A desenhista industrial Patrícia Lameirão, 
mestranda na área de Engenharia de Produção, 
desenvolve um projeto para assegurar acessibilida-
de universal às exposições do museu. Stella Savelli, 
funcionária do museu e professora especializada 
pelo Instituto Nacional de Educação de Surdos 
(INES), desenvolve um projeto para assegurar 
a plena participação de surdos na exposição de 
Biologia Marinha, intitulada O mar brasileiro na 
ponta dos dedos. Stella observa que faltam verbas 
para o desenvolvimento dos projetos, mas esse não 
é o único problema. “Existem diversas barreiras 
,como as físicas (construção antiga, tombada e 
limitações), sensoriais e atitudinais. Temo um 
longo caminho a percorrer”, fi naliza.

1. Placa de acesso a pessoas com defi ciencia auditiva
2. Elevador no Campus São Paulo
3. Escada de emergência do ICT
4. Placa indicativa de trânsito de pessoas 
com defi ciencia visual
5. Elevador do ICT
6. Estacionamento do ICT
7. Banheiro do ICT
8. Placa de sinalização para cadeirante

A opinião de pessoas 
com defi ciência

deixa a desejar, os banheiros não 
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criado em 2008 e integrado por uma 
equipe multidisciplinar. Por meio do 
NAI, a Unifesp foi contemplada com 
cursos de Libras e Braille, oferecidos 
no Campus São Paulo.
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regularizados. Em todos os campi, 
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Da redação
Colaborou Lu Sudré

Em dezembro de 2014, os presidentes dos Estados 
Unidos e Cuba, Barack Obama e Raúl Castro, anuncia-
ram uma série de medidas que signifi cariam a maior 
mudança na relação entre os dois países desde a im-
posição do embargo estadunidense à ilha, em 1962. As 
conversas foram iniciadas com o objetivo de retomar 
relações diplomáticas, com a perspectiva de fl exibili-
zação do bloqueio econômico e comercial. 

A libertação do preso político Alan Gross pelo país 
cubano e a dos três últimos componentes do grupo 
Cinco Cubanos pelos Estados Unidos, sinalizaram   um 
novo capítulo na relação entre Havana e Washington, 
rompida dois anos após a vitória da Revolução Cubana, 
em 1959, liderada por Fidel Castro. 

Rodrigo Medina Zagni, professor do curso de 
Relações Internacionais da Universidade Federal de 
São Paulo, Campus Osasco, afi rma que a retomada das 
relações diplomáticas não deve ser confundida com o 
eventual fi m do regime socialista em Cuba e, menos 
ainda, como um marco do fi m de hostilidades de mais 
de meio século.  

Jornal Entrementes – A retomada das relações 
diplomáticas entre Estados Unidos e Cuba signi� ca 
uma mudança na política externa de Washington 
com a América Latina? 

Rodrigo Medina Zagni  –  As hostilidades contra a 
Venezuela evidenciam que a lógica por trás da recente 
aproximação entre Washington e Havana não signifi ca 
a vigência de novos paradigmas. A hostilidade à Vene-
zuela aponta a permanência de velhos hábitos, desde o 
fomento dado por Washington às ditaduras militares no 
Cone Sul. Sem mais poder contar com o argumento de 
existência da Guerra Fria - que por quase meio século 
escamoteou o interesse de empresas estadunidenses -, 
no caso venezuelano, o golpe militar desfechado em 
2002 foi seguido prontamente pela declaração de apoio 
da Casa Branca ao governo ilegítimo empossado pelos 
golpistas. Após a morte de Hugo Chávez, os mesmos 
setores, apoiados pelo imperialismo, voltaram mais 
uma vez suas forças com a fi nalidade de demover um 
governo democraticamente eleito, o de Nicolás Maduro, 
a quem Raúl Castro reafi rmou, recentemente, solidarie-
dade. Para além dos ensaios de aproximação com Ha-
vana, o governo Obama assina uma lei, aprovada pelo 
Congresso de maioria republicana, impondo restrições 
e congelamento de bens de autoridades venezuelanas. 
O que devemos nos perguntar a fi m de entendermos 
a aparente contradição é: Em nome de quais interes-
ses são elaboradas as políticas estadunidenses para a 
América Latina? Quem se benefi ciará de uma reapro-
ximação com Havana e com a demonização crescente 
do governo Maduro? E, ainda, com as articulações 
neogolpistas no Brasil e na Argentina, por exemplo. 

JE – Até que ponto a decisão política de retomar o 
diálogo não foi motivada por interesses econômicos 
dos Estados Unidos?

RMZ – Nos últimos anos, a conjuntura econômica 
internacional não permite mais compreender a situa-
ção cubana nos termos anacrônicos da Guerra Fria. 
Sobretudo após a crise de 2008, os Estados Unidos 

historicamente com que Cuba fosse uma espécie de 
quintal dos Estados Unidos. A exploração turística em 
uma condição de relação assimétrica tem um caráter 
bastante colonial. 

JE – Como a retomada das relações re� ete na vida 
cotidiana e política dos cubanos, principalmente da 
juventude?

RMZ – A juventude passará a ter acesso a alguns 
itens de consumo de massa, que fazem parte da chama-
da Revolução Tecnológica, incluindo a rede mundial 
de computadores, por meio de smartphones. A difusão 
dessa escala de consumo, em uma ordem muito maior 
do que já ocorria em Cuba, tende a aprofundar o pro-
cesso de difusão de valores estadunidenses. 

JE – Há possibilidade de um predomínio de va-
lores capitalistas no mercado de consumo em Cuba?

RMZ – Não acredito que a abertura econômica 
signifi que de alguma forma o fi m do socialismo na 
ilha. É preciso diferenciar o caso cubano do chinês, 
que abdicou do processo ideológico para adentrar na 
espiral de consumo da economia internacional. Não 
é possível comparar os dois países. Nem em termos 
constitucionais, nem em termos de geografi a e geopo-
lítica. Evidentemente, a entrada de Cuba no mercado 
de consumo implica um ônus em termos de projeto 
ideológico, mas não acredito que o regime cubano irá 
abdicar dele. O governo de Cuba terá que lidar com 
uma gama de liberdades muito maiores para um novo 
tipo de exercício da cidadania. Claro que também terá 
que lidar com a contrapropaganda, porque os valores 
propagandeados pela indústria de consumo de massa 
elaboram uma correlação equivocada entre o capita-
lismo e a liberdade. A correlação entre capitalismo e a 
real democracia não são essencialmente verdadeiras, 
e no caso será usada como uma contrapropaganda ao 
governo de Raul Castro. 

Havana voltará a ser o quintal estadunidense?
Após meio século do embargo americano à ilha caribenha, Estados Unidos e Cuba 
retomam relações diplomáticas 

não podem nem devem mais ser vistos 
como aspirantes à condição de parceiros 
comerciais privilegiados nas relações inte-
ramericanas. A China também pleiteia essa 
condição, seguida pelo mercado europeu e 
pela Rússia. A predisposição do executivo 
estadunidense para retomar não apenas re-
lações diplomáticas, mas para restabelecer 
relações comerciais, econômicas e fi nan-
ceiras com a ilha, responde às pressões que 
conglomerados econômicos multinacionais 
e companhias estadunidenses passaram a 
fazer sobre a Casa Branca e o Congresso. 
Destacam-se os lobbies organizados da Apple e 
da Coca-Cola que, antes mesmo dos anúncios 
de Obama e  Castro, veicularam na grande 
mídia possibilidades de comercialização com 
Cuba. A articulação valida a hipótese de que 
esses interesses, a partir da infraestrutura 
econômica, obrigam a superestrutura 
política a readequar suas práticas a fi m 
de acomodá-los. O Estado é um inter-
locutor, pura e simplesmente, de suas 
oligarquias, mas em um momento dos ciclos 
sistêmicos de acumulação do capital em que a divisão 
internacional do trabalho já deu lugar à constituição de 
complexos transoceânicos de megacorporações como 
novos núcleos de poder político e econômico. Mesmo 
com a vigência dos embargos, condenados nada menos 
do que 23 vezes pela Organizações das Nações Unidas 
(ONU), os Estados Unidos já são o sétimo exportador 
de produtos alimentícios para Cuba (principalmente 
frango e soja), valendo-se de brechas que autorizam 
a exportação de alimentos desde que os pagamentos 
sejam feitos à vista, constituindo a produção estadu-
nidense já 6% das compras cubanas. Trata-se de um 
mercado de grande vulto, já que a ilha gasta, por ano, 
cerca de 2 bilhões de dólares com a importação de 
alimentos e os produtores de alimentos, nos Estados 
Unidos, querem ampliar a pauta de produtos para arroz 
e trigo. Há questões de natureza política que se referem 
à disputa entre o executivo e o legislativo, controlados, 
respectivamente,  por democratas e republicanos. Em 
uma realidade política na qual o eleitorado latino pode, 
efetivamente, decidir os rumos da próxima eleição 
presidencial (principalmente, no caso da Flórida, um 
dos maiores colégios eleitorais do país), a estratégia 
de Obama visaria, nesses termos, minar a infl uência 
republicana sobre a comunidade cubana.

JE – Há algum interesse do país relacionado ao 
capital turístico da ilha?

RMZ – A distância entre os dois países é de apenas 
150km. No passado, esse potencial turístico já foi de in-
teresses de grupos criminosos, em especial os da máfi a 
ítalo-estadunidense, nas décadas de 1940 a 1960, que 
exploravam amplamente cassinos e atividades ilegais 
nos Estados Unidos, como por exemplo, o comércio de 
bebidas e prostituição. Boa parte do capital mafi oso saía 
de Los Angeles para Miami. A proximidade geográfi ca, 
em conjunto com esse potencial “turístico”, fi zeram 
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Para não repetir a 
história
Grupo de estudos da realidade brasileira entrevista a socióloga 
Maria Helena Moreira Alves

Claudia Moraes de Souza

A conjuntura brasileira contemporânea é um tema 
permanente de refl exão de um grupo de estudantes 
da disciplina “Compreensão da realidade brasileira 
- processo histórico e político do Brasil”, ministrada 
por mim, no Campus Osasco. O grupo, integrado por 
Luís Peternelli, Monise Mendonça, Guilherme Mina-
mi, Frederico Kenzo Ito dos Santos, Everton Luiz de 
Souza, Erika Hitomi Moriguti, Cideni Carrera Rodri-
gues, André Amado Aguiar e Hugo Bezerra da Silva, 
tem como objetivo assegurar um debate qualifi cado, 
comprometido com o conhecimento de nossa história. 

O grupo foi provocado pelos trabalhos da Comissão 
Nacional da Verdade, cujo relatório fi nal, publicado 
em 10 de dezembro de 2014, contribuiu para trazer a 
público os crimes do Estado contra seus próprios cida-
dãos. Para melhor entender esse período, propusemos a 
leitura conjunta do livro Estado e oposição no Brasil, de 
Maria Helena Moreira Alves, que vive no Chile e acei-
tou conversar com o grupo via Skype. Maria Helena, 
PhD em Ciências Políticas pelo Massachusetts Institute 
of Technology (MIT), especialista em Direitos Huma-
nos e Política Internacional e professora aposentada 
de Ciência Política e Economia pela UERJ. Ela viveu, 
estudou e pesquisou aquele período. Publicamos, em 
seguida, trechos de nossa conversa.  

Grupo – Quais foram as  características mais nega-
tivas para o Brasil dos acordos MEC-Usaid � rmados 
em 1966 ? 

Maria Helena Moreira Alves – Os governos mi-
litares não conseguiram o principal propósito, que 
era a privatização das universidades públicas.   Mas 
implementaram muitos dos conceitos e programas 
educacionais. Por exemplo, instalaram na Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) um departamento 
da Escola Superior de Guerra, que funcionou até 1986, 
quando os alunos e professores fi zeram uma campanha 
para retirá-lo. Eu fi z parte dessa campanha, já como 
professora. Queríamos fundar o Instituto de Estudos 
Latino-Americanos e Internacionais no lugar, mas 
não conseguimos. Os militares impuseram a todas as 
universidades o ensino da Doutrina de Segurança Na-
cional, com o tema do desenvolvimento e a estratégia da 
guerra aos “inimigos internos”. Os cursos, obrigatórios, 
se chamavam “Moral e cívica”, e foram abolidos apenas 
em 1988, com o movimento da Constituinte. No en-
tanto, o processo de resistência subverteu o conteúdo 
dos cursos. Em vez de “Moral e Cívica”, os professores 
ensinavam marxismo.  Muitos foram até presos, denun-
ciados por agentes do Sistema Nacional de Informação 
(SNI) dentro das salas de aula.

G – O que te motivou a desenvolver sua tese de dou-
torado sobre o período, resultando no livro Estado 
e oposição no Brasil (1964-1968)?

MHMA – Era necessário compreender melhor os 
conceitos básicos do Estado formado pelos militares 
e sua relação com a sociedade civil, que nunca deixou 
de questionar e se organizar contra o golpe.  Pareceu-

-me importante conhecer 
a fundo como o Estado de 
Segurança Nacional foi in-
fl uenciado, por um lado, pela 
doutrina geopolítica de con-
trole dos Estados Unidos, e de 
outro, pelo nacionalismo dos 
militares, liderados pelo general 
Golbery do Couto e Silva.  Dife-
rentemente de outras ditaduras, 
os brasileiros desejavam ser um subimpério. Está aí 
a ideia de Segurança Nacional com desenvolvimento 
industrial, colocando o capital estatal como linha de 
frente para garantir o controle das áreas mais estraté-
gicas da economia nacional:  as indústrias de guerra, 
o desenvolvimento nuclear, as estatais de controle de 
recursos primários (como a Vale do Rio Doce), e outras. 
Também abriram e garantiram um lugar de monopólio 
para o capital nacional privado, principal aliado dos 
governos militares, ao formar áreas de desenvolvi-
mento exclusivas, mas trabalhando em conjunto com 
o capital multinacional, como por exemplo, o setor de 
autopeças.  Também interessou-me o desenvolvimento 
das oposições e a divisão eventual de duas correntes 
classistas que acabaram dando origem aos principais 
partidos que temos hoje, o PSDB e o PT.  

G – Seu pai, Márcio de Mello Franco Alves, foi 
secretário da Fazenda do governo do  estado da 
Guanabara entre 1965 e 1971, sob ditadura. Como 
foi essa experiência?

MHMA – Negrão de Lima foi governador da 
Guanabara, no período anterior ao Ato Institucional 
N.o 5 (AI-5) e, portanto, em uma época que tinha algo 
de abertura. Essa época terminou com o AI-5. Os 
militares juntaram os estados da Guanabara e Rio de 
Janeiro porque a combatividade dos políticos e atores 
públicos da Guanabara tinha muita infl uência como 
um estado e foi diluída com a fusão. Meu pai foi prefeito 
de Petrópolis nomeado pelo Getúlio Vargas, de quem 
era amigo na sua época, digamos, democrática. Meu 
pai também foi diretor da Companhia Siderúrgica Na-
cional e secretário da Fazenda de Negrão de Lima. Foi 
nesse governo que a UERJ foi fundada. Também o 
Hemocentro e várias instituições de saúde receberam 
apoio, inclusive a Fundação Oswaldo Cruz. Também 
apoiou o transporte coletivo e chegou a fechar um 
acordo para construir o metrô do Rio com a União 
Soviética, vetado pelo governo federal.  

G – Qual é sua análise sobre os desdobramentos que 
se sucederam ao pronunciamento do deputado Mar-
cio Moreira Alves no Congresso, em 2 de setembro de 
1968, no protesto contra a invasão da Universidade 
de Brasília?

MHMA – Pensávamos que tinha sido uma vitória. 
Havia um desconhecimento geral de que o AI-5 estava 
preparado e escrito. Os militares estavam perdendo 
o controle.  Os estudantes e os operários nas ruas, os 

camponeses das Ligas Campo-
nesas no governo do Miguel Arraes, em 

Pernambuco, se reagrupando, os movimentos sociais 
de base formados com a Igreja Católica, a classe domi-
nante dividida e uma parte em franca oposição.  Vários 
estados governados pelo MDB, que tinha sido criado 
pelos militares para exercer o papel de “oposição leal e 
construtiva”, agora estavam virando oposição de verda-
de.  A invasão da UnB teve seu motivo próprio: arrasar 
com a forte organização dos professores e alunos.  Aca-
bou servindo para indignar parlamentares, liderados 
por meu irmão. A revolta parlamentar foi o pretexto 
para fechar tudo.  Os militares estavam divididos e uma 
parte não queria o AI-5.  A ala ligada ao Castelo Branco 
e ao Costa e Silva era contra.  Os ligados ao Médici, 
chamados de “linha dura”, ganharam.  Foram com tudo 
para cima das diferentes oposições, incluindo a Igreja.  
As oposições se dividiram entre os que continuaram 
na resistência organizada pacífi ca e os que foram para 
a luta armada. Do lado da oposição não armada foi se 
desenvolvendo pouco a pouco a organização do povo 
na base e dentro dos sindicatos.  A partir disso surgiu o 
chamado “novo sindicalismo”, as CEBS, as organizações 
que formaram o Movimento dos Trabalhadores Rurais 
sem Terra (MST) e a Central Única  dos Trabalhadores 
(CUT), as greves do ABC, etc.  

G – Somos uma geração com o  desejo de fazer a 
diferença.  Como devemos proceder?

MHMA – Ah, estão perguntando a uma senhora 
de 70 anos que fez de tudo, a não ser entrar na luta 
armada - porque sou ainda, digamos “ghandiana”, e, 
melhor, admiradora do Mandela.  Vocês têm nas mãos a 
responsabilidade histórica de criar novas organizações, 
novas maneiras de fazer política, nova história.  Não 
posso lhes falar o que fazer a partir da experiência de 
minha geração porque creio que falhamos muito.  Mas, 
aprendendo com os nossos erros, vocês encontrarão o 
caminho, sempre e quando não se fecharem nas suas 
classes e puderem se voltar para o povo pobre, cami-
nhando juntos. Como disse Paulo Freire, temos que 
aprender com os oprimidos, mas temos também que 
ter muito cuidado porque existe sim “o opressor dentro 
do oprimido”. O seu Pedagogia dos oprimidos é um 
clássico internacional.  Não por acaso, ele foi declarado 
pela Organização das Nações Unidas (ONU) como o 
educador do século vinte.  As soluções são criadas na 
história, a partir da análise do que passou para não 
fi carmos, como disse Marx, “condenados a repetir”.

Claudia Moraes de Souza é historiadora e profes-
sora adjunta da Unifesp-Campus Osasco

-me importante conhecer 
a fundo como o Estado de 
Segurança Nacional foi in-
fl uenciado, por um lado, pela 
doutrina geopolítica de con-
trole dos Estados Unidos, e de 
outro, pelo nacionalismo dos 
militares, liderados pelo general 
Golbery do Couto e Silva.  Dife-
rentemente de outras ditaduras, 

camponeses das Ligas Campo-
nesas no governo do Miguel Arraes, em 

Pernambuco, se reagrupando, os movimentos sociais 

FFoto: Arquivo/Agência Senado / 15/03/1967- Posse do Presidente Costa e Silva (1967) / Fotos Públicas
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202 caixas analisadas

homens . . . . . . . . .157
mulheres ............. 42
crianças .................... 9
Apresentam marcas de:

arma de fogo .......... 3
ato contundente ....... 4

Lavagem dos ossos para análise
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GT-Perus avança na identifi cação de ossadas
Já foram analisadas mais de 200 das 1.049 caixas contendo restos mortais encontrados em vala clandestina; identifi cações poderão ser fi nalizadas em 2016

Antonio Saturnino

Quase 25 anos após a descoberta de centenas de 
ossadas humanas, enterradas, nos anos 1970, em uma 
vala clandestina no cemitério do bairro de Perus (zona 
norte de São Paulo), o processo de identifi cação dos 
restos mortais, incluindo os de vítimas da ditadura 
civil-militar, começa a apresentar avanços signifi -
cativos. Os peritos envolvidos avaliam que poderão 
concluir seus trabalhos até o fi nal de 2016. Os estudos 
estão sendo feitos no Centro de Antropologia e Ar-
queologia Forense (CAAF) da Unifesp, em parceria 
com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 
da República (SDH/PR) e da Secretaria Municipal de 
Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de São 
Paulo (SMDHC). Acredita-se que, ao término das 
análises, até 42 militantes desaparecidos durante a 
ditadura possam ser identifi cados.

De acordo com Samuel Ferreira, coordenador 
científico do Grupo de Trabalho Perus, a ossaria 
apresenta diversos tipos de degradação. Porém, até 
o momento, isso não inviabiliza o estudo antropoló-
gico, que visa estimar o sexo, idade e estatura, além 
de detectar possíveis lesões que tenham contribuído 
ou que sejam a causa da morte. Das 1.049 caixas nas 
quais os ossos estão armazenados, 216 foram abertas. 
Esses restos mortais já foram limpos e preparados 
para a identifi cação. Até o momento, 202 foram ana-
lisadas, e nelas foi constatado que 157 eram homens, 
42 mulheres e nove crianças. Destes, três apresentam 
lesões compatíveis com ação de projétil de arma 
de fogo e quatro por ato contundente, que podem 
ter sido a causa do óbito. O número em relação aos 
possíveis motivos do óbito pode ser alteração, pois o 

Comitê Científi co se reunirá em maio para atualizar 
essa informação. 

A próxima fase dos trabalhos são os testes de DNA. 
Para isso, será feita a coleta do material genético dos 
familiares de desaparecidos políticos e dos ossos 
para realizar a comparação. Essa etapa terá início no 
segundo semestre deste ano e, para a identifi cação, 
serão utilizados laboratórios internacionais, com as 
melhores tecnologias disponíveis no mundo. A etapa 
atual já conta com profi ssionais de outras nacionali-
dades, como peruanos, chilenos e argentinos, cujas 
ações para a identifi cação de perseguidos durante 
a ditadura têm sido desenvolvidas nos respectivos 
países e já estão adiantadas.

Um dos principais entraves nesse processo é a si-
tuação atual do armazenamento. Foi comprovado que 
algo em torno de 30% das caixas têm restos mortais 
misturados. Em uma delas, por exemplo, havia vários 
ossos de crianças, portanto sem possibilidade de 
serem desaparecidos políticos e, no meio, um único 
de adulto, que pode ser de algum militante da época 
da ditadura. Por conta disso, todas as ossadas serão 
verifi cadas, para que, ao fi nal do processo, não haja 
dúvidas de que todas as possibilidades de localização 
foram esgotadas.

A vala de Perus revelou, porém, que a política de 
desaparecimento não se ateve aos perseguidos políticos 
ou ao período da ditadura. Afi nal, se existe a crença 
que entre os 1.049 restos mortais possam estar até 42 
militantes, quem são os 1.007 restantes, todos enterra-
dos sem identifi cação? Acredita-se que entre a ossaria 
possam estar crianças vítimas do surto de meningite 

que assolou o Brasil durante o regime, sepultadas 
como indigentes na tentativa do governo de abafar 
a situação. Muitos podem ser pessoas à margem da 
sociedade, como pobres, negros e índios, vítimas de 
grupos de extermínio.

Em encontro entre as autoridades envolvidas no 
processo de identifi cação, a ministra da SDH/PR, 
afi rmou: “Os resquícios da ditadura e da política de 
desaparecimento ainda estão muito presentes. Vamos 
fazer tudo para dar a esses familiares a possibilidade 
de completar o processo de luto. Esta é a resposta 
que o Estado brasileiro deve a esses familiares. Que 
nós possamos fazer todo esforço, tudo aquilo que 
estiver ao nosso alcance, para que consigamos fazer 
as identifi cações”.

A reitora da Unifesp, Soraya Smaili, ressaltou que 
um dos pontos fundamentais para que o trabalho 
seja bem sucedido é o acompanhamento de perto dos 
familiares, pois eles têm toda a história dos desapare-
cidos, presenciaram cada passo do processo e estão 
diretamente envolvidos. “A luta histórica dos parentes 
é de extrema importância, desde as primeiras etapas 
do trabalho. Eles que cobraram insistentemente do 
Estado, e todos os avanços, desde a abertura da vala, 
só foram possíveis devido à militância deles. O en-
volvimento direto dos familiares é fundamental, pois 
eles têm informações e dados dos desaparecidos que 
nenhum arquivo pode oferecer. Mesmo após tantos 
anos, eles seguem na luta pela identifi cação e por um 
sepultamento digno. Se não fosse por eles, não estarí-
amos fazendo esse trabalho hoje”, fi nalizou.
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Zila van der Meer Sanchez

A notícia recente da morte do estudante universi-
tário Humberto Moura Fonseca, em Bauru, e o coma 
alcoólico de mais 3 jovens após uma brincadeira com 
bebidas em uma festa “open bar” traz à tona duas 
questões: 1) Até que ponto efetivamente nossos jovens 
compreendem o álcool como um produto tóxico? 2) 
Até quando os interesses das indústrias do álcool se 
sobreporão aos interesses da saúde pública brasileira? 

Um estudo recente realizado pela Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp), fi nanciado pela Fun-
dação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
(Fapesp), apontou para as festas “open bar” como o 
principal fator ambiental de risco para a intoxicação 
alcoólica entre frequentadores de baladas. Foram 
entrevistados mais de 2.400 jovens que frequentam 
esses ambientes, em amostra representativa desses 
estabelecimentos no município de São Paulo, e dados 
biológicos de dosagem alcoólica foram coletados antes 
da entrada e após a saída dos eventos. Os resultados 
sugerem que festas “open bar” aumentam em quase 
3 vezes a chance de uma intoxicação alcoólica entre 
baladeiros. Porém, mesmo diante de sólidas evidências 
científi cas que sugerem que o “open bar” é um padrão 
de venda de álcool nocivo ao jovem brasileiro, a situa-
ção cultural e o poder da indústria parecem engavetar 
ou atrasar o andamento de diversos projetos de lei que 
visam aumentar a segurança desses jovens, por meio 
da regulamentação adequada da venda do álcool e até 
mesmo da proibição desse perfi l de festas.

Alguns dirão que proibir não é a solução e que 
os jovens que desejarem beber o farão mesmo com a 

proibição das festas “open bar”. Certamente leis não 
impedem comportamentos de ocorrer, mas indireta-
mente geram informação e os direcionam, mudando 
a cultura de um grupo a longo prazo. Se isso não fosse 
verdade, como justifi car que toda a legislação brasilei-
ra antifumo reduziu a mais da metade o consumo de 
tabaco em nosso país? Lembro-me perfeitamente da 
agressividade da mídia e da população quando as pri-
meiras leis antifumo foram promulgadas em São Paulo: 
eram teoricamente leis que não seriam cumpridas e que 
podavam a liberdade dos fumantes.  Hoje me pergunto 
quantas vidas foram salvas por essas leis e quantas 
famílias nem sabem ao certo que foram poupadas das 
mortes decorrentes do consumo de tabaco, pois os 
potenciais fumantes daquelas famílias nem chegaram 
a experimentar um cigarro.

Sim, a indústria do tabaco foi vencida e hoje o Brasil 
é considerado modelo para o mundo em termos de 
políticas de tabaco e sucesso na redução drástica do 
consumo. A questão que fi ca é: Por que não seguimos 
o mesmo caminho no que tange ao álcool?  

Os ditos “jogos de beber” são fato em festas uni-
versitárias desde a década de 1980, pelo menos, e se 
perpetuam, tornando-se armas brancas nas mãos de 
jovens desinformados sobre a toxicidade do álcool. 
A falta de conhecimento é tão gritante que chega a 
chocar. Como ocorreu em Bauru, mulheres e homens 
competem na mesma mesa para saber quem aguenta 
mais doses de vodca antes de desmaiar. No entanto, 
existem diferenças fi siológicas muito conhecidas que 
impedem que essa competição seja honesta. Isso ocorre 
pois as mulheres possuem menos água no organismo, o 
que gera maior concentração alcoólica no sangue para 
as mesmas doses. Além disso, as mulheres produzem 
menos enzima que degrada o álcool, o que torna o 
metabolismo da substância na mulher menos efetivo 
do que no homem. Dessa forma, uma mesma dose 
de álcool gera uma concentração alcoólica sanguínea 
em média 30% maior entre as mulheres. É certo que 

existem questões de tolerância que devem ser conside-
radas nesse tipo de competição, mas a fi siologia básica 
associada ao gênero não pode ser negligenciada.

Somado a isso, a mídia internacional noticiou 
amplamente um estudo científi co que coloca o álcool 
como a droga mais nociva à sociedade. Os autores desse 
estudo identifi caram que a substância é 144 vezes mais 
fatal que a maconha. A questão que fi ca é: Por que uma 
droga tão nefasta pode ter seu comércio tão fracamente 
regulado, enquanto a outra, menos nociva, possui 
todos os níveis de esforços públicos em seu combate? 
Paradoxal, correto?

Diante disso me pergunto até quando nos omiti-
remos nessa empreitada pela regulação adequada do 
comércio do álcool em nosso país, considerando que 
existem dezenas de evidências científi cas de políticas 
públicas de sucesso,  recomendadas pela Organização 
Mundial da Saúde,  que poderiam auxiliar na redução 
da morbidade e mortalidade pelo consumo da droga 
no Brasil. Tais medidas passam pela proibição da venda 
de álcool para pessoas já embriagadas, aumento da 
sua taxação até um limite que não estimule a venda 
ilegal, estabelecimento de preço mínimo das doses em 
eventos, controle real da venda para menores de idade, 
esforços concretos de controle do “beber e dirigir” e 
oferta de serviços de intervenção e tratamento adequa-
do para sujeitos que visem reduzir sua prática abusiva. 

Faço aqui um apelo público para a melhora na 
oferta da informação sobre o álcool aos nossos jovens, 
universitários ou não, e para um maior controle do 
seu comércio no Brasil, com amplo aprimoramento 
das políticas públicas que visem à regulamentação do 
comércio e consumo dessa substância.

Zila van der Meer Sanchez é professora do Departa-
mento de Medicina Preventiva da EPM/Unifesp. Coor-
denadora do projeto “Balada com Ciência” fi nanciado 
pela Fapesp e pesquisadora do Centro Brasileiro de 
Informações sobre Drogas Psicotrópicas (Cebrid).

Coquetel fatal
Desinformação e políticas públicas negligentes 
criam um cenário propício à intoxicação 
alcoólica em festas “open bar”
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Lançamentos da Editora FAP-Unifesp

Alegoria Moderna 
Crítica literária e 
história da literatura 
na obra de Sérgio 
Buarque de Holanda

Thiago Lima Nicodemo

Nas décadas de 1940 e 1950, Sérgio Buarque 
de Holanda, que já se havia estabelecido como 
um dos mais complexos e engenhosos pensado-
res de sua época, recusava-se a escolher entre a 

história e a literatura, e é justamente a ponte entre essas duas áreas que este livro 
revela ao oferecer um mapa do intelectual, desde os anos de 1920, como crítico 
literário e historiador da literatura. Ao reconstituir a formação acadêmica, a 
estruturação erudita de seu arsenal teórico-metodológico e a prática empírica 
do intelectual em seu trabalho com a documentação, Th iago Nicodemo mostra 
como Sérgio Buarque viu, no estudo das tópicas e de sua recepção e circulação, 
o espaço em que a obra literária, apesar de sua plenitude e organicidade, vê-se 
tocada pelas urgências do tempo e encontra-se com a história.

Esta obra refaz o percurso do crítico, a partir de temas clássicos da histo-
riografi a literária – como a mímesis e a tópica, mas também o New Criticism 
e a crítica a tal proposta – e do historiador – segundo algumas de suas marcas 
características, tal qual a percepção da consciência histórica de cada momento 
estudado e a preocupação com a realidade nacional. O resultado é uma nar-
rativa encadeada e articulada que permite ao leitor acompanhar o processo 
de formação de Sérgio Buarque e ilumina um período importante da cultura 
brasileira. Ao explorar com brilho essa visão entrelaçada do pensador , Alegoria 
Moderna detecta algo que pode servir de resposta à nossa contemporaneidade 
assombrada pela especialização e pela produtividade: em vez de encurtamento 
do horizonte, a profi ssionalização pode ser a abertura para o tempo lento em 
que se tecem as grandes obras.

O Que Avaliar Quer Dizer?

Georges Balandier (organizador)

Este livro é dedicado à análise do fenômeno 
da avaliação, questão atualíssima, emblemática 
dos tempos em que vivemos, por fazer-se presen-
te em todos os espaços institucionais do mundo 
contemporâneo.

A esfera ideológica da avaliação firmou-
-se nos séculos XX e XXI como a inevitável 
consequência do desenvolvimento científi co e 
tecnológico, ultrapassando fronteiras nacionais 
e contextos locais. Esta obra, escrita por antro-

pólogos, fi lósofos, psicanalistas e sociólogos, ao analisar os dispositivos e os 
procedimentos avaliativos a partir de diferentes perspectivas, mostra a abran-
gência com que o fenômeno se expande e se institui, impondo sua autoridade 
sobre diversos campos do conhecimento e esferas da vida social. O saldo deste 
processo onipresente de qualifi car a tudo e a todos conforme critérios legiti-
mados pela máscara da neutralidade é o privilégio do resultado e da resposta 
urgente e irrefl etida, em detrimento do tempo e das condições necessárias à 
construção de um saber refl exivo e crítico sobre o mundo que nos cerca.

Navegando contra a corrente, o mérito deste livro está em trazer à discus-
são o “inavaliável”, aquilo que escapa à ilusão sob a qual se erige o sistema de 
avaliação, revelando a dissimulação de um processo supostamente ético que 
confi gura, de fato, um poderoso e ubíquo sistema de vigilância e controle.

Esta coletânea encerra os mais de sessenta anos de publicação da tradicio-
nal revista francesa Cahiers  internationaux de sociologie, criada por Georges 
Gurvitch em 1946.

Inserção social e habitação de 
pessoas com sofrimento mental 
grave – um estudo avaliativo

Juarez Pereira Furtado e Eunice 
Nakamura

Apesar dos números signifi cativos no âmbi-
to da desinstitucionalização psiquiátrica e dos 
ganhos positivos para os usuários de moradias 
assistidas no Brasil, este livro demonstra que 
ainda há muito a ser feito no país. A partir de 
uma avaliação participativa e interdisciplinar, 

os autores apresentam suas refl exões sobre as experiências vivenciadas com 
membros dos projetos de Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs), Centros 
de Atenção Psicossocial (CAPs) e Núcleos de Atenção Psicossocial (NAPS). 
Essa rica investigação de campo, com a qual se procura conhecer melhor as 
habitações de pessoas com transtornos mentais graves através do olhar de 
quem as habita, é acompanhada por um vasto arcabouço teórico, proveniente 
de diversas fontes e disciplinas – Arquitetura, Antropologia, Psicanálise e 
Saúde Coletiva.

A obra expõe também a refl exão dos pesquisadores em termos de uma 
práxis de refl exividade durante as interações com os participantes. O trabalho 
em grupo acompanhou rotinas diárias dentro e fora das habitações, tentando 
descobrir a confi guração da moradia em seus aspectos físicos, a experiência 
dos moradores a partir do signifi cado de habitar e da organização das pes-
soas no espaço de moradia, bem como a rede de relações dos moradores na 
comunidade.

Além de revelar a complexidade do morar e do habitar desse grupo de 
pessoas estudado , outra grande contribuição deste volume é a elaboração de 
proposições acerca do tema a partir dos resultados convergentes das diversas 
áreas envolvidas na pesquisa. Tais propostas objetivam uma nova resposta 
social para o avanço não só da garantia, mas da qualifi cação do provimento 
desse direito fundamental constituído pelo morar.

Projeto Político-Pedagógico do 
Instituto das Cidades 
Campus Zona Leste 

Sob a coordenação da Pró-Reitoria 
de Graduação e com a participação de 
outras Pró-Reitorias e da Comissão Mista 
de Conselho Universitário, composta por 
representantes da Unifesp e do Movimento 
Social pela Universidade Federal na Zona 
Leste, o Projeto Político Pedagógico do 
Instituto das Cidades – Campus Zona Leste 
é resultado de um processo de mais de um 
ano de trabalho. 

Ele foi aprovado por unanimidade no 
Conselho Universitário, em sessão de 17 
de dezembro de 2014, juntamente com o 
planejamento de implantação do campus e 
seu termo da pactuação com o Ministério 
da Educação. 

Para conferir a versão digital, acesse 
o site da Pró-Reitoria de Planejamento: 
http://www.unifesp.br/reitoria/proplan/.
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Um advogado do canabidiol 
Patrícia Sperandio

Aos 85 anos, Elisaldo Carlini está longe de ter uma 
vida pacata. Médico, pesquisador, professor titular da 
Unifesp e diretor do Centro Brasileiro de Informações 
sobre Drogas Psicotrópicas (Cebrid) – Carlini dedica 
pelo menos dez horas do seu dia ao trabalho. Nem 
mesmo as limitações causadas pela idade fazem com 
que ele reduza o ritmo de suas atividades. Pai de seis 
fi lhos, avô de sete netos e bisavô de uma menina, fru-
tos de seus três casamentos, acorda diariamente às 6 
horas e vai dormir por volta da meia-noite. Antes de ir 
descansar, porém, faz questão de responder a todos os 
e-mails recebidos ao longo do dia e, ainda, de reservar 
um tempo para conversar com a esposa e passear com 
os cachorros. “Eu não sei viver de outro jeito”.

Durante a nossa conversa por mais de uma hora, 
na manhã de uma quarta-feira de muito calor na sede 
do Cebrid, o professor pediu apenas uma pausa para 
abocanhar uma barrinha de cereal e tomar um copo 
de suco de laranja. Diabético, Carlini não pode passar 
muito tempo sem comer porque cai o nível de glicose 
no seu sangue, causando-lhe hipoglicemia. “Eu não so-
fro de doença, sofro de velhice. Tudo que você imaginar 
que um velho tem, eu tenho”, comenta após o lanche.

No entanto, se algo apaixona o médico especialista 
em Psicofarmacologia é a pesquisa da fl ora medicinal. 
O contato com as plantas começou cedo, aos 7 anos 
de idade, quando deixou a sua cidade natal, Ribeirão 
Preto, para ir morar com os seus pais e cinco irmãos 
em Pirajá, um pequeno distrito rural do município de 
Neves Paulista, que fi ca no extremo norte do Estado de 
São Paulo. Com cerca de 20 casas apenas na época, foi 
nesse vilarejo - desprovido de água encanada, energia, 
esgoto, médicos e enfermeiros – que o hoje especialista 
aprendeu as diferentes formas de tratamentos para as 
doenças a base de ervas. 

Como era o fi lho mais velho, Carlini acompanhava 
as visitas que sua mãe - professora primária e a criatura 
mais bem informada daquela região – fazia a pessoas 
com problemas de saúde, na tentativa de ajudá-las. “Eu 
via coisas pavorosas, como um parto de uma mulher 
dando berros e mais berros, sem absolutamente ne-
nhum recurso”. A passagem por Pirajá marcou a vida do 
então menino de tal modo que, quando desembarcou 
em São Paulo, aos 15 anos, Carlini tinha um objetivo: 
“Eu não queria ter clínica, ser cirurgião, nada disso. Eu 
queria aprender Medicina”. O seu sonho era depois de 
formado trabalhar em navios que, na época, subiam o 
rio Amazonas para socorrer a população local.

Antes disso, porém, conseguiu um emprego como 
offi  ce boy em uma multinacional especializada em 
vendas de tubos de oxigênio, chamada White Martins, 
logo que chegou à capital paulista. Com ele, vieram os 
pais e mais três irmãos em uma situação fi nanceira 
muito difícil, por isso foram morar com os avós. 
“Eu dormia em uma cama no corredor da casa 

e dava todo o salário para o meu pai, que me devolvia 
apenas o dinheiro da condução”.

Em 1952, entrou na Escola Paulista de Medicina 
(EPM), após duas tentativas, aos 22 anos de idade. Foi 
a partir desse momento que a vida do jovem Carlini 
começou a ganhar um novo rumo, mais especifi camen-
te quando conheceu o professor de Farmacologia José 
Ribeiro do Valle, no 2º ano da faculdade. “Ele mudou 
a minha vida”, garantiu ao reconhecer que herdou do 
seu mestre o interesse em estudar a Cannabis sativa, a 
maconha. “Ribeiro do Valle foi o primeiro brasileiro a 
trabalhar cientifi camente com a maconha em animais 
de laboratório. Ensinou-me demais as coisas da vida, 
muitas delas, por meio de ditados populares”. Após uma 
breve pausa, Carlini relembrou alguns deles: “Bezerro 
manso mama em qualquer vaca” ou “confi a apenas na 
forte força do seu braço fraco”.

De lá para cá, o especialista em Psicofarmacologia 
nunca mais deixou a pesquisa. Em 1957, quando se 
formou, abandonou o trabalho de instrutor de propa-
gandistas, onde atuava em um laboratório farmacêutico 
para pagar a faculdade – naquela época a EPM era paga 
– e ajudar no orçamento da família, para dedicar-se 
exclusivamente a sua carreira.

São mais de 50 anos de estudo, com foco em enten-
der como a Cannabis sativa age no organismo humano. 
Até 1960 trabalhou como assistente voluntário da 
Farmacologia, com a bolsa que ganhou da Funda-
ção Rockefeller. Depois, foi para os Estados Unidos 
aprender Bioquímica mais fi na e Psicofarmacologia. 
Ficou lá por quatro anos enquanto cursou mestrado na 
Universidade Yale. Apesar de ter recebido um convite 
para fi car na instituição, Carlini decidiu voltar para o 
Brasil, mesmo sem emprego. Uma das principais razões 
que fez com que ele tomasse essa 
decisão nada tem a ver com 
a pesquisa. “Eu comecei 
a sonhar com tudo do 

Brasil e um dia sonhei que estava comendo feijoada. 
Acordei dizendo: Eu quero comer feijoada. Fui prepa-
rar. Mas consegui fazer uma ‘lentilhada’. Então eu falei: 
Não dá para fi car mais aqui”.

De volta ao país, Carlini passou por algumas ins-
tituições, como o Instituto Biológico de São Paulo e a 
Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São 
Paulo, antes de regressar para a Escola Paulista de Me-
dicina. Em 1970, o pesquisador de plantas medicinais 
foi acolhido pelo então diretor da EPM, o professor de 
Cardiologia Horácio Kneese de Mello, quando montou 
o seu primeiro laboratório de pesquisa.

Desde então trabalha árduo para comprovar que a 
maconha é uma planta fascinante e que pode ser  uma 
efi ciente alternativa para o tratamento de epilepsia, 
náusea e vômitos causados pela quimioterapia de cân-
cer e, ainda, para aliviar dores miopáticas. Juntamente 
com a sua equipe, já publicou diversos trabalhos em 
revistas científicas internacionais, reunindo cerca 
de 5 mil citações. “Os primeiros estudos publicados 
no mundo sobre o efeito benéfi co do canabidiol em 
adultos com epilepsia foi nosso. O Cebrid, o Carlini e 
a Escola Paulista de Medicina são os precursores dos 
trabalhos com a maconha”.

No entanto, precisou esperar por muitos anos para, 
fi nalmente, poder acompanhar os benefícios dessa 
substância no Brasil. Apesar de já ser utilizada em 
cerca de 40 países, a Anvisa aprovou no início do ano 
a resolução que tira o canabidiol da lista de substâncias 
proibidas e passa para a de produtos controlados no 
país. “Foi o primeiro passo. Eu espero que isso progrida. 
Não tem mais sentido a pressão negativa que havia. 
Tem muito mais crença, ideologia do que qualquer 
outra coisa na proibição total da maconha”. Ele explica 
que ainda existem mais de 60 substâncias na planta que 
podem ajudar a Medicina.

Mesmo reconhecendo que a maconha pode causar 
efeitos adversos, Carlini acredita que são experiências 
menores perto das qualidades médicas que ela oferece. 
Lembra que a planta era uma terapêutica corrente no 
mundo inteiro para vários males até o início do século 
XX e que, somente depois dos anos 1930, passou a ser 
considerada uma droga maldita por questões comer-
ciais. “O grande segredo do médico é fazer avaliação 
risco-benefício. Ele tem que saber que toda a droga, 
sem exceção, traz algum risco para o paciente. E tem 
que avaliar se o benefício que ela traz é sufi cientemente 

forte para valer o risco”.


