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O crédito e o descrédito dos rankings 
universitários
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Durante muito tempo, obter um diploma de en-
sino superior era algo tão raro que a sua mera posse, 
no Brasil, se tornava garantia não apenas de um bom 
emprego, como de uma trajetória de sucesso no mer-
cado de trabalho. O ensino superior continua abrindo 
portas, porém, a massificação do sistema trouxe à tona 
um cenário complexo para quem deseja comparar a 
qualidade das diferentes universidades.

Os indicadores da qualidade do ensino superior 
tornaram-se, assim, ferramentas úteis para orientar 
a tomada de decisão, por parte tanto do estudante no 
momento de sua escolha em relação a que faculdade 
cursar, quanto do mercado para nortear a contratação 
de jovens profissionais, e mesmo do governo para em-
basar a alocação de recursos orçamentários do ensino 
superior. Surgiu, a partir desse quadro, uma profusão 
de indicadores de desempenho “independentes”, os 
chamados rankings universitários.

Se parece mais do que justificada a necessidade de 
classificar as universidades, colocando constantemente 
novos desafios para os seus projetos pedagógicos, os 
rankings precisam também ser avaliados, pois estão 
longe de revelar ao público uma verdade absoluta.

Recentemente, o ranking universitário promovido 
pelo jornal Folha de S. Paulo (RUF) atribuiu uma 
queda significativa na classificação geral obtida pela 
Unifesp. Apesar de a empresa não divulgar a metodo-
logia, identificamos a origem do fenômeno em uma 
variável subjetiva que compõe o indicador: a reputação 
das universidades no mercado de trabalho. Notamos 
que, na composição do RUF, a ponderação da variável 
“mercado” é superestimada, o que acaba produzindo 
inevitáveis distorções.

Assim, ganha um grande peso, na pesquisa, a opi-
nião de gerentes de recursos humanos de empresas a 
respeito de sua preferência por egressos de diferentes 
universidades. Ora, há aí um elevado grau de subjetivi-
dade. A preferência não necessariamente corresponde 

ao grau de excelência de ensino e pesquisa de institui-
ções de ensino superior. Não raro, infelizmente, ocorre 
o contrário. São justamente universidades privadas, 
com fins lucrativos, e sem qualquer compromisso com 
o progresso científico e a ética na formação de seus 
alunos, que aparecem no top of mind dos recrutado-
res de pessoal, influenciados pelos milhões gastos em 
marketing por empresas do ensino.

Certamente outro teria sido o resultado se, em vez 
de opinativo, o indicador buscasse auferir fatos, como, 
por exemplo, a taxa de empregabilidade do egresso da 
Unifesp - elevada inclusive para os seus novos cursos. 
Além disso, muitos dos formandos da instituição 
buscam o serviço público, cujas empresas não estão 
representadas com o peso devido na metodologia 
adotada pelo ranking.

Incoerências metodológicas do RUF, como essas 
que identificamos, vêm gerando críticas há tempos por 
estudiosos do sistema de ensino superior. Espera-se 
que essas críticas sirvam para que o ranking cumpra 
plenamente a sua função essencial de balizar as decisões 
de estudantes e empresas, ainda mais por se tratar de 
uma classificação realizada e divulgada por veículo de 
mídia tão importante.

Como resultado dessas reflexões, solicitamos for-
malmente aos responsáveis pelo RUF esclarecimentos 
sobre a metodologia empregada. Ao mesmo tempo, 
não somos indiferentes à qualidade da imagem que 
projetamos na sociedade, e por isso pretendemos pro-
mover ações no sentido de aprimorá-la, tanto junto à 
imprensa, como ao mercado de trabalho e à opinião 
pública em geral.
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A semente está lançada

Programa de humanização do ambiente 
hospitalar entra em nova fase com uma 
proposta de integração de projetos

Da redação
Colaborou Rogério Dias

Se relações entre seres humanos são sempre com-
plexas, no ambiente hospitalar elas podem, facilmente, 
adquirir um tom dramático. Mesmo a rotina normal e 
corriqueira é, inevitavelmente, marcada pela tristeza, 
ansiedade e sentimentos de frustração. Para enfrentar 
esse problema, ou pelo menos atenuar os seus efeitos, 
o HSP/HU/Unifesp desenvolve, há mais de dez anos, 
um programa de humanização da prática hospitalar. 
Desde outubro, o processo entrou em uma nova fase, 
a partir de iniciativas assumidas pela Reitoria, englo-
badas pelo programa A Semente está Lançada, com 
previsão para começar a ser implantado até o fim do 
ano. “As questões das relações humanas sempre me 
incomodaram, da forma com que convivemos com os 
nossos pacientes e como convivemos entre nós mesmos 
também”, afirma Rosileide Pinheiro, servidora do setor 
de Reumatologia Pediátrica do HSP/HU/Unifesp, uma 
das coordenadoras do novo projeto de humanização. 
“Como são as nossas relações diárias? O que fazemos 
para humanizá-las? Como é a dor do outro que vem 
para ser atendido? Quando o funcionário ou o servidor 
precisa dar uma notícia mais difícil e ele não está em 
um bom dia, como que faz?”, indaga Rosileide. 

Coordenado por Angélica Belasco, o projeto de 
humanização mais antigo atua,  desde 2004, em diferen-
tes áreas e de diversas maneiras. O “Amicão”, lançado 
em março de 2006,  emprega um cão da raça Golden 
Retriever, hoje com seis anos de idade, que passeia 
pelas unidades pediátricas do hospital nas tardes de 
quarta-feira. O “Ternura do Canto” é protagonizado 
pela  dupla sertaneja Ricardo e Eduardo. Eles passam 
cantando músicas para os pacientes pelo menos uma 

segunda-feira por mês, há cerca de 
três anos. São alguns dos exemplos de 
iniciativas que acabam tendo um im-
pacto muito positivo para os pacientes 
e para o meio hospitalar como um todo.

“Você vê aquele ambiente que era pe-
saroso, triste, e acaba tendo uma modificação. 
Nós percebemos que o cachorro não é só um cachorro, 
parece que ele é um funcionário”, diz Beatriz Batista, 
enfermeira do HSP/HU/Unifesp que atualmente atua 
na educação permanente e estuda o assunto em sua 
pós-graduação.

Beatriz avalia que por mais que sejam projetos iso-
lados dentro do hospital, tendo pouco contato entre si, 
por se desenvolverem em áreas diferentes, eles acabam 
fazendo a diferença. A enfermeira  conta que não tinha 
muito envolvimento com a questão da humanização, 
até que percebeu que sua vida era uma correria e que 
acabava dando mais atenção às tecnologias e a realiza-
ção de técnicas do que para o próprio paciente, e isso 
a incomodava: “Eu não queria ser assim. Eu queria 
ser uma pessoa dedicada ao paciente. São pequenos 
detalhes que às vezes acabam passando despercebidos, 
mas que para o paciente é muito importante”, completa 
Beatriz.

E é justamente o fato de esses projetos estarem 
desconexos que levou Rosileide a procurar a reitora 
Soraya Smaili para que algo fosse feito com o objetivo 
de integrar todas as  ações humanizadoras. A servidora 
conta que existem ótimos trabalhos em desenvolvimen-
to: “No setor de Reumatologia Pediátrica, há uma assis-
tente social dedicada exclusivamente ao atendimento 
às crianças. Elas recebem vale-transporte, cesta básica 
e atendimento psicológico de fisioterapeuta”.  Segundo 
Rosileide, antes do processo de humanização atuar 
nessa área, havia casos em que as crianças não tomavam 
os remédios prescritos ou faltavam às consultas por 
falta de recursos da família. Em muitos casos, os pais 
diziam que  tinham que optar entre  comprar comida 
ou  remédio.  Hoje, a realidade é bastante diferente. 

Os projetos não são direcionados apenas aos pa-
cientes. Beatriz nota que há uma melhora evidente 
no humor dos funcionários nos dias em que ocorrem 
algumas das atividades marcadas: “Nós, assim como os 
pacientes, sentimos uma diferença. Nós sabemos que 
naquele dia vai ter teatro e fazemos de tudo para dar 
uma ‘fugidinha’ do setor, assistirmos a peça e voltarmos. 
É criada uma expectativa para esses dias”, conta.

Além de integrar as atividades, Rosileide também 
propõe a mudança nas atitudes dos funcionários. 
Simples gestos como segurar a mão, olhar no olho e 
ouvir o paciente são algumas maneiras de mudar essa 
relação, resgatar a autoestima e quebrar essa barreira 
funcionário-paciente: “A humanização é isso, se im-
portar com a dor do outro. Não é que o paciente vai 
ser curado, mas a partir do momento em que você se 
importa com o que o outro está sentindo, ele reconhece 
que não está sozinho”, comenta.

A dupla Ricardo e Eduardo  leva música para a
 paciente do HSP/HU/Unifesp

No dia 20 de outubro de 2015 
ocorreu o primeiro encontro “A 

Semente está lançada”, do núcleo hu-
manizar Unifesp. O evento aconteceu no 

Campus São Paulo com atividades durante 
o dia todo. Mais do que uma iniciativa, o 
programa “A Semente está lançada” pretende 
provocar uma reflexão por parte de todos 
que trabalham no  HSP/HU/Unifesp: “Nós 
precisamos pegar este momento e refletir, cada 
um de nós. Refletir se cada um está fazendo a 
sua parte. Porque para nós, que lidamos com 
a área da saúde, existe uma linha muito fina 
entre o estar ou não doente. Hoje estamos 
aqui, mas amanhã pode ser diferente. Então, 
todos os dias temos que ser humanos. E isso 
não pode mudar”, conclui Rosileide.

Encontro cria 
Núcleo de 
Humanização
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Sociedade, universidade pública e questão racial  
Andrea Almeida Torres

Em tempos de judicialização dos conflitos sociais, 
acusações de racismo institucional e criminalização de 
estudantes acontecem na Unifesp - Campus Baixada 
Santista. Tempos de discussão mais do que necessária, 
e de forma mais participativa possível, sobre o espaço 
universitário aberto à comunidade para seu uso, assim 
como sobre a segurança que queremos nos campi. A 
questão racial na sociedade brasileira, na universidade 
federal, virou caso de polícia.

Criminalizar estudantes não é o papel da universi-
dade em sua missão de formar futuros/as cidadãos/ãs e 
profissionais. Debater a questão racial na universidade 
pública trata-se de defender o acesso à instituição e 
as condições de permanência, com ensino, pesquisa 
e extensão de qualidade. Essa formação constitui-se 
de processos educativos, contínuos e transversais que 
perpassam o conjunto dos conhecimentos desenvol-
vidos no universo acadêmico e o respeito aos direitos 
humanos. Ela deve constar como princípio do projeto 
político-pedagógico dos cursos e aprimoramentos, 
assim como nas diretrizes da gestão acadêmico-admi-
nistrativa. Isso porque é também dever da universidade 
combater os preconceitos, prevenir as possíveis atitudes 
discriminatórias e excludentes.

Para garantir a totalidade nas reflexões aqui 
presentes, sobre a sociedade e universidade que que-
remos, que se posiciona contra o racismo e outros 
tantos preconceitos e discriminações, não deixaremos 
cair no esquecimento as características da formação 
sócio-histórica, política e cultural brasileira: nossas 
bases coloniais e de exploração de classe, gênero, cor, 
etnia – resquícios da nossa herança “eurobranca”. E 
por mais que se negue no discurso, a cultura racista 
no Brasil ainda é preponderante, mesmo com a nossa 
mais do que visível miscigenação. Desigualdade social 
e racismo são duas faces da mesma moeda em nossa 
sociedade. Uma parcela considerável da população 
enfrenta cotidianamente esta realidade de violências e 

violações de direitos, principalmente os jovens negros 
e indígenas, de baixa renda, das regiões periféricas e 
desassistidas pelo poder público.  

Somos todos socializados em uma ideologia discri-
minatória de que o/a negro/a é menos capaz, menos 
cidadão, sempre vistos pela ótica burguesa como “a cor 
da classe perigosa”. Foi possível retratar isso no recente 
episódio, quando do impedimento, pela polícia, de 
acesso de jovens negros e não brancos da periferia do 
Estado do Rio de Janeiro ao chegar de ônibus às praias 
da zona sul: “Acham que nós somos ladrões porque 
somos pretos” - retrato fiel de um higienismo social em 
curso sob o discurso racista de uma cultura dominante 
da falsa superioridade branca.  

É preciso, portanto, desconstruir cotidianamente 
em todas as dimensões da vida social e das instituições, 
os referenciais preconceituosos enraizados cultural-
mente na sociedade brasileira, pois o preconceito é um 
julgamento a priori, superficial, pouco refletido, que 
valora pejorativamente; é intolerante, leva a atitudes 
hostis frente ao diferente que chamamos de discri-
minação. Isso porque o modelo que em geral orienta 
o pensamento social conservador no Brasil e em boa 
parte do mundo, é o do homem, branco, adulto, oci-
dental, heterossexual e dono de patrimônio. Pairamos 
na falsa compreensão de que somos um país caloroso, 
harmônico e de tolerância com as diferenças étnico-
-raciais e de gênero. 

É mister da universidade que um fato ofensivo a 
qualquer membro da comunidade não desrespeite 
direitos e que os enfrentamentos dos conflitos superem 
a lógica da criminalização e penalização, com medidas 
alternativas e mais eficazes, como já são propostas em 
âmbito judicial, a modalidade “Justiça Restaurativa”. 
É necessário romper com a ordem punitiva como 
única possibilidade de responsabilização, pois o que 
realmente conseguiremos de justiça e reconhecimento 
dos valores da sociabilidade apenas criminalizando e 

penalizando? Qual será a efetiva transformação das 
consciências e das atitudes?

Como princípio, os direitos humanos possuem em 
si mesmos uma concepção de universalidade, ou seja, 
de todos e para todos, em quaisquer circunstâncias e 
contextos sociais, políticos, econômicos e culturais. 
Defender os direitos humanos é estabelecer uma cul-
tura que se baseia nos valores do diálogo e respeito. 
O princípio da Justiça Restaurativa não é apenas o de 
mediar conflitos. Os atritos são reais, concretos e devem 
ser explicitados pelos sujeitos agredidos e agressores. 

A situação de injustiça, violência ou violação não 
deve ser abafada ou minimizada, para que a reparação 
seja concreta e propositiva em termos de mudança de 
atitudes concretas. Agredidos e agressores enfrentam 
esse conflito pelo diálogo reparador das relações e, 
obviamente, nada garante que seja tranquilo esse en-
frentamento. Porém importa a retratação e a postura de 
mudança. Trata-se de um princípio de não responder 
ao mal feito com um mal maior. Em termos jurídicos, 
a Justiça Restaurativa baseia-se em um procedimento 
de consenso, em que a vítima e agressor, assim como 
outras pessoas ou membros da comunidade afetados 
pela infração, participam coletiva e ativamente na 
construção de soluções dos traumas e perdas causados. 

Reparar o dano é o princípio dessa metodologia, 
além de fazer com que as responsabilidades sejam 
assumidas. Trata-se de um modelo progressista na re-
solução dos conflitos, distanciando-se da judicialização 
formal, que uma universidade pública, socialmente 
referenciada que queremos construir, pode assumir 
em sua missão educacional. 

A prof.ª Dr.ª Andrea Almeida Torres é do departamento de Políticas 
Públicas e Saúde Coletiva da Unifesp – Campus Baixada Santista. 
Participa da coordenação do  Núcleo de Apoio ao Estudante - 
NAE/BS e do Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão  em Sistema 
Punitivo, Justiça Criminal e Direitos Humanos (Gepex.dh)

Acesse on-line todas as edições
www.unifesp.br/entreteses
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Por 
um instan-

te me questionei 
se no título dessa 

carta colocaria antes o 
termo “negra” ou o termo 

“estudante”, mas logo pensei, 
“que tolice a minha!”, pois antes 

de ter o meu diploma, antes de estar 
na universidade, eu sou negra; antes de 

abrir a boca para fazer qualquer afirmação 
sobre quem ou o que sou, é uma negra que 

veem; quando passo por humilhações como ser 
perseguida por um segurança em um shopping 

ou museu, quando me olham exalando nojo, me 
fazem os mais baixos julgamentos, quando me inte-
resso por um garoto de uma etnia qualquer e penso 
que há a possibilidade de ser rejeitada por ele ou sua 
família, não é por ser estudante, mas por ser negra. 
Ora, o estudo implica diretamente as possibilidades 
de se conseguir um bom emprego, mas vejam, para 
muitas empresas, ser negro também se faz um fator 
determinante, não para que seja contratado, mas para 
imediata exclusão.

Poderia dizer que sou apenas mais uma garota 
negra estudante universitária, mas geraria a falsa 
impressão de que somos muitas, quando na verdade 
somos uma mísera porcentagem da população negra 
que pode se dar ao luxo das vivências acadêmicas.

Sempre me perguntei o motivo de, para tanta 
gente, minha cor fazer tanta diferença. Até hoje não 
consegui encontrar uma resposta racional e bem 
fundamentada. Seria possível, nessa carta, tentar 
explicar tais atos pela psicanálise, pela psicologia 
sócio-histórica ou pelo mais puro marxismo, mas 
optei apenas por apelar ao respeito à dignidade hu-
mana, que tanto se admira em teoria, mas tão pouco 
se vê na prática.

Não tente determinar o meu lugar, não tente ne-
gar o lugar que escolhi como meu, porque ainda que 

caia e assim permaneça por um tempo, eu vou me 
levantar e encontrarei outra forma para buscar o 

que é meu por direito. Canso de ouvir discursos 
apelando ao esforço individual, afirmando que 

“se um é capaz, por que os demais não o 
são?”. Nessa hora respiro fundo e penso 

se de fato se trata de uma cegueira 
política crônica ou simples falta de 

interesse em tentar compreender 
que as pessoas são diferentes 

em suas experiências, 
contexto histórico, 

cultural, fami-
liar, so-

cial e oportunidades. Quem dera todos 
pudessem encontrar as mesmas oportunidades 

no caminho e quanto eu lamento por tantos estarem 
tão absortos nas ideologias que os inferiorizam, que 
não sejam nem ao menos capazes de enxergar uma 
oportunidade.

Me questionei durante a escrita se assinaria a carta, 
pois para alguns, saber sobre o autor é importante, mas 
para outros uma negrinha nada mais é que uma negri-
nha e por tratar-se de uma negrinha, pouco importa 
quem escreveu - leia negrinha como bicha, traveco, 
judeuzinho, gordo nojento, tribufu, puta, favelado, 
mongoloide, cabeça chata, aidético, enfim, conforme 
mandar o gosto do leitor.

Ser negra, mulher, pobre, à margem dos padrões 
de beleza, me faz estar na base da pirâmide social. Isso 
poderia me fazer chorar, e de fato já me fez por muitas 
vezes  e me fez  sofrer a um ponto que não sou capaz 
de expressar, mas minhas lágrimas já se secaram, às 
vezes algumas ainda teimam em cair, às vezes ainda 
tenho vontade de viver em um mundo paralelo onde 
fenótipo ou características inofensivas das pessoas não 
se façam motivo para que sejam odiadas (características 
que em sua essência não são, mas que pela intolerância 
se configuram como motivo para sofrimento).

Não me vejam como uma histérica melodramática 
que faz apelos aos vossos corações, me coloco como 
como qualquer pessoa que exige ser respeitada e ques-
tiona a intolerância, seja em sua forma mais branda 
ou brutal. Não tento justificar o opressor, olho pela 
condição do oprimido; acho fácil falar 
em vitimização quando não se 
é o alvo, só quem sente 
na pele a dor do racis-
mo, da homofobia 
ou de qualquer 
opressão é que 
sabe o que sen-
te. As pessoas 
trazem marcas 
diferentes em 
sua história, 
são sensíveis 
para coisas 
d i f e re nt e s , 
e m  n í v e i s 
d i f e r e n t e s , 
portanto não 
é você ou eu 
q u e m  d e v e 
determinar o 
q u a nt o  u m a 
pessoa deve so-
frer por uma de-
terminada situação.

Se você vê isso como 
vitimização, eu te vejo como 
indiferente, como carente 

de empatia; 
é a mesma cena 
vista por olhares dife-
rentes. Felizmente eu pude 
aprender a quando olhar deter-
minada situação, contextualizá-la 
socio-historicamente, não mais vê-la de 
forma isolada e mais que isso, tentar sempre 
me colocar no lugar do outro (independente de 
poder um dia vir ou não a passar por tal situação). 
Me canso de ver a sutil e dissimulada reafirmação 
de lugares e papeis sociais (mesmo que o sujeito que 
lidere essa ação não o faça de forma consciente). Sei 
que ninguém está livre de agir de forma preconceitu-
osa, e não isento a mim mesma dessa possibilidade. 
A diferença está no fato de se acomodar a isso ou de 
por meio de um exercício diário confrontar esses 
conceitos pré-estabelecidos. Ser preconceituoso não é 
exclusividade aos discípulos de Hitler, mas pode per-
mear o cotidiano de uma pessoa qualquer; enquanto 
não se for capaz de admitir tais sentimentos em si 
próprio, mesmo que doa, nunca se poderá mudá-los. 

Em uma sociedade em que se nega enxergar 
as imensas desigualdades, desejar equidade é “pe-
dir para sofrer”. Penso que esse comportamento/
sentimento que se chama de vitimização possa ser 
sucintamente explicado pelo provérbio popular “gato 
escaldado tem medo água fria!”. De fato atitudes 
agressivas não me agradam, mas percebo que quando 

as pessoas têm seus direitos frequentemente 
negados, quando suas necessidades são 

tratadas como menos dignas, como 
questões secundárias, tendem a 

cair em insensatez. É comum 
ainda, quando me deparo com 
esses enfrentamentos, que eu 

me chateie e me feche, mas há 
quem coloque pra fora sua 
agressividade na tentativa 
de preservar seus direitos, 
sua dignidade e isso eu 
não vejo como vitimiza-
ção, muito pelo contrário, 
vejo como coragem e dis-
posição pra luta!

Peço licença e escrevo 
essa carta em nome de 
toda a escória social que 
polui as ruas em que 
caminha a classe 

média brasileira.
Atenciosa-

mente, 
Negrinha

Carta de uma negra estudante

Carta escrita em novembro de 2014, inspirada em vivências pessoais e pelos acontecimentos envolvendo acusações de racismo 
na Unifesp – Campus Baixada Santista (Renata Alves da Costa)
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Estudantes criam 
Memorial Digital 
do Refugiado
Projeto visa facilitar a integração na 
sociedade brasileira

José Luiz Guerra

Um grupo de alunos da Escola de Filosofia, Letras 
e Ciências Humanas do Campus Guarulhos da Unifesp 
(EFLCH/Unifesp) criou o Memorial Digital do Refu-
giado (MemoRef), projeto que visa inserir refugiados 
na sociedade brasileira, por meio de aulas de português, 
intervenções culturais e registros escritos, fotográficos e 
audiovisuais produzidos com base nos trabalhos, além 
de integrar a comunidade acadêmica a um projeto 
cultural de cunho humanitário.

A ideia surgiu a partir das reflexões da discente de 
Letras da EFLCH/Unifesp e coordenadora do projeto, 
Marina Reinoldes, que ministrava voluntariamente 
aulas na ONG Oásis Solidário, na mesquita do Pari. 
“Comecei a dar aula em maio e fiz uma publicação 
chamando outros estudantes da Unifesp para ajudarem. 
Como a procura foi grande, decidi tentar levar o projeto 
para a EFLCH/Unifesp e começamos a organizá-lo”, ex-
plica. Segundo ela, o formato do MemoRef foi pensado 
durante cerca de cinco meses.

O MemoRef trabalha em três eixos: o primeiro, mi-
nistrando aulas gratuitas de português para os refugia-
dos, usando o idioma como meio principal de inserção 
dos mesmos na sociedade; o segundo, promovendo 
ações culturais para promover a integralização dos 
refugiados com a comunidade acadêmica; e o terceiro, 
elaborando um banco de dados construído a partir das 
ações culturais, que poderá servir como fonte de dados 
para futuras pesquisas acadêmicas.

O material didático, formulado pela equipe do 
MemoRef, traz lições que ensinam os alunos a usarem 
expressões cotidianas, conhecerem os nomes dos 
estados brasileiros e de objetos comuns. O grupo de 
ensino é atualmente formado por 11 membros, sendo 
uma coordenadora, uma vice-coordenadora, cinco 
organizadores e quatro monitores.

As aulas tiveram início em 02 de setembro, contem-

plando 15 refugiados vindos da Nigéria, Camarões e 
Síria, todos encaminhados pela Cáritas Arquidiocesana 
de São Paulo. Além das aulas de português, que ensi-
nam o básico para que os alunos possam se virar em 
situações cotidianas, os estrangeiros são estimulados 
a conhecer a cultura brasileira na prática e interagir 
não só presencialmente, como também à distância, 
utilizando redes sociais, além de ter contato com 
particularidades da cultura nacional, como caldo de 
cana, caipirinha e churrasco. Em uma das atividades ex-
traclasse, os alunos participaram de uma apresentação 
da Bateria Malagueta, grupo instrumental da EFLCH/
Unifesp, tendo a oportunidade de conhecer os nomes 
dos instrumentos e tocar junto com os ritmistas.

Ingrid Albuquerque, vice-coordenadora do grupo, 
vê o trabalho não apenas como aulas de português, mas 
como uma ação de perspectiva humanitária e recíproca 
de ambos os lados. “Eles sentem a energia que nós 
passamos para eles e se sentem privilegiados quando 
veem que nós sabemos alguma música ou algum tópico 
de cultura deles”.

Dentro da Unifesp, o projeto conta com o apoio do 
Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educa-
dores (Life), ambiente voltado à realização de práticas 
pedagógicas, da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, que 
auxiliará na seleção de dados para o memorial, rea-
lizará algumas atividades específicas sobre refúgio e 
mediação com o Alto Comissariado das Nações Unidas 
para Refugiados (Acnur) e da biblioteca da Unifesp, 
que cederá espaço para a realização de uma exposição 
fotográfica que apresentará o olhar do refugiado sobre 
a comunidade em que vive. 

As coordenadoras citam os diferentes níveis de 
português como uma das dificuldades a serem enfren-
tadas no trabalho. “Alguns alunos estão com muitas 
dificuldades, pois só sabem o árabe e temos de dar uma 
atenção especial a eles. Em contraposição alguns que-
rem entrar no ensino superior e estamos procurando 
atender essa necessidade”, diz Ingrid. Os alunos que têm 
mais dificuldades são acompanhados mais de perto por 
um dos monitores que dão o suporte aos professores.

Possibilidade de expansão
Quando redigido, o projeto do MemoRef previa o 

atendimento a um grupo de 15 refugiados em aulas que 
iriam de setembro a dezembro de 2015, com possibili-
dade de abertura de nova turma em 2016. No entanto, a 
aprovação do projeto no programa Pró-cultura da Uni-
fesp e a visibilidade que a ação ganhou dentro e fora da 
universidade fizeram com que a organização sonhasse 
mais alto. “Escrevemos o projeto até dezembro porque 
estávamos com medo de pensar muito alto e não conse-
guirmos fazer o que estávamos propondo. No entanto, 
bateu aquele arrependimento, porque estamos vendo 
que é possível organizar e por isso vamos procurar 
outros meios de continuar o projeto”, explica Marina.

Atualmente, a cidade de Guarulhos abriga 242 
refugiados, 72 deles chegaram em 2015. A intenção 
do MemoRef é a de que, até o final de 2016, esses re-
fugiados passem pelo curso, meta que Marina encara 
como um sonho. “Espero que nós consigamos atender 
a essa demanda, pois faz parte do papel da universi-
dade. É algo que eles precisam e é uma forma de nós 
retribuirmos à comunidade todo o aprendizado que a 
gente tem dentro da universidade”, finaliza.

A voz dos refugiados
Luc Tadieu Kovam, de 45 anos, veio de Camarões 

e é um dos estudantes do MemoRef. Ele afirma que 
as aulas são boas, assim como os professores. Por ter 
o francês como idioma nativo, sente um pouco de 
dificuldade com o português. “Entender é fácil. Difícil 
é falar. Consigo fazer tudo sozinho e quando preciso 
de algo que não sei o nome, aponto”. Para ele, a evolu-
ção é nítida, pois quando chegou não sabia nenhuma 
palavra em português. “Como você vai se relacionar 
com uma pessoa sem falar a língua dela? Você tem que 
aprender”, diz.

Já o nigeriano Ogurieti Marvin Tunde, de 30 anos, 
está achando fácil aprender o português e afirma que 
recebe muita ajuda dos professores. Assim como Luc, ele 
também já consegue pedir as coisas em português, mas 
acha o idioma difícil em comparação com o inglês, sua 
língua nativa. “O vocabulário do português é muito di-
ferente e falar e escrever ainda é muito difícil”, completa. 
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Sala de aula do MemoRef

Alunos do MemoRef interagindo com a Bateria Malagueta
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O século dos desequilíbrios
Cristina Soreanu Pecequilo

No início do mês de outubro a conclusão das 
negociações da Parceria Transpacifico (TPP, o Pivô 
Asiático) foi alardeada como prova do sucesso da co-
operação global.  A criação da área de livre comércio 
que une nações dos continentes asiático e americano foi 
anunciada como a maior do mundo. Sustentando essa 
avaliação, apresentavam-se em sua lista de membros: 
Estados Unidos, Japão, Canadá, México, Peru, Chile, 
Cingapura, Austrália, Nova Zelândia, Malásia, Vietnã e 
Brunei. Anunciava-se que esse passo era apenas o pri-
meiro da nova experiência de acordos macrorregionais, 
que incluem as negociações secretas em andamento da 
Parceria Transatlântico de Comércio e Investimentos 
(TTIP, o Pivô Transatlântico), com previsão de conclu-
são em dezembro de 2015. 

O mundo estaria caminhando em definitivo para 
uma era de prosperidade e progresso sustentada na 
liberalização dos fluxos de mercadorias, provando a 
consolidação da interdependência e da transnacio-
nalização. A globalização, afinal, estaria voltando a 
seus rumos, após alguns obstáculos avaliados como 
menores pelos defensores dessas teses. E quais teriam 
sido essas barreiras? 

As crises nos Estados Unidos, de George W. 
Bush, e na União Europeia, que eclodiram no biênio 
2007/2008, foram geradas por erros de governantes 
específicos. São exemplos as guerras contra o terro-
rismo no Afeganistão e no Iraque promovidas pelos 
estadunidenses depois dos atentados de 11 de setembro 
de 2011, que levaram a gastos excessivos, com perda de 
foco econômico. Por sua vez, a crise da Zona do Euro 
fora gerada pela irresponsabilidade dos PIIGS (Portu-
gal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha), ao maquiar suas 
contas públicas para poder pertencer ao seleto clube 
de nações da moeda comum. 

O fato de que agências de rating conhecidas, que 
avaliam se os países seriam ou não confiáveis econo-
micamente, como Standard & Poor’s, Fitch Ratings e 
Moody´s (as mesmas que rebaixaram o Brasil), terem 
dado nota máxima aos PIIGS pouco antes da sua 
implosão econômico-social é ignorado, assim como a 
decisão da União Europeia de aceitá-los no Euro. Os 
déficits estadunidenses, as ameaças periódicas de que 
os Estados Unidos “fechem” o governo por não terem 
dinheiro, é outro fato encoberto. De prático, anunciava-
-se: o mundo estava mudando e o Brasil mais uma vez 
ficava de fora. 

Ora, do TPP e do TTIP não é só o Brasil que fica de 
fora: os demais “RICS” (Rússia, Índia, China e África 
do Sul) estão alijados desses processos, assim como a 
Organização Mundial de Comércio (OMC), instituição 
multilateral global que zela pelo comércio internacional 
livre e justo. 

Nenhum desses acordos exige que padrões am-
bientais, trabalhistas e sociais elevados sejam seguidos 
pelos membros, colocando em xeque conquistas nesses 
setores para impedir a exploração indevida de mão de 
obra e garantir o desenvolvimento sustentável. Muito 
pelo contrário, eles traçam suas regras, ignorando esses 
padrões, assim como iniciativas das Nações Unidas pre-
vistas nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) que sucedem aos Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio (ODM). Apesar de pouco noticiado, o TPP 

já foi alvo de protestos de trabalhadores, especificamen-
te na Alemanha. 

Esta é uma era de sombras, que ignora as frag-
mentações contemporâneas, simbólicas, dos fracassos 
do século XXI e encobre uma guerra de posições. Tal 
disputa se manifesta em escala global, com tentativas do 
eixo de poder dominante, Estados Unidos-União Euro-
peia, de barrar a ascensão dos emergentes, sintetizados 
no acrônimo BRICS, enquanto estes tentam traçar um 
modelo político-econômico de desenvolvimento e 
igualdade. Ambos são vulneráveis: seja por seu desejo 
de manter poder e suas deficiências internas, seja por 
sua mescla de força e fraqueza. Isso gera instabilidade, 
pois predomina o vácuo de poder entre os que declinam 
no eixo Norte, e os que não ascenderam plenamente 
no eixo Sul. 

Ao mesmo tempo em que cria mecanismos que 
desafiam a ordem, como o Novo Banco do Desen-
volvimento, instituição financeira organizada para o 
crescimento dos BRICS, e o Banco Asiático de De-
senvolvimento em Infraestrutura, o Sul permanece 
sujeito às variações do dólar, dos fluxos de crédito e de 
investimentos ocidentais. A contrarreação hegemônica 
dos Estados Unidos não se limita a essa esfera, in-
cluindo sua dimensão tradicional de poder: a projeção 
estratégica, reforçada pela criação de novos comandos 
militares, como o da África, que permitem sua rápida 
presença bélica em todos os continentes. 

Houve o aumento de investimentos em regiões 
chave para os emergentes, como o Atlântico Sul, zona 

de produção de gás, petróleo do pré-sal e rota de pas-
sagem e intensificação do conflito contra as drogas na 
Colômbia e no México. Nunca é demais lembrar que 
desde o fim da Guerra Fria, em 1989, a superpotência 
restante esteve envolvida em quase uma dezena de 
guerras e intervenções com (ou sem) o aval das Nações 
Unidas (algumas justificadas pelo combate ao terroris-
mo, outras por razões humanitárias associadas à “Res-
ponsabilidade de Proteger - R2P”): Iraque (1990/1991), 
Ex-Iugoslávia (1992/1995), Kosovo (1999), Afeganistão 
(2001/2014), Iraque (2003/2011), Líbia (2011), sem 
mencionar os bombardeios unilaterais ao Estado Islâ-
mico iniciados em 2014.

Como resultado, ondas de refugiados chegam à 
União Europeia pelo mar e pela terra, aos quais não 
se aplica a “R2P”, e se esquecem das convenções de 

direito internacional. Iniciativas como as do ODM e 
dos ODS são adiadas ou apenas usadas como retórica 
diante dos novos blocos econômicos. A xenofobia 
cresce, ao lado da intolerância, provocada pelo medo 
do diferente e da mudança. Similar à bipolaridade, 
dois modelos se confrontam: os do Norte e os do Sul. 
Muitos falam que estaríamos chegando ao futuro. Não 
estamos, permanecemos no passado vivendo guerras 
presentes: ninguém ganha e todos perdem no século 
dos desequilíbrios.

Cristina Soreanu Pecequilo é professora de Relações Internacionais 
da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da Unifesp 
(EPPEN/Unifesp), autora de Os Estados Unidos e o Século XXI,  A 
União Europeia e O Brasil e a América do Sul
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Acordo consolida o 
caminho das 30 horas

Em 2014, a Reitoria iniciou um processo de fle-
xibilização da jornada de trabalho dos servidores da 
universidade, considerando também o Hospital São 
Paulo, hospital universitário (HSP/HU/Unifesp), se-
gundo o decreto e a regulamentação estabelecidos pelo 
Conselho Universitário (Consu).

Dessa forma, sete setores e 200 TAEs do HU tiveram 
sua jornada de trabalho flexibilizada com a finalização da 
segunda fase do projeto piloto aprovado pelo conselho. 

Em 5 de agosto de 2015, após audiência pública, 
foi proposta a formação de uma Comissão Especial de 
Flexibilização da Jornada dos Servidores da Enferma-
gem do hospital com o intuito de ampliar as 30 horas 
para os demais setores.

Por ser uma das principais reivindicações do Sin-
tunifesp durante o período de greve, foram realizadas 
várias reuniões entre o sindicato e a Reitoria a fim de se 
estudar as possibilidades e de apresentar as propostas 
para essa implementação.

O acordo
Em portaria publicada no dia 23 de outubro de 

2015 foram estabelecidas as etapas para a flexibilização 
da jornada de trabalho dos demais 742 servidores de 
enfermagem de 42 setores do HU e ambulatórios, que 
voltaram ao trabalho no dia 24 de outubro.

O acordo proposto pela Comissão Especial de Fle-
xibilização, pelo Conselho Gestor, Superintendência, 
Diretoria de Enfermagem do Hospital São Paulo e pelos 
representantes dos servidores técnico-administrativos 
estabeleceu as seguintes resoluções:

- Jornada de 6 horas diárias para os 379 servidores 
da enfermagem que atualmente trabalham 6h15 por 
dia, acrescentando uma folga;

- Adequação do número de folgas para flexibiliza-
ção dos 300 servidores de enfermagem que cumprem 
jornada de 12/36, com a manutenção das folgas esta-
belecidas anteriormente e o acréscimo de uma folga 
em meses alternados;

- Flexibilizar para 6 horas a jornada dos 63 servi-
dores que cumprem 7 horas por dia, com adequação 
das folgas de forma que a carga não seja inferior às 30 
horas semanais;

Sintunifesp faz balanço positivo da greve

Mariane Tescaro e Daniel Patini

O movimento grevista nacional de trabalhadores 
técnico-administrativos em educação foi encerrado 
com a saída unificada dos trabalhadores no dia 08 
de outubro. Segundo a Federação de Sindicatos de 
Trabalhadores Técnico-Administrativos em Institui-
ções de Ensino Superior Públicas do Brasil (Fasubra), 
foram 133 dias de paralisação, 65 instituições federais 
de ensino participantes e a adesão da maioria dos 
trabalhadores. 

A Unifesp incorporou-se ao movimento desde o 
início, a começar pelo Campus São Paulo e Hospital 
São Paulo, Reitoria e depois a adesão de todos os campi 
(Baixada Santista, Diadema, Guarulhos, Osasco e São 
José dos Campos).

O Entrementes esteve na antiga sede do Sindicato 
dos Trabalhadores da Unifesp (Sintunifesp) para ouvir 
os representantes, José Ivaldo da Rocha, coordenador 
geral, e Maria do Socorro Limeira da Silva, membro do 
Comando Local de Greve, para saber os desfechos e a 
avaliação da greve, considerada uma das mais longas, 
segundo a Fasubra.

Rocha, mais conhecido entre os seus pares como 
Zezinho, enumerou algumas das principais e impor-
tantes reivindicações do eixo nacional: reposição de 
27,3% das perdas salariais do período de 2012 a 2015, 
aumento do step para 5% (diferença entre um nível e 
outro na tabela salarial); dissídio coletivo para 1º de 
maio; luta contra a Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (EBSERH); reenquadramento dos apo-
sentados na carreira; fim das terceirizações e abertura 
de concursos públicos; diminuição nos impactos do 
ajuste fiscal proposto pelo governo.

Diante desse cenário, alguns assuntos tiveram bom 
êxito, como: o índice de reajuste referente a reposição 
das perdas salariais para agosto de 2016, que será de 
5,5%, e janeiro de 2017, de 5%; inclusão de 0,1% de 
reajuste no step. Já os benefícios serão reajustados a 
partir de janeiro de 2016, nos seguintes índices: auxílio 
saúde, 22,8% (diferenciado por idade e faixa salarial); 
auxílio pré-escolar hoje com valores variáveis, de 66 a 
95 reais, passa para R$ 321,00; e o auxílio alimentação 
sobe de R$ 373,00 para R$ 458,00.

Na Unifesp
Foi criado durante a paralisação um comando 

unificado de greve abrangendo todos os campi da uni-
versidade. Dessa forma foi possível estabelecer o eixo de 

reivindicações para a Reitoria. “O movimento gerou um 
relacionamento histórico muito importante, pois houve 
o envolvimento e consonância dos técnicos administra-
tivos de todas as unidades”, explica Maria do Socorro. 

Zezinho avalia o desfecho da greve como bom, 
somando aos resultados obtidos. “Nós temos uma 
perspectiva muito positiva. Essa greve é consequência 
de um trabalho de reorganização da nossa categoria, 
da recuperação da nossa entidade sindical em termos 
de atuação, de prática política e posições”, comemora.

O coordenador geral do Sintunifesp considera 
ainda os ganhos da Unifesp até maiores dos que as 
conquistas de nível nacional. “Consideramos uma 
greve vitoriosa também pelo resultado material, teórico 
e intelectual, de perspectivas futuras, principalmente 
com relação à carreira da categoria. Foi uma semente 
de fortalecimento da nossa organização como represen-
tação de classistas e a experiência de realizarmos uma 
paralisação com uma gestão oriunda de um movimento 
político e sindical da nossa universidade”.   

Em meio a tantas solicitações, os representantes 
chamaram a atenção do tema paridade, que é assunto 
do eixo nacional e tem reflexos na Unifesp. “A gente en-
tende aqui na universidade como uma questão crucial 
e reivindicamos o seu encaminhamento”.

Os técnicos administrativos em educação (TAEs)
retornaram ao trabalho no início de outubro, porém 
os trabalhadores do Campus São Paulo/ Hospital São 
Paulo, predominantemente da enfermagem, decidiram 
continuar com o movimento a fim de obter a jornada 

de trabalho de 30 horas para todos, que resultou em 
uma flexibilização para 942 servidores daquela área 
com carga horária de 30 horas e 33 minutos semanais, 
após a publicação de uma portaria no dia 23 de outubro 
[mais detalhes na matéria abaixo].

O Sintunifesp conta hoje com aproximadamente 
2.300 associados e com uma sede própria, localizada à 
Rua Pedro de Toledo, nº 386, Vila Clementino.
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Reunião com TAEs do Campus São José dos Campos durante a greve

Reunião com TAEs do Campus Osasco
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Demandas movimentam os campi
Em todos os campi, os comandos e coletivos 

locais de mobilização, eleitos pelos técnicos admi-
nistrativos, levantaram reivindicações referentes 
aos principais problemas encontrados no dia a dia 
da universidade. As pautas orientaram a ação da 
Reitoria no sentido da tentar encontrar a resolução 
dos problemas. Listamos, em seguida, as principais 
demandas e as respostas dadas pela gestão, segundo 
os relatos oferecidos pelos próprios comandos e 
coletivos.  

Campus Baixada Santista
Demandas: Insuficiên-

cia do quadro de servidores 
técnicos; o setor de infra-

estrutura carece de recursos 
que garantam o funcionamento 

regular mínimo para cumprimento 
adequado de suas atividades; aumento da velocidade 
de conexão da internet (uma vez que o campus tem a 
pior conexão em relação aos demais); a necessidade 
de uma política institucional mais eficiente e trans-
parente, contra o assédio moral também por diversos 
setores do campus; ampliação da negociação e flexi-
bilização das regras que visem estimular a adesão de 
todos os técnicos na implementação das 30 horas.

Respostas da gestão/Reitoria: A Direção Aca-
dêmica acolheu a carta de reivindicações e infor-
mou que iria estudá-la para responder item a item. 
Comprometeu-se com a preservação da manutenção 
de serviços essenciais - aqueles cuja interrupção 
poderia causar prejuízos irreparáveis, envolvendo 
bolsas e atendimentos inadiáveis – e a estudar formas 
de resolver as demais demandas.

“Entramos em greve no dia 16 de julho, portan-
to, fizemos quase 3 meses de greve. A Reitoria tem 
demonstrado boa vontade na resolução de impasses 
e reivindicações, como as 30 horas, qualificação dos 
TAEs, desprecarização de situações insalubres de 
trabalho, entre outras, mas isso ainda é muito pouco; 
precisamos que o diálogo siga franco, com prazos de-
finidos de resolução, e que esta administração, como 
um todo, lute contra a precarização, vassalagem, de-
predação e privatização que a educação superior pú-
blica tem sofrido, amplamente promovido por quem 
deveria ser seu maior defensor: o governo federal”.

(Coletivo Mobilizado dos TAEs do Campus 
Baixada Santista)

Campus Guarulhos
Demandas: Desigualda-

de na relação do número de 
alunos por técnico entre os 

campi; um novo sistema téc-
nico e administrativo; segurança, 

construções e reformas prontas para 
o retorno ao Pimentas; paridade nas consultas e nos 
órgãos colegiados.

Respostas da gestão/Reitoria: Quanto à dis-
tribuição de técnicos, a gestão alega necessitar do 

término do censo para tomar medidas adequadas. 
Sobre o novo sistema técnico e administrativo, há 
uma sinalização de que o Departamento de Tecnologia 
da Informação está construindo algo, mas sem uma 
resposta concreta com prazos. Quanto ao retorno aos 
Pimentas, ficou garantido que os técnicos só voltariam 
ao campus após a conclusão da obra. O ponto mais 
polêmico refere-se à paridade: segundo o comando 
de greve, a gestão não quer levar adiante o que foi 
decidido no Congresso da Unifesp. Sinaliza que apoia 
a paridade apenas nas consultas, mas não nos órgãos 
colegiados (incluindo o Consu). Para o comando, a 
paridade na consulta é insuficiente e não foi isso que 
ficou decidido no congresso.

“A Unifesp nasceu muito desigual, em diversos 
aspectos. Ficou claro após esta greve que, caso essas 
desigualdades não diminuam, a expansão não será 
consolidada. Nós continuaremos buscando a redução 
delas”.

(Comando de Greve de Guarulhos)

 

Campus Osasco
Demandas: Devolução das 

oito vagas de servidores pac-
tuadas que foram distribuídas 

para outros campi da instituição; 
ampliação do número de vagas de 

servidores nos próximos anos; dimi-
nuição do alto déficit de TAEs existente no campus; 
melhorias nas condições de trabalho.  

Respostas da gestão/Reitoria: A Reitoria assumiu 
o compromisso de devolver as vagas ao campus o mais 
rápido possível, apesar de não ter instituído um prazo. 
Ressaltou a criação de uma política de gestão das va-
gas dos TAEs para minimizar as desigualdades. Além 
disso, está em constante conversa com o MEC para a 
liberação de novas vagas.

“É fato que o crescimento dessa unidade universi-
tária, que se dá com a ampliação do número de alunos 
na graduação e pós-graduação, não teve a sua devida 
correspondência na categoria TAE, cuja relação aluno/
TAE excede a 30 e até recentemente tal questão sequer 
era problematizada pela Reitoria”.

(Movimento Grevista dos TAEs de Osasco)

Campus São José dos 
Campos

Demandas: saúde do traba-
lhador (insalubridade/precariza-

ção das instalações); deficiência no 
quadro de pessoal do campus; neces-

sidade de crescimento e desenvolvimento responsável/
regramento estratégico bem definido; falta de transpa-
rência nos atos administrativos e na publicidade dos 
documentos gerados; descentralização organizacional 
(padronização entre os campi e fluidez no processo de 
tomada de decisão).

Respostas da gestão/Reitoria: Na avaliação do 
comando de greve, a Reitoria não ofereceu, ainda, 
uma resposta satisfatória para as demandas referentes 

à saúde do trabalhador e ao problema da deficiência 
no quadro de pessoal do campus, problema agravado 
pela  expansão da pós-graduação sem um planeja-
mento adequado. O comando também aponta falta de 
transparência nos atos administrativos, na publicidade 
dos documentos gerados e dificuldade de acesso aos 
atos administrativos, principalmente à prévia dos 
documentos produzidos nos debates das instâncias 
várias (conselhos, comissões, câmaras, entre outros). 
O comando também aponta para a necessidade de 
descentralização efetiva na estrutura organizacional 
para melhor conhecimento das várias realidades locais 
e melhor trato na tomada de decisões com celeridade 
e assertividade.

“Gostaria de apontar a invisibilidade do corpo de 
TAEs em nossa instituição que, ironicamente, tem de 
aderir ao movimento paredista para enumerar em sua 
pauta de reivindicações questões que fazem parte do 
programa de campanha da gestão e que obrigatoria-
mente deveriam ser objeto de apreciação e resolução 
direta de nossas autoridades competentes. As rei-
vindicações são apresentadas por nós à comunidade 
universitária na tentativa de alcançar a ressonância e a 
reverberação necessárias, que as permitam romper as 
barreiras impostas pelos incautos que não percebem a 
universidade de forma sistêmica, sob uma perspectiva 
holística e que vise o bem comum”.

(Clayton Rodrigues dos Santos – TAE e membro 
do Comando Local de Greve de São José dos Campos)

Campus São Paulo e 
Hospital São Paulo

Demandas: 30 horas para 
o HSP/HU/Unifesp; gestão me-

lhor para APH ; reposição de fol-
gas não concedidas nos dois últimos 

períodos anuais (retroativos); correção das distorções 
na carga horária; atendimento às reivindicações dos 
celetistas do HSP; democratização do HSP.

Respostas da gestão/Reitoria: As etapas de flexibi-
lização da jornada de trabalho, a adequação e acertos 
do número de folgas foram estabelecidas, bem como 
a publicação da portaria da comissão para gestão do 
APH.

“Audiências sobre 30 horas e a democratização 
nas universidades foram realizadas pela Reitoria. A 
discussão das 30 horas foi suficiente. Foi composta 
uma comissão para o HU, cujo efeito final considera-
mos positivo. Quando falamos HU, falamos no maior 
segmento que é a enfermagem”.

Comando de Greve do Campus São Paulo e Hos-
pital São Paulo (Sintunifesp)

- Acerto de folgas devidas, referente ao ano de 
2014, conforme acordo com a Direção do hospital;

- Publicação da portaria da comissão para ges-
tão do Adicional por Plantão Hospitalar (APH) na 
instituição.

Próximos passos
Em etapa posterior, a ser realizada a partir de 2016, 

após a conclusão efetiva da implementação apresentada 
acima, a Comissão Especial de Flexibilização dará con-

tinuidade às suas atividades, com o acompanhamento 
e avaliação desse processo.

Ainda nessa segunda etapa, estão previstos desloca-
mento de APH de outros setores para enfermagem e re-
alização de concurso público de 2015 (em publicação).

Até o fechamen-
to da edição, os co-
mandos de greve do 
Campus Diadema e 
do prédio da Reito-
ria não responde-
ram aos questiona-
mentos.
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Um debate necessário
Expansão das universidades federais coloca novos desafios para o seu funcionamento democrático, incluindo a questão central da paridade

Mayara Toni

Nos últimos anos, o sistema federal de educação 
superior passou por um intenso processo de expansão, 
promovido pelo governo federal e incentivado pela so-
ciedade em geral. Novas universidades federais, novos 
campi, novos cursos de graduação, pós-graduação e 
extensão estão sendo oferecidos, ampliando o acesso 
à educação pública de qualidade, embora ainda aquém 
das necessidades do país. 

Esse crescimento trouxe consigo também o aumen-
to do número de profissionais que pudessem suprir a 
demanda inevitável. Mais do que nunca, o novo quadro 
coloca em pauta a questão da democracia no âmbito 
da universidade pública. Como enfrentar os inúmeros 
problemas provocados por uma crônica falta de recur-
sos? Como integrar milhares de novos professores e 
alunos à vida universitária, preservando a autonomia 
da instituição, a liberdade de cátedra e a qualidade do 
ensino? Como assegurar um processo de interlocução 
transparente e produtivo com a sociedade?

Todas essas questões, e muitas outras que pode-
riam ser agregadas, remetem ao processo decisório no 
âmbito das universidades, reintroduzindo com força o 
debate sobre a paridade, tema recorrente na luta pelo 
ensino público, gratuito e de qualidade no Brasil. A 
ideia da paridade consiste em um processo de eleição 
nas universidades que garantem aos três segmentos, 
estudantes, professores e técnicos administrativos, o 
direito ao voto com igual peso.

Os desafios postos pelo processo de expansão são 
sentidos de forma particularmente intensa pela Uni-
fesp, dadas as características específicas da universida-
de: em menos de uma década, o número de estudantes 
na graduação foi multiplicado por oito em apenas seis 
anos – de 1.200 para quase 10 mil. Cerca de 1.400 
docentes atuam em diferentes áreas, nos seis campi 
situados na Grande São Paulo, na Baixada Santista e 
em São José dos Campos. Por outro lado, houve pou-
co aumento no número de técnicos administrativos. 
Como resultado, a estrutura ficou deficiente.

Como tentativa de criar um quadro de reflexão 
capaz de apontar perspectivas, não apenas para o seu 
próprio futuro, mas para as universidades públicas 
federais em geral, a Reitoria da Unifesp propôs a rea-
lização de um Fórum em Defesa da Educação Pública, 
em 10 de abril, com um debate realizado no anfiteatro 
central da Unifesp, e outros organizados em todos os 
campi. Procurou-se, com isso, estimular a participa-
ção da comunidade acadêmica, tanto no processo de 
reflexão quanto na elaboração de uma prática capaz de 
assegurar a democracia na instituição.

Na ocasião, foi aprovado um manifesto que vincula 
o processo de democratização à adoção de políticas 
públicas capazes de estender o ensino público superior 
ao conjunto dos jovens e trabalhadores brasileiros: “Os 
desafios da democratização do acesso à educação supe-
rior de qualidade ainda estão longe de serem vencidos. 
Uma das metas do atual Plano Nacional de Educação é 
a de elevar a taxa de matrícula para 33% da população 
de 18 a 24 anos e assegurar a qualidade da oferta e ex-
pansão para, pelo menos, 40% das novas matrículas, no 
segmento público. Para além da expansão quantitativa, 
é fundamental a defesa da qualidade do ensino superior, 
assim como a garantia de recursos adicionais de custeio 

proporcionais à expansão já alcançada, ampliando 
ações afirmativas e de assistência estudantil”.

O fórum previa a criação de um processo de inter-
locução permanente junto à comunidade universitária, 
parlamentares, intelectuais, entidades representativas e 
organizações sociais afins, em defesa do orçamento da 
educação e do financiamento que garanta o crescimento 
e consolidação da educação pública e de qualidade. “É 
fundamental que tenhamos uma política econômica 
que permita os diretos da Educação. Esse é o início de 
um movimento com o qual acreditamos conquistar a 
adesão por parte de reitores, entidades, organizações e 
a sociedade. Temos esperança que o novo ministro da 
Educação e a presidente Dilma tenham a sensibilidade 

da educação como direito e estamos aqui para ajudar 
e apresentar as nossas capacidades para a pátria edu-
cadora”, afirmou a reitora Soraya Smaili.

Encontros
Como desdobramento desse processo, a Reitoria 

organizou audiências públicas concentradas no debate 
sobre experiências de democratização nas universidades, 
incluindo a questão da paridade, reivindicação constante 
dos servidores públicos e da comunidade acadêmica.  
Em agosto, participaram a reitora Soraya Smaili, o rei-
tor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
Roberto Leher, o vice-reitor da Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp), Álvaro Penteado Costa e o 
assessor da Reitoria da Universidade Federal de São 
Carlos (UFSCar), Marco Antonio Zabotto.

A audiência foi aberta pela apresentação dos siste-

mas de participação da comunidade nas universidades, 
dando a palavra aos representantes componentes da 
mesa. A Unifesp procurou trazer para o debate experi-
ências diferentes das que a instituição vive atualmente, 
com a finalidade de agregar conhecimento para os 
presentes. “Nós buscamos trazer experiências que já 
são de longa data como a federal do Rio de Janeiro, a 
federal de São Carlos e também a Unicamp”, explicou 
Soraya Smaili. 

Diante das experiências apresentadas, o debate foi 
aberto para a comunidade apresentar suas questões 
sobre o assunto. Entre reivindicações e dúvidas, o as-
sunto sobre paridade prevaleceu. As perguntas foram 
pontualmente respondidas pelos presentes. “O tema da 

paridade faz parte dessa experiência de democracia nas 
nossas universidades”, apontou Soraya. 

Em setembro, dando continuidade à ação, estiveram 
presentes na universidade o Prof. Dr. André Rubião Re-
sende, representante da Unifenas e Faculdades Milton 
Campos (MG) e autor do livro História da Universida-
de: Genealogia do Modelo Participativo, o presidente 
da Associação dos Docentes da Unifesp (Adunifesp), 
Prof. Dr. Rodrigo Medina Zagni e o Prof. Dr. Félix Ruiz 
Sanchez, representando a Reitoria da Unifesp. 

Na ocasião, os presentes foram contemplados com 
palestras e discussões presentes no livro citado, no qual 
Rubião conta como os modelos históricos de gestão das 
universidades pelo mundo influenciam as decisões mo-
dernas, além de demonstrar formas de praticar as questões 
de paridade e democratização com base nesses estudos.  
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Em audiência pública, Roberto Leher, Soraya Smaili e Álvaro Costa 
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Futuro do ensino depende das lutas sociais
Roberto Leher, reitor da UFRJ, discorre sobre principais dificuldades enfrentadas pela maior universidade federal do país

Da Redação,
Colaborou João Gabriel

Roberto Leher, 54 anos, eleito em julho ao cargo 
de reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ),  uma história de vida e militância marcada 
pela luta em  defesa do ensino  público, gratuito e 
democrático que, no ano 2000, o conduziria ao cargo 
de presidente do Sindicato Nacional dos Docentes das 
Instituições de Ensino Superior (Andes). Em entrevista 
ao Entrementes, o reitor Leher comenta o papel das 
greves no atual contexto nacional, fala sobre os desafios 
postos para as instituições públicas de ensino superior, 
suas consequências e os  caminhos para  enfrentar os 
problemas estruturais,  sempre mantendo os princípios 
que escolheu defender  ao longo de sua trajetória.

Entrementes: Como a atual conjuntura - especifica-
mente o ajuste fiscal e as medidas do governo - afeta 
o projeto de educação pública no Brasil?

Roberto Leher: A educação pública brasileira ainda 
não é uma educação universalizada, particularmente 
no ensino superior. Quando o ajuste fiscal incide sobre 
gastos sociais e, particularmente, gastos da educação, 
isso afeta de maneira estrutural a universidade. O ajuste 
fiscal traz restrições que podem levar à desarticulação 
de projetos de pesquisa importantes ou comprometer 
a participação dos estudantes em grupos de pesquisa 
por falta de infraestrutura: nós temos hoje um número 
grande de professores jovens nas universidades que não 
têm gabinete de trabalho.Tudo isso desorganiza a uni-
versidade, podendo acarretar prejuízos estruturais para 
o futuro do ensino, da pesquisa e da extensão no país.

E: Se chegou a falar em 50% de corte nas verbas da 
UFRJ. Esse dado é correto? Quanto foi cortado para 
este ano?

RL: Na realidade nós tivemos um corte de 50% de 
recursos de investimento e 10% de recursos de custeio. 
Mas esses cortes devem ser agregados aos cortes de 
2014 que em geral não são muito mencionados. A UFRJ 
teve R$ 70 milhões contingenciados, inclusive recur-
sos próprios, no ano passado, que fizeram com que o 
orçamento deste ano fosse duramente restrito, por isso 
chegaremos ao final deste ano com um déficit muito 
grande. Estamos trabalhando junto ao Ministério da 
Educação (MEC) para buscar uma forma de equacio-
nar esse enorme déficit que hoje a maior universidade 
federal do país possui. 

E: Como o corte afeta a universidade? Quais os se-
tores serão mais afetados e quais serão priorizados?

RL: Hoje o investimento que temos que fazer em 
infraestrutura afeta muito diretamente a pesquisa, pois 
interfere na tecnologia. Os alojamentos estudantis e 
restaurantes universitários são insuficientes, conside-
rando que a UFRJ traz estudantes do país inteiro – um 
quarto dos nossos estudantes vem de fora do Rio de 
Janeiro – e isso significa que nós precisamos de uma 
política de assistência estudantil robusta, compatível 
com o tamanho da instituição. Hoje não temos infra-
estrutura suficiente para dar suporte a muitos grupos 
de pesquisa que apresentam projetos, que demandam 
novos investimentos. Isso trava os grupos de pesquisa 
e cria uma situação de incerteza em relação ao futuro. 
Temos, hoje, uma situação muito grave, e particular-
mente uma expectativa dos novos professores e téc-
nicos na universidade para os quais nós, literalmente, 
não temos local de trabalho para todos.

E: Vimos nos últimos anos uma política de priva-
tização, terceirização e parcerias público-privadas 
na educação. Qual a consequência disso para a 
educação em geral e universitária especificamente?

RL: Obviamente nos preocupa o fato de que a apos-
ta para a expansão da educação superior tenha como 
pressuposto que, no Brasil, ela vai ser assegurada pela 
ampliação da rede privada mercantil. Entretanto, essas 
instituições privadas são majoritariamente parte de 
uma engrenagem vinculada a fundos de investimento, 
os private equity, que são espaços de investimento de 
fundos de pensão de vários países, que têm como ob-
jetivo central o próprio fundo e não as instituições de 
ensino. Isso reconfigura de maneira radical a natureza 
dessas instituições privadas. Enquanto no período de 
2007 a 2014 os recursos de investimento das federais 
foram de cerca de R$ 9 bilhões, somente em 2014 o FIES 
demandou R$ 13,5 bilhões do orçamento federal. Isso 
mostra uma prioridade muito problemática e que, ao 
nosso ver, tem que ser revista, pois o correto é a expan-
são do ensino público, pois é este que melhor responde 
às demandas da sociedade brasileira, da juventude, 
e sobretudo às demandas que a sociedade busca na 
universidade: uma capacidade crítica de produção de 
conhecimento novo e de buscar outra forma de solução 
dos grandes problemas que atingem os povos.

E: Agora na posição de reitor, como lidar com as 
greves da comunidade acadêmica em crítica a uma 
política que não está propriamente nas mãos do 
reitor, mas com a qual ele tem que lidar?

RL: A relação tem sido muito dialógica e estreita no 
que diz respeito à preocupação com o comum. Quando 
os estudantes entram em greve demandando mudanças 
na política de assistência estudantil; os professores, 
melhorias na carreira; e os técnicos administrativos, o 
aperfeiçoamento de carreira, da organização do traba-
lho, ou por serem contra os cortes orçamentários, as 
relações são vistas, por parte da Diretoria, como um 
processo de apreço à universidade; entendemos como 
pautas construtivas, somos solidários a ela. A Reitoria 
tem sua própria institucionalidade, os movimentos 
têm sua própria forma de auto-organização. Deve 
haver uma separação nítida e precisa do movimento 
- que deve ser sempre autônomo – e da Reitoria, mas 
compreendendo que essas lutas fazem parte de um 
processo que produz uma convergência no sentido 
de que todos estamos preocupados com o futuro da 
universidade pública.

E: Diante desse quadro que vimos, como enfrentar 
esses problemas estruturais partindo do conceito 
de educação pública pelo qual você sempre lutou?

RL: Eu creio que devemos retomar a reflexão que 
Florestan Fernandes fez, ao final dos anos 1980, na 
qual destacou que o futuro da educação pública de-
penderia necessariamente de um amplo protagonismo 
social. Os setores dominantes do Brasil têm uma visão 
instrumental e restrita da educação, basicamente pen-
sada como capital humano e um capital humano para 
um capitalismo dependente. Ou seja, para inserção da 
juventude em forma de trabalho simples. Daí a ideia 
de que é possível formar de maneira minimalista a 
população. A contratendência a esse processo de-
pende de amplo engajamento de movimentos sociais, 
entidades acadêmicas, movimentos sindicais, setores 
que estão comprometidos historicamente com a ques-
tão da educação pública, de modo que seja possível 
ampliar o protagonismo social e pressionar para que a 
educação ocupe outro lugar nas prioridades do Estado 
brasileiro. Esse é o grande horizonte, a formulação de 
Florestan com a qual estou de total acordo.
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Lançamentos da Editora FAP-Unifesp 

Porto de 
Santos 
Saúde e trabalho 
em tempos de 
modernização 

Maria de Fátima Fer-
reira Queiróz, Rosana 
Machin e Marcia The-
reza Couto 

Este livro procura 
investigar as singularidades do processo de mo-
dernização do Porto de Santos, sobretudo com as 
transformações socioeconômicas ocorridas no país 
nos anos 1990, e suas consequências para a saúde 
dos trabalhadores. 

Os autores questionam como uma categoria 
profissional associada à valorização de atributos 
morais como coragem, força, honra e virilidade – e 
cuja representação predominante no imaginário 
social ainda é vinculada a atividades essencialmen-
te masculinas e baseadas na força muscular – tem 
lidado com a modernização e com a nova gestão 
do emprego portuário. O resultado é uma profícua 
análise de como tais mudanças ecoam nas formas de 
sociabilidade e, também, nas experiências fisiológi-
cas, orgânicas e simbólicas de saúde e adoecimento. 

A redução da força de trabalho, a ampliação das 
inovações tecnológicas, a flexibilização e a desregu-
lamentação dos direitos sociais e a introdução de 
novas formas de gestão são exemplos de medidas 
que vêm evidenciando uma intensa transformação, 
caracterizada por precarização, automação e hetero-
geneização do trabalho. 

Ancorada na articulação entre ciências da saúde 
e ciências sociais em saúde, esta obra oferece uma 
visão interdisciplinar que associa diferentes olhares 
sobre a modernização portuária. A investigação de 
pesquisadores com sólidas formações em suas áreas 
específicas é combinada com a narrativa dos pró-
prios operários do porto, que se colocam em face de 
uma realidade de perdas e desestruturações do seu 
trabalho, percebido como uma atividade complexa, 
gigantesca, por vezes penosa, mas da qual sobressai 
a ideia de gosto e satisfação.

Edição, 
Imprensa e 
Poder na 
França no 
Século XX 

Jean-Yves Mollier

Jean-Yves Mollier, 
um dos melhores his-
toriadores da edição contemporânea, reconstrói, 
nesta obra, a história de um século do tumultuado 

triângulo amoroso composto pelo comércio de livros, 
pela imprensa e pelo poder. 

Se a história mostra que os jornais e as editoras tra-
dicionalmente ignoravam e até combatiam a dinâmica 
do poder político, o século XX, por sua vez, foi marcado 
pelo estabelecimento de vínculos escusos e pela cres-
cente harmonização entre esses dois mundos. Tentar 
decifrar esse movimento incessante de proximidade é 
a tarefa a que se propõe o autor, que evidencia o papel 
significativo que as diversas instâncias do poder – esta-
tais, financeiras, políticas e religiosas – desempenham 
na evolução das empresas do setor editorial, misturan-
do a política e a ideologia com a cultura e a economia. 

Possibilitado pela recente e tardia liberação de aces-
so a importantes fontes primárias, como os arquivos 
da gigante Librairie Hachette, esse estudo apresenta 
uma síntese inédita que tenta abarcar no mesmo olhar 
o conjunto do sistema midiático, da imprensa escrita à 
internet. Partindo da ideia de que, atualmente, a mídia 
audiovisual se integra em conglomerados que englo-
bam editoras, revistas e diários, o livro desvenda o pro-
cesso de formação dos grandes grupos de comunicação 
que agregam imprensa e edição e disputam entre si o 
domínio dos mercados de educação, entretenimento e 
informação na França. 

Jean-Yves Mollier é doutor em história pela Uni-
versidade Paris I (Panthéon-Sorbonne) e professor da 
Universidade de Versalhes Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Dedica suas pesquisas sobretudo à história do livro e 
das mídias impressas e eletrônicas.

Fanny e Margot, 
Libertinas 
O aprendizado do 
corpo e do mundo 
em dois romances 
eróticos setecentistas 

Mariana Teixeira Marques

Dois livros publicados 
quase simultaneamente e de enorme êxito perante o 
crescente público leitor do século XVIII; duas prota-
gonistas, de origem humilde, que contam suas próprias 
histórias e relatam como, tendo entrado para o mundo 
da prostituição e da libertinagem, conseguem chegar a 
uma vida de conforto material; dois autores acusados 
de obscenidade que tiveram de prestar contas a auto-
ridades policiais. Essas são algumas das semelhanças 
entre Memoirs of a Woman of Pleasure (1748-1749), 
de John Cleland, e Margot la ravaudeuse (1750), de 
Fougeret de Monbron, romances que instigaram esta 
análise comparada de Mariana Teixeira Marques. 

A autora conduz o leitor pelas veredas da produção 
da literatura erótica na Inglaterra e na França setecentis-
tas, narrativas que circularam com bastante vigor, mas 
que apenas a partir de meados do século XX passaram 
a ser vislumbradas pela crítica. Além disso, esta obra 
aprecia um aspecto crucial para a compreensão da 
literatura europeia da época: trata-se das trocas, dos 

cruzamentos, das apropriações e influências cultu-
rais entre os dois países em questão, o que favorece 
a compreensão dos pontos de contato entre ambas 
as tradições literárias. Ao mesmo tempo, cada uma 
das narrativas tem sua origem em um universo 
socioeconômico e cultural particular, dentro da 
perspectiva iluminista, cujas especificidades também 
são contempladas pela autora. 

A ficção libertina é uma das múltiplas conexões 
entre as literaturas da França e da Inglaterra e, nesse 
sentido, pode servir de convite a aspectos da experi-
ência cultural europeia nem sempre alumiados pela 
crítica literária tradicional.

Democracia 
e Estado de 
Exceção 
Transição e memória 
política no Brasil e 
na África do Sul 
Edson Teles

Há muito mais de 
estado de exceção nas 
democracias contem-
porâneas do que gostaríamos de admitir. Essa é a 
provocação central que Edson Teles nos desperta 
ao mesclar a experiência do vivido com o exercício 
da reflexão. 

Tomando como ponto de partida uma original 
comparação entre os processos de acerto de contas 
com as violências do apartheid sul-africano e da 
ditadura civil-militar brasileira, este livro nos con-
vida a um percurso teórico pela Filosofia Política no 
qual os conceitos vão sendo construídos e definidos, 
criticamente, na própria fluidez do texto. 

De um lado, a lenta e controlada transição bra-
sileira turvou o acesso à memória política, consa-
grando a impunidade dos torturadores. Medidas de 
reconhecimento esparsas e pouco articuladas entre 
si expressam o mal-estar de um passado que não 
passa. De outro, a mudança de regimes na África do 
Sul foi pautada pela criação de uma esfera pública de 
partilha dos sentimentos de horror após décadas de 
segregação racial. Em vez de silenciamento e esqueci-
mento, emergiu um potencial redentor da narrativa, 
contribuindo decisivamente para a reconstrução dos 
laços sociais e da confiança cívica nas instituições do 
Estado. Em contrapartida, apesar de reconhecer os 
avanços da Comissão da Verdade e Reconciliação 
criada por Mandela, o autor não deixa de apontar 
as contradições desse processo. As exigências por 
justiça seguem em uma sociedade ainda marcada 
pela desigualdade econômica e pelo preconceito. 
Essa obra consiste em uma contundente denúncia 
dos bloqueios que ainda temos de romper para fazer 
frente às violências que não cessam. Seu maior mérito 
é nos mostrar a importância de mobilizar a memória 
das violações de direitos humanos como uma forma 
de radicalizar a democracia nos dias atuais.
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Unifesp mostra a sua arte
Evento abriga 1º Concurso de Fotografias, Poemas e Curtas-metragens 

Valquíria Carnaúba

Promovida pela Coordenadoria de Política Cultural 
da Pró-Reitoria de Extensão (Proex), a primeira edição 
da Semana Unifesp Mostra a sua Arte, com realização 
planejada para ocorrer entre os dias 16 e 19 de no-
vembro, integra-se ao esforço para difundir, integrar 
e fomentar a produção artística entre a comunidade 
acadêmica. Simultânea às atividades que ocorrem 
durante a Semana de Consciência Negra, a ideia foi 
concebida em um formato inédito, dentro de uma 
proposta multi-campi.

Para abrir a semana, foi planejada uma exposição 
e divulgação dos trabalhos vencedores inscritos no 1º 
Concurso de Fotografias, Poemas e Curtas-metragens 
(veja o box). Além disso, ocorrerão palestras, saraus 
e exibições de filmes ao longo dos quatro dias para 
contemplar as expectativas da comunidade acadêmi-
ca, a quem foi oferecida a oportunidade de vivenciar 
novamente a experiência do I Congresso Acadêmico, 
realizado em junho: as apresentações do Palco Aberto. 

Assim como antes, são previstas diversas apresenta-
ções artísticas, de duração máxima de 10 minutos, com 
práticas denominadas “artes da cena” (música, dança, 
teatro, performance, circo e poesia).

Cultura: política institucional
Diversos esforços para a consolidação de uma 

política cultural na universidade marcam a Proex em 
2015. Como estratégia para integração da universida-
de, composta por diversos campi cujas características 
estão intimamente relacionadas às regiões em que se 
localizam, surge a promoção das iniciativas culturais 
de forma a criar uma nova prática de produção de 
conhecimento.

Nesse contexto, ações institucionais são desenvol-
vidas atualmente com o apoio da Pró-Reitoria de Ex-
tensão (Proex), da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 
(Prae) e de outras instâncias da universidade. Porém, 
não há uma diretriz conjunta para essas iniciativas, 
tampouco existem recursos suficientes para que as 
atividades continuem a fomentar novas ações e formar 
outros agentes. A Coordenadoria de Política Cultural 
surge então como proposta para estimular tanto a 
produção como a circulação de atividades artísticas e 
culturais nos e entre os campi.

Ana Maria Pimenta Hoffmann, professora adjunta 
de História da Arte na Escola de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas da Unifesp (EFLCH/Unifesp) - 
Campus Guarulhos, à frente da coordenadoria, afirma 
que é constante a busca por interlocução com as câ-
maras técnicas de extensão e direções acadêmicas de 
forma a mapear, promover e dar visibilidade a artistas 
e coletivos da comunidade acadêmica. “Cada vez mais, 
é consensual a ideia de que a dimensão cultural, tanto 
na universidade como fora dela, desempenha um papel 
central no processo de formação. Por meio dela, pode-
-se abrir caminho para a diversidade e o pluralismo, 
redefinir determinados valores e recriar a própria vida 
em comunidade”.

As propostas da atual gestão englobam apoio ao 
projeto Rede Procultura Unifesp e à formação de 
núcleos de produção e difusão, realização de módulos 
de rodízio de curta duração, organização de editais 
pró-cultura, promoção de seminários sobre arte, 
manutenção e continuidade dos grupos e companhias 
artísticas, estímulo à Residência Artística, além do 
planejamento de mostras culturais itinerantes e de 
festivais de arte.

“Paralelamente, já existiam notáveis impulsos 
institucionais para a elaboração de planos de cultura 
em todos os campi. A Semana Unifesp Mostra a sua 
Arte deve acontecer como resultado direto dessa nova 
fase na Proex”, afirma Ana. Ela afirma ainda que a 
expectativa é que formatos semelhantes ao evento de 
novembro cheguem para ficar na grade da programação 
universitária e integrem outras ações culturais, a exem-
plo das oficinas no campus de extensão da zona leste e 
parcerias cumpridas entre o Ministério da Educação e 
o Ministério da Cultura.

Universidade realiza concurso 
de fotografias, poemas e 
curtas-metragens

Em outubro, foram abertas as inscrições para 
o 1º Concurso de Fotografias, Poemas e Curtas-
-Metragens da Unifesp, com participação aberta a 
discentes regularmente matriculados nos cursos de 
graduação, pós-graduação lato ou stricto sensu e ex-
tensão da Unifesp, além de residentes e funcionários 
(docentes, técnicos administrativos ou terceirizados). 

Cada concorrente teve a oportunidade de inscre-
ver quantas fotografias, poemas ou curtas-metragens 
desejasse, com a temática “Convívio”, e ter suas obras 
avaliadas pela Coordenadoria de Políticas Culturais 
da Pró-Reitoria de Extensão da instituição. 

Como prêmio, os três primeiros colocados de 
cada categoria foram contemplados com um tablet. 
Já os dez trabalhos mais bem avaliados receberam 
certificação, livros da Editora FAP-Unifesp e terão 
seus trabalhos ampliados e expostos durante o festival 
Semana Unifesp Mostra sua Arte, permanecendo 
disponíveis ao público de todos os campi por mais 
uma semana após o final do evento. Unificar artistas e expressões é a principal aposta da Coordenadoria de Política Cultural da Unifesp
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Redes acentuam epidemias 
psíquicas
Multiplicação de aplicativos, chats e redes dedicadas a relacionamentos coincide com 
o crescimento global da solidão, depressão e de taxas de suicídio entre jovens

Carine Mota

O mundo contemporâneo apresenta um paradoxo: 
a internet multiplica quase ao infinito as possibilidades 
de encontros entre pessoas, ao passo que também há 
uma epidemia global de casos de solidão, depressão e 
aumento no surgimento de doenças psíquicas. Algumas 
são versões de aflições antigas, apenas renovadas pela 
era da banda larga móvel. Outras são específicas dos 
novos tempos. São bem conhecidas, e usadas por mi-
lhões, as redes sociais, aplicativos, chats, portais e sites 
de relacionamentos, como o Facebook, Tinder, Happn, 
Flert, DateMe, Par Perfeito, Namoro On, Pof e muitos 
outros. Há também aplicativos mais especializados - 
como o Coroa Metade, Amor de Peso, Scruff, Grindr, 
Namoro Estável - que oferecem opções variadas, por 
exemplo, para pessoas com idade acima de 40 anos, 
obesos, homossexuais, funcionários públicos ou para 
aqueles que buscam relacionamentos casuais. Mas, 
o isolamento físico, típico do usuário que fica horas 
diante da tela do computador, contribui para piorar 
os sentimentos de depressão e solidão.  

Um estudo realizado em 2012 pelo Human-
-Computer Interaction Institute, da Carnegie Mellon 
University, dos Estados Unidos, com 1,2 mil usuários 
do Facebook, aponta que o uso excessivo da rede 
social acentua a solidão. Especialistas alertam para o 
fato de que há uma diferença entre a palavra solidão e 
estar sozinho. Estar sozinho é uma escolha e a pessoa 
sente prazer nisso. Já a palavra solidão expressa algo 
mais profundo, o estado de quem se acha ou se sente 
solitário. Já o psiquiatra Aderbal Vieira Jr., professor 
e pesquisador da Unifesp, nota que nem toda tristeza 
é depressão. “A depressão não é qualquer estado de 
angústia, e nem a internet é um transtorno etiológico 
que causa a depressão. Mas uma pessoa tímida que usa 
a internet pode ser depressiva”. 

Suicídios
Segundo estatísticas da Organização Mundial de 

Saúde (OMS), o suicídio já é a segunda principal causa 
de morte em todo mundo para jovens de 15 a 29 anos 
(1,3 milhão morrem no mundo anualmente, vítimas de 
causas evitáveis ou tratáveis). No Brasil, o índice é de 6,9 
casos para cada 100 mil habitantes, relativamente baixo, 
se comparado aos países que lideram o ranking - Índia, 
Zimbábue e Cazaquistão, com mais de 30 casos. O 
Brasil é o 12º na lista de países latino-americanos com 
mais mortes desse tipo. O número de mortes nessa faixa 
etária só perde para acidentes de trânsito (11,6%); já 
para os casos de suicídio a porcentagem é de 7,3%. De 
acordo com a OMS, 800 mil pessoas tentam se matar 
todos os anos – para cada morte há pelo menos outras 
20 tentativas fracassadas.  

A chefe da disciplina Medicina e Sociologia do 
Abuso de Drogas da Unifesp (Dimesad) Denise De 
Micheli afirma que não há uma relação linear entre 
o uso exacerbado de redes sociais com o aumento no 
número de suicídios (veja a entrevista, na página ao 
lado). Renato Cruz, jornalista e colunista do jornal O 

Estado de S. Paulo, diz ser difícil estabelecer 
uma relação de causa e efeito entre as tendên-
cias ao aumento do uso de redes sociais e os 
casos de depressão e de suicídio. “Uma não é 
correlação da outra. Tem que estudar a meto-
dologia das duas causas”. 

Uma tese de mestrado, apresentada em 2014 
por Fernanda Davidoff ao Programa de Pós-
-graduação em Educação e Saúde na Infância 
e na Adolescência da Unifesp, reportando uma 
pesquisa com 264 estudantes entre 13 e 17 anos, 
revela que 68% sofrem de dependência moderada 
em relação às tecnologias atuais (como smartphones, 
tablets e internet), enquanto que 20% são depen-
dentes graves. “Possivelmente, estamos diante de 
uma geração que utiliza os meios tecnológicos como 
recurso principal para lidar, superficialmente, com 
seus problemas de relacionamento”, conclui Denise, 
orientadora da pesquisa. 

O amor on-line
Erica Queiroz, consultora em relacionamentos, 

conheceu seu atual marido em uma rede social há 8 
anos. A consultora escreveu um livro e mantém um 
blog para ajudar pessoas a encontrar sua alma gêmea. 
“As pessoas sempre têm que se precaver, coletar o 
máximo de informações que puderem sobre a pessoa 
em questão e passá-las para alguém, por segurança. 
Também marcar o primeiro encontro em um local 
público, cheio de gente”, ressalta. 

Outra usuária conheceu seu marido há quase 3 
anos em um chat. A conversa passou para o Facebook 
e depois para o Skype, onde podiam se ver e se falar. 
“Acredito que nosso relacionamento deu certo por-
que nos aproximamos por interesses em comum e a 
química acabou ficando para um segundo momen-
to”, conta. Hoje ela mora com o parceiro e eles têm 
um filho de dois anos. Apesar disso, reconhece que 
há uma certa tendência de pessoas com problemas 
de relacionamento usarem a internet como refúgio. 
A usuária recomenda desconfiar e usar a intuição, 
pesquisar muito sobre a pessoa antes de encontrá-la 
pessoalmente. Uma boa opção é utilizar ferramentas 
de vídeo para se comunicar.

Assédio virtual cresce no Brasil
No Brasil, onde é vertiginoso o crescimento do uso 

das redes sociais (veja o box, na página ao lado), há 
uma crescente apreensão, por parte de pais e respon-
sáveis, sobre a exposição de crianças e adolescentes. 
Uma pesquisa feita por uma agência especializada, 
a TIC Kids Online Brasil, mostra que 35% deles se 
preocupam com o desempenho escolar, 23% com um 
eventual tratamento abusivo por outras crianças, 32% 
com a exposição a conteúdos inapropriados e 41% com 
a abordagem de estanhos. 

De janeiro a junho de 2014, 108 casos de exposição 
de imagens íntimas (prática criminosa chamada de 

sexting) foram registrados no país, segundo dados da 
ONG SaferNet (organização que trabalha no enfren-
tamento de crimes e violações aos direitos humanos 
na internet). No mesmo período, em 2013, houve 39 
ocorrências. O aumento não se deve necessariamente 
ao número de incidentes, e sim ao aumento das denún-
cias. A maioria das vítimas é composta de mulheres 
(77,14%), das quais 35,7% são adolescentes com idades 
entre 13 e 15 anos e 32,1% são jovens adultas de 18 a 25 
anos. “A internet cria a possibilidade de alguém mandar 
uma foto, provocar o vazamento e gerar uma situação 
traumática. Possibilita a atitude inconsequente, mas 
não é causa”, alerta Aderbal Vieira Jr.

A violência praticada contra alguém por meio da 
internet, uma conduta repetida, persistente e recor-
rente recebe a denominação de cyberbullying (assédio 
virtual). Uma pesquisa de 2014 da SaferNet aponta 
que 12% dos jovens entrevistados, com idade entre 18 
e 23 anos, já sofreram bullying nas redes sociais, 35% 
já tiveram um amigo que sofreu e 49% têm medo que 
esse tipo de violência aconteça com eles. 

Uma mensagem disponibilizada de forma acidental 
não caracteriza cyberbullying. Segundo Raquel Lemos, 
professora e consultora jurídica, há também uma dife-
rença dessa ação entre jovens e adultos. “Essa violência 
está muito vinculada a jovens e crianças. Já nos adultos 
se chama assédio moral”. Raquel observa, ainda, que o 
trauma provocado pelo ataque é agravado pela falta de 
ambiente para discuti-lo dentro de casa. “É importante 
ter diálogo, pois no ambiente doméstico ainda há muito 
constrangimento”, afirma. Em qualquer caso de cyber-
bullying é necessário recorrer a ajuda do Departamento 
Estadual de Investigações Criminais (DEIC).
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Mundo virtual estimula laços superficiais
Carine Mota

E - Por que atualmente os jovens e adultos têm mais 
dificuldade para interagir fora do mundo virtual?

DDM -  Cada vez mais as pessoas apresentam difi-
culdades em lidar com seus sentimentos e dificuldades. 
A internet e as redes sociais acabam alimentando essa 
dificuldade, uma vez que proporcionam um contato à 
distância e de forma superficial. Hoje muitos adolescen-
tes iniciam e terminam um relacionamento por meio 
do WhatsApp, e com isso não estabelecem vínculos, 
tampouco vivenciam a expectativa do sim do início do 
namoro e nem a tristeza do término. Tudo fica banal e 
simples, não se lida com sentimentos.  
E - Como os pais podem perceber que seus filhos 
sofrem cyberbullying  e como os jovens podem se 
proteger dessas agressões?

DDM - Os pais devem sempre estar atentos a qual-
quer manifestação de comportamento diferente dos 
filhos, seja para o lado do isolamento e depressão, seja 
para o lado da euforia e extroversão. Qualquer um dos 
extremos deve ser observado com atenção.
E - Quais fatores do cyberbullying fazem os jovens 
chegarem ao ponto de pensarem no suicídio?

DDM - O jovem que pensa em suicídio já viven-
cia uma situação interna emocional grave. O  cyber-
bullying somente vem a agravar a situação.

Brasil lidera em tempo 
gasto nas redes

“Estamos diante de uma geração que utiliza os 
meios tecnológicos como recurso principal para lidar, 
superficialmente, com seus problemas de relaciona-
mento”, afirma Denise De Micheli, chefe da disciplina 
Medicina e Sociologia do Abuso de Drogas (Dimesad) 
do Departamento de Psicobiologia da Unifesp. Em 
entrevista, Denise discute algumas das características 
do perfil dos adolescentes usuários de internet e mídias 
digitais, e a possível influência desse comportamento 
na sua qualidade de vida. Boa parte dos dados foram 
obtidos a partir de uma pesquisa para dissertação de 
mestrado orientada por Denise e apresentada em 2014 
por Fernanda Davidoff ao Programa de Pós-Graduação 
em Educação e Saúde na Infância e na Adolescência 
da Unifesp.
Entrementes - Há uma relação entre o aumento no 
uso das redes sociais com o crescimento dos casos 
de depressão e suicídio?

Denise De Micheli - Não há, até onde sabemos, 
uma relação linear. O que se percebe é que devido ao 
aumento no uso de redes sociais pelos adolescentes, 
esses estão construindo outros níveis de amizade e 
sociabilidade. Níveis estes considerados distantes e 
superficiais, sem aquisição de vínculo. Isso sim sabe-se 
que é muito prejudicial. 
E – É possível um uso controlado das redes sociais e 
aplicativos de relacionamentos?

DDM - Em se tratando de adolescentes, a questão 
do controle é mais complicada, pois o momento que 
eles vivem, do ponto de vista neurobiológico, não per-
mite ainda um con trole dos impulsos e autorregulação. 
Nesse caso, são necessárias interferência e monitoriza-
ção dos pais, por meio do estabelecimento de regras  de 
uso e tempo. Quando se trata dos adultos, o controle 
também não é tão simples, embora do ponto de vista 
neurobiológico o adulto já tenha maior controle de 
impulsos. Já existem alguns estudos que mostram que 
a navegação na internet, como em casos de jogos, por 
exemplo, ativa alguns neuro-
transmissores (a dopamina 
em especial) em áreas de 
recompensa do cére-
bro e isso causa pra-
zer. É extremamente 
reforçador. Neste 
caso, o autocontro-
le também acaba 
sendo difícil. Por 
essa razão já existem 
alguns serviços para 
atender dependentes de 
redes sociais.

E -  Pessoas que buscam relacionamentos em aplica-
tivos, portais e sites têm que tomar quais precauções?

DDM - As pessoas devem tomar muito cuidado. 
Uma das questões que se observa na rede é que as 
pessoas, em geral, expõem seu melhor lado e muitas 
vezes mentem ou omitem informações de acordo com 
sua conveniência. Esse é o maior perigo . Os pais devem 
monitorar os filhos, orientando-os a não manter con-
versas com desconhecidos, a não fornecer informações 
pessoais a ninguém. 
E -  Quais os prejuízos do uso excessivo das tecnolo-
gias, principalmente antes de dormir?

DDM -  O indivíduo que se mantém conectado 
antes de dormir não permite que seu corpo e mente 
relaxem. Não são raras as pessoas que adormecem com 
o celular nas mãos, por estarem conectadas e intera-
gindo em redes sociais até tarde da madrugada. Isso 
impede o completo relaxamento, não permite que o 
indivíduo tenha as horas de sono necessárias para seu 
bem-estar no dia seguinte.  E, com isso, tem-se uma 
pessoa cansada física e mentalmente.
E -   Como os pais podem orientar seus filhos ao 
utilizarem as redes?

DDM - Uma conversa transparente e verdadeira é 
sempre o melhor caminho. Explicar os perigos reais que 
crianças e adolescentes podem correr ao se exporem, 
mantendo contato com estranhos na internet, é sempre 
o melhor  a se fazer. Os jovens precisam entender as ra-
zões pelas quais eles não devem se conectar a estranhos. 
Caso contrário, não fará sentido esse alerta e certamente 
irão burlar ou infringir as regras. Eles devem saber que 
podem correr perigo ao 
passar informações 
pessoais, como 
endereço, te-
lefone, entre 
outras coi-
sas.

 

O número de usuários de telefones móveis cres-
ceu 7% no Brasil de outubro de 2014 para março de 
2015, correspondendo a quase 39 milhões de novos 
adeptos. O país é líder global em maior tempo gasto 
nas redes sociais e elas atendem a uma demanda 
social 60% maior que a média mundial.

São gastos em média 21 minutos em cada rede, 
tempo 60% maior que a média mundial;  650 ho-
ras nas redes sociais/mês e 290 horas a mais nelas do 
que navegando em portais. Segundo a ComScore, o 
sistema Android corresponde a 72% do acesso móvel 
dos brasileiros, seguido por 15% do sistema IOS.

O percentual de brasileiros de 10 anos ou mais 
que são usuários de internet chegou a 55%, o que 
corresponde a 94,2 milhões de usuários. A atividade 
mais realizada pelos usuários nos três meses anterio-
res à pesquisa é o envio de mensagens instantâneas, 
como por exemplo o chat do Facebook, Skype ou 
WhatsApp (83% dos usuários de internet). A parti-
cipação em redes sociais figura entre as ações mais 

citadas, com 76%.
Os dados são da 10ª edição 

da pesquisa TIC Domicílios, 
divulgada pelo Comitê Gestor da 

Internet no Brasil (CGI.br), por meio 
do Centro Regional de Estudos para o 

Desenvolvimento da Sociedade da Infor-
mação (Cetic.br), do Núcleo de Informação 

e Coordenação do Ponto BR (NIC.br).

Foto:  Ana Carolina Fagundes
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Ninguém aprende a 
nadar por manual

Antonio Saturnino

Quando tinha seis anos, Rodrigo More criou 
uma história em quadrinhos com caravelas e navios, 
revelando sua paixão pelo mar desde muito cedo. Seu 
sonho de criança era um dia servir à Marinha, o que 
não aconteceu. Acabou estudando em colégio militar, 
em uma escola preparatória de cadetes. Não seguiu 
carreira e, alguns anos depois, estudou  na Faculdade 
de Direito da Universidade de São Paulo (USP). 

O curso da vida, aparentemente, o afastara da sua 
paixão pelo mar. Mas o Direito se encarregou de levá-lo 
para as águas. Hoje ele é membro do Grupo de Trabalho 
(GT) da Comissão Interministerial para os Recursos do 
Mar, integra a delegação brasileira na Organização das 
Nações Unidas (ONU), na discussão sobre a amplia-
ção da plataforma continental brasileira, e leciona no 
Campus Baixada Santista da Unifesp, no Departamento 
de Ciências do Mar. “No meu mestrado e doutorado, 
desenvolvi teses sobre Direito Internacional Público, 
sempre abordando assuntos políticos estratégicos li-
gados a segurança e defesa. Isso me aproximou muito 
do sistema do mar, já que hoje o espaço brasileiro mais 
relevante, do ponto de vista estratégico, para as próxi-
mas décadas, é o espaço oceânico”, comenta.

Nascido em 1973, em São Paulo, aos seis anos 
mudou-se com seus pais e os três irmãos mais novos 
para Marília. Lá o pai tinha uma empresa e proporcio-
nava uma vida confortável à família. Porém, durante 
o Plano Bresser o negócio quebrou. “Às vezes não 
sabíamos como compraríamos comida. Houve muitos 
dias que nós tínhamos apenas feijão e farinha à mesa. 
Eu e meus irmãos estudávamos no melhor colégio da 
cidade, e havia o risco de termos que mudar de escola”. 

Religioso, ele se lembra de pessoas iluminadas que 
cruzaram seu caminho e o ajudaram naquele período. 
O colégio onde estudava propôs aos seus pais que 
pagassem quando tivessem condições. Ao todo foram 
quase quatro anos sem pagar. Depois, aos quinze anos, 
voltou a São Paulo, pois queria fazer um curso prepa-
ratório para a Marinha. Nesse período morou com a 
avó e um tio, que custeou os estudos. “Eu estudava 
como um louco, cerca de 12h por dia. Se eu fosse 
bolsista, passasse em primeiro lugar, eu devolveria 
100% do investimento para o meu tio. Nós éramos 
pobres, era importante devolver o dinheiro. Conse-
gui devolver uma parte e, dos 17 concursos que eu 
prestei, passei em 11, muito bem colocado em muitos 
deles”, lembra emocionado.

Porém, no concurso que ele almejava acima de 
todos os demais, o da Marinha, ele não foi 
aprovado. No dia da prova teve o 
famoso “branco”. Eliminou 

algumas opções, e decidiu ingressar na Escola Prepara-
tória de Cadetes do Exército, em Campinas. Ele descreve 
a experiência como fantástica, em razão do nível do 
ensino e dos valores que aprendeu, como honra, verdade, 
camaradagem e o espirito de corpo e de união.

Hoje, olhando para trás, ele percepe que tudo na 
vida tem um propósito. “Eu fui o cadete que dançou 
com Vanessa, minha esposa, em sua festa de 15 anos. 
Se eu tivesse entrado na Marinha, não teria entrado 
no Exército, não dançaria a valsa com ela e não teria 
encontrado a mulher da minha vida”.

Quando comunicou a seu pai que não seguiria 
carreira militar, o patriarca dos More tentou demovê-lo 
da ideia e perguntou o que ele faria ao sair do colégio. 
Ele falou a primeira coisa que lhe veio à mente: “Di-
reito na USP”. A rotina intensa de estudos no colégio 
o ajudaram a estar bem preparado para o vestibular.

Na universidade ele desenvolveu sua principal 
característica, tanto no âmbito pessoal quanto pro-
fissional: ser um mediador. “Foi um divisor de águas 
para mim. Saí de um ícone ligado à ditadura militar 
para uma instituição que podia ser considerada um 
símbolo da luta contra o regime. Eu era, e sou, um cara 
de centro. Nunca fui radical nem para um lado e nem 
para outro. Meu perfil é de intermediação. Se é preciso 
ser um pouco mais agressivo, eu sou um cara duro, mas 
com uma postura mais conciliadora”.

Casado com a debutante com quem ele dançou 
quando tinha 18 anos, More tem um filho de dez anos, o 
Enzo, e sua esposa está esperando o segundo filho, que 
nascerá em janeiro. O nome já está escolhido, Matteo. 
“Dizem que é como se fosse tudo igual de novo. Tenho 
minhas dúvidas, pois somos pessoas diferentes após 
dez anos, estamos mais calejados. Talvez eu seja menos 
rígido na minha segunda experiência da paternidade”, 
comenta emocionado mais uma vez.

Ele sabe, porém, que haverá uma grande diferença 
na criação do segundo filho: a escassez de tempo que 
poderá passar com ele, em razão das muitas viagens 
que realiza por causa do seu trabalho. Muito ligado à 
família, More diz que quando viaja, não vê a hora de 
voltar. Adora sua casa e ama estar junto da sua famí-
lia. Quando fica fora por muito tempo, inclusive, leva 
seu travesseiro. “Adoro meu travesseiro. Não consigo 
sequer dormir em um hotel sem ele”.

Em 2011, ele escreveu o artigo intitulado Quando 
os Cangurus Voarem. O título faz 

alusão ao episódio conhecido 
como “Guerra da Lagosta”, da 

década de 1960. À época, 
Brasil e França tiveram 
divergência diplomática, 
pois o governo brasileiro 
autorizou navios france-
ses a pescar em nosso ter-

ritório e eles começaram a 
capturar lagostas, o que in-

comodou muito os lagostei-
ros da região. A justificativa 

que eles deram foi que eles 
apenas capturavam 

quando 

elas saltavam, e que nesse momento ela virava peixe. O 
almirante Paulo Moreira retrucou: “Se lagosta quando 
salta vira peixe, quando o canguru pula, torna-se uma 
ave”.

O texto de More aborda uma resolução feita para 
a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, 
que permitiu que fossem feitas pesquisas sobre petró-
leo em áreas ainda não recomendadas pela ONU, e o 
conhecimento científico é muito importante para de-
fender a soberania territorial. “A lagosta é um crustáceo 
do meio bêntico. É um ser vivo do fundo marinho e 
não pode ser ‘pescado’. É um conhecimento importante 
para a proteção do seu recurso. Usei a brincadeira para 
dizer que a ciência é necessária para o conhecimento do 
mar e sua defesa jurídica. Conhecer o oceano é essencial 
para defender a sua soberania”, comenta.

Ele conta a história: “Naquela época fui a uma 
palestra no Rio de Janeiro. Cheguei mais cedo e en-
contrei com o almirante Jair Alberto Ribas Marques, 
que é perito nosso na ONU. Me apresentei, e ele falou 
‘Você é o rapaz do canguru. Minha assistente gosta 
muito dos seus artigos. Você precisa ir lá nos visitar. 
Estamos indo agora para a Dinamarca e na volta você 
vai nos visitar’. Lá o assessor do primeiro ministro e o 
advogado deles perguntaram onde estava o advogado 
da delegação brasileira, que ainda não existia. Ele, com 
muita perspicácia falou que havia ficado no Brasil. 
Saindo de lá ele foi para Nova York e me ligou, dizendo: 
“Dr. More a partir de agora você é nosso advogado de 
plataforma continental”.

Foi tão bem aceito que passou a integrar o GT do 
Plano de Levantamento da Plataforma Continental 
Brasileira (Leplac) na Comissão Interministerial para 
os Recursos do Mar, sendo depois designado para o GT 
responsável pela elaboração da proposta política (final) 
que seria apresentada à ONU. “Não poderia haver 
melhor oportunidade para mim. Costumo dizer que 
ninguém aprende a nadar por meio de manuais, precisa 
pular na água. Eles me jogaram na água, não poderia ter 
havido uma experiência melhor”. Por ser um membro 
do GT, em agosto desse ano foi convidado a compor a 
delegação que apresentou a Submissão Parcial Revista 
da Margem Sul ao plenário da Comissão de Limites da 
Plataforma Continental, na ONU.

Sobre as pessoas importantes na sua carreira, ele 
menciona: “Conheci pessoas iluminadas, que foram 
e são extremamente importantes na minha vida. Ara-
minta Mercadante, Vicente Marotta Rangel, Guido 
Soares e o Fernando Mourão. Serei sempre grato a eles, 
que me ajudaram muito no início da minha carreira. 
Minha família, que me apoiou em todos os momentos 
e, principalmente, meu tio Benê, que reconheço como 
meu segundo pai. Acho que a melhor forma de devolver 
o que eles investiram em mim é compartilhar o que 
aprendi e vivi”.

Ele completa: “Eu queria estar no mar. Dei uma 
volta imensa, passando pelo Exército, para chegar 
onde eu queria. Mas cheguei bem acompanhando e 
feliz. Hoje eu leciono em Santos, estou dentro da praia 
e o mar é a minha vida. Se hoje eu sei nadar, não é 
porque fiquei lendo um manual, mas porque um dia 
me jogaram na água”.

Foto:  Antonio Saturnino


