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20 anos de desafios e conquistas
Ao completarmos duas décadas de existência, várias 

iniciativas importantes, concretizadas nos últimos três 
meses, traduzem um pouco do trabalho dos últimos 
tempos e apontam para uma integração orgânica cada 
vez maior entre os campi da Unifesp. Destacamos, entre 
outras, a realização do I Simpósio da Graduação, em 
agosto, a criação do Centro de Antropologia e Arque-
ologia Forense (CAAF), em setembro, e o lançamento 
do novo Portal, em outubro. Todos contribuem, signi-
fi cativamente, para a construção de nossa identidade 
como instituição universitária pública, desafio de 
grande envergadura, proporcional ao nosso imenso 
potencial de crescimento. 

O simpósio reuniu nove programas da Unifesp 
com mais de 2.500 professores e estudantes de todos 
os campi. Foi a primeira vez que foram reunidos os 
trabalhos de Iniciação Científi ca, de extensão e demais 
programas. Ao longo de três dias, de 26 a 29 de agos-
to, os alunos participantes expuseram seus trabalhos 
e pesquisas em 615 apresentações orais e 937 totais, 
incluindo o uso de posters e de recursos multimídia. 
Além de mostrar a força que tem a graduação, pesquisa 
e extensão da Unifesp, a atividade também agregou os 
pós-graduandos, que fi zeram o trabalho de julgamento 
das apresentações. O sucesso do simpósio coloca a 
possibilidade de sua expansão, em 2015, para o período 
noturno, e sua eventual integração ao Fórum Integra-
dor de Pesquisa.

Já o nosso novo portal, lançado em 17 de outubro, 
dá uma nova “cara” para a Unifesp, ao estabelecer uma 
linguagem visual padronizada e oferecer recursos com-
patíveis com o que existe de mais atual no mundo digi-
tal. O trabalho foi minucioso e criativamente realizado 
durante o último ano por nossos técnicos e envolve 
toda a estrutura Unifesp. Além disso, proporciona aos 
usuários – tanto os membros da nossa comunidade 
quanto os visitantes de fora - maior rapidez no acesso 
aos dados e aos documentos, além de tornar mais 
efi ciente a busca por informações que possibilitem 
um entendimento mais claro da missão da instituição. 

A internacionalização do conteúdo proporcionará a 
maximização da visibilidade do repositório digital da 
universidade, promovendo a ampla difusão das pes-
quisas, dos pesquisadores e da Unifesp como um todo.

Longe de serem atividades isoladas, tanto o sim-
pósio quanto o novo portal são resultados e parte 
constitutiva de um processo duradouro e contínuo, que 
incluiu a realização de rodadas de audiências públicas 
em todos os campi, em 2013 e 2014. Veio também 
com a estruturação do Planejamento, processo de or-
çamento, PDI e Planos Diretores, bem como a criação 
da Pró-reitoria de Gestão com Pessoas (ProPessoas), 
em maio passado, e a preparação, em curso, do nosso 
I Congresso, convocado para novembro, que contará 
com 300 delegados das três categorias (estudantes, 
técnicos administrativos em educação e docentes) e dos 
seis campi. O congresso representa um compromisso 
de gestão que se cumpre para apontar as diretrizes 
dos futuros passos da Unifesp, em especial no que diz 
respeito à próxima reforma de estatuto. Temos ao fi nal 
deste ano mais um marco dos 20 anos da universidade, 
mas também o cenário para a discussão do estatuto, 
PDI e orçamento participativo, que se avizinham.

Esse conjunto tem um sentido claro: trata-se de 
criarmos as condições mais propícias ao exercício 
da interlocução plural e democrática a respeito de 
absolutamente todas as questões que afetam a vida 
da Unifesp – dos conhecidos problemas provocados 
pela precariedade da infraestrutura às demandas por 
equipamentos e recursos humanos para o desenvolvi-
mento das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
É a condição sine qua non para celebrarmos futuros 
aniversários com orgulho cada vez maior das realiza-
ções de nossa universidade.
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Dívida pública consome metade do orçamento nacional 
Especialistas propõem uma auditoria, a exemplo da realizada pelo governo de Rafael Correa no Equador

Da Redação
Colaborou Bia Avila 

A dívida pública brasileira consome cerca de 40% 
do Orçamento Geral da União (OGU). Em 2013, o 
governo federal gastou R$ 718 bilhões em juros e amor-
tizações da dívida pública, segundo dados divulgados 
pelo Senado. Em comparação, no mesmo ano, apenas 
3,7% do orçamento foi destinado à educação e 4,29% 
à saúde. Em 2014, entre janeiro e maio, foram gastos 
R$ 430 bilhões, o que equivale a uma média de R$ 3,4 
bilhões por dia. E a proposta orçamentária para 2015 
prevê um montante ainda maior para esses pagamentos: 
47% da verba deverão ser destinados aos credores, o 
que representa um aumento de 35% em relação ao que 
foi gasto em 2014. Os principais benefi ciários são ban-
cos, tanto nacionais quanto estrangeiros, e seguradoras, 
que juntos detêm 62% dos títulos.

“Não se trata de um tema meramente econômico, 
mas também político e social. A realização das políticas 
públicas está diretamente vinculada à capacidade de 
investimento do Estado. A utilização anual de quase 
metade do orçamento da união para pagamento da 
dívida implica em menos investimentos sociais e com-
promete as políticas públicas”, opina Marcia Jacomini, 
professora do Departamento de Educação da Escola de 
Filosofi a, Letras e Ciências Humanas da Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp) e membro do Núcleo 
de Estudos Intercampi de Políticas Públicas (NEIPP).

Um dos maiores problemas do endividamento 
público é que há um sistema que o sustenta. Na opi-
nião de Carmen Cecília Bressane, coordenadora da 
Auditoria Cidadã da Dívida em São Paulo, a instituição 
luta desde 2001 pela auditoria da dívida – prevista pela 
Constituição Federal (artigo 26 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias), mas nunca foi realizada. 
“Há aparatos legais e econômicos que protegem esse sis-
tema. A mídia se silencia, os governos cedem às regras 
do mercado internacional. Não é um enfrentamento 
fácil”, resume Carmem. Para Marcia, é fundamental que 
hajam debates e uma maior divulgação sobre o assunto.

O resultado desse mecanismo foi explicitado, nas 
ruas, pelas Jornadas de Junho de 2013. Embora o ele-
mento detonador das manifestações fosse a questão do 
transporte público, questionou-se a falta de investimen-
tos nas áreas sociais, como educação e saúde. Os dados 
da ONU escancaram ainda mais a realidade desigual: o 
Brasil é a 7ª maior economia do mundo, porém é o 3º 
pior na distribuição de renda e o 85º no ranking do Ín-
dice de Desenvolvimento Humano (IDH). O problema 
não é falta de recursos, mas como eles são distribuídos.

Endividamento - O aumento exponencial da dívida 
pública aconteceu a partir dos anos 1970, durante o 
governo militar. Com o crédito barato e abundante, 
os países da América Latina recorreram ao Fundo 
Monetário Internacional (FMI), ao Banco Mundial 
e a instituições fi nanceiras privadas internacionais, 
principalmente estadunidenses, como forma de alavan-
car suas economias. No Brasil, isso gerou o chamado 
“milagre econômico”. Mas o crédito fácil e barato aca-
bou em outubro de 1973, como resultado da “crise do 
petróleo”, que elevou em até 400% o preço do barril. O 
governo estadunidense aumentou as taxas de juros de 
6% para 20,5% ao ano.

Da noite para o dia, a dívida do Brasil quase qua-
druplicou. Em 1983, o país assinou um acordo com 
o FMI, que impôs uma série de condições, incluindo 
privatizações de empresas estatais e garantias draconia-
nas de pagamento dos juros, ainda que isso signifi casse 
corte de verbas para setores essenciais, como educação, 
saúde e infraestrutura públicas. Não por acaso, os anos 
1980 passaram à história como “a década perdida” para 
o Brasil e países latino-americanos.

Em 2005, durante o governo Lula, a dívida externa 
brasileira atingiu o equivalente a R$ 1 trilhão (51% do 
PIB). O Brasil pagou antecipadamente a parcela da 
dívida devida ao FMI (na época, era cerca de R$ 35 bi-
lhões) e a propaganda governamental “vendeu” a ideia 
de que o país estava, fi nalmente, livre da dívida. Mas 
a campanha foi enganosa, por várias razões: primeiro, 
porque a dívida para com o FMI representava apenas 
uma pequena parte do total; além disso, para pagar ao 
FMI, o governo criou novos títulos da dívida interna 
a juros ainda maiores. Ou seja, a despesa não foi real-
mente paga, houve apenas mudança de credores e de 
valor, tornando-a mais cara. “O governo lançou novos 
títulos internamente, que na ocasião cobravam juros de 
até 19% para pagar o que se devia ao FMI, que tinham 
contratos com juros de até 4% ao ano. É como pegar 
o salário, depositar na poupança, que rende pouco, e 
pagar todas as despesas no cheque especial, cujo juro 
é altíssimo”, explica Carmen. 

Em 2009, foi instalada uma Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI), a partir de uma proposta feita pelo 
deputado Ivan Valente (PSOL), com o objetivo de in-
vestigar a dívida pública. Encerrada em maio de 2010, 
resultou no relatório de Valente (alternativo ao relatório 
ofi cial, do deputado Pedro Novais) que apontou uma 

série de ilegalidades. Um exemplo é o crescimento da 
dívida por meio do mecanismo de cobrança de “juros 
sobre juros”, considerado ilegal pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF). A CPI detectou também total falta de 
transparência sobre o perfi l da dívida, já que não foram 
divulgados fl uxos de pagamentos (juros e amortiza-
ções), recebimentos ou fatores que infl uenciaram no 
crescimento dos valores por ano. Além disso, o Tesouro 
Nacional se recusa a dar os nomes dos credores e o valor 
devido a cada um deles, alegando “sigilo bancário”.

Outro ponto tratado foi o processo que defi ne as 
taxas de juros Selic. O valor é determinado por oito 
membros do Comitê de Política Monetária do Banco 
Central (Copom), a partir de critérios não matemáticos 
que envolvem discussões internas sem que os votos 
dos membros sejam divulgados. Por fi m, o relatório 
considera que priorizar o pagamento da dívida em 
detrimento dos recursos que deveriam ir para áreas 
sociais viola princípios fundamentais da Constituição, 
como a erradicação da pobreza e a defesa da soberania. 
O relatório recomenda que seja feita uma auditoria 
pública da dívida interna e externa, a fi m de obter 
transparência nas contas públicas.

Em 2007, o presidente Rafael Correa, ao assumir o 
governo, criou uma comissão para realizar a auditoria 
da dívida pública. Apurou-se que cerca de 70% da dívida 
era ilegal. O governo reconheceu apenas 30% do débito 
como legítimo; conseguiu negociar com a maioria dos 
credores e consegue hoje investir mais dinheiro público 
em áreas sociais. “Nós da Auditoria Cidadã não queremos 
dar calote. Queremos pagar o que efetivamente devemos. 
Para pagar só o que se deve, precisamos fazer uma audi-
toria, para saber quanto devemos e para quem devemos”, 
explica Carmen, que cita o Equador como um exemplo .  

Mordida da dívida

Fonte: SIAFI - Orçamento Geral da União (Previsão)
Total =  2,383 trilhões
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Carine Mota
Colaborou Lu Sudré e Thais Folgosi

No fi nal de outubro, o Sistema Cantareira operava 
com apenas 4,7% da sua capacidade (volume útil + 
reserva técnica), segundo dados fornecidos pela Com-
panhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 
(Sabesp), responsável pela distribuição de água. O con-
junto de reservatórios da Cantareira fornece água para 
parte do interior do Estado, além de oito milhões de 
casas, um terço da população da grande São Paulo, so-
mando 6,5 milhões de pessoas. A continuidade da seca, 
segundo porta-vozes do governo do Estado, esgotaria 
completamente, até 21 de novembro, a primeira parte 
do volume morto (água que fi ca abaixo do nível das 
comportas, reserva técnica que passou a ser explorada 
em 15 de maio). Nesse caso, seria utilizada a segunda 
parte do volume morto. Depois disso, só a chegada 
de chuvas poderia atenuar o impacto da crise. Mas, 
se a situação chegou até esse ponto, a “culpa” não é da 
natureza, sim de falta de políticas públicas adequadas, 
afi rmam especialistas.

“Ao contrário do que muitos acreditam ou preferem 
acreditar, a escassez de água em São Paulo não é fruto 
da estiagem do verão de 2013/14, nem se constitui em 
um evento novo. A cidade de São Paulo é pobre em 
termos de disponibilidade hídrica, e sempre conviveu, 
pelo menos ao longo dos últimos 120 anos, com o difícil 
equilíbrio entre o seu vertiginoso crescimento urbano 
e populacional e a sustentabilidade no fornecimento de 
água para a sua população. Por essa razão, a rede for-
necedora de água para São Paulo tem dragado também 
os mananciais das bacias hidrográfi cas vizinhas”, afi rma 
João Amorim, professor de Direito Internacional na 
Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da 
Universidade Federal de São Paulo (EPPEN/Unifesp) 
e pesquisador sobre o tema. “A atual crise hidrológica 
tem muito mais de responsabilidade estatal por falha 

de gestão, planejamento, efi ciência e investimento do 
que de mero capricho ou fatalidade climática”.

Segundo Amorim, pelo menos desde 2004, a Sabesp 
já sabia que a vazão dos mananciais que abastecem o 
Sistema Cantareira apresentavam diminuição crescente 
de vazão média. Desde 2010, o Atlas Brasil – Abasteci-
mento Urbano de Água, da Agência Nacional de Águas 
(ANA), apontava que 55% dos municípios brasileiros 
teriam abastecimento defi citário de água até 2015, dos 
quais 84% necessitariam de investimentos para a ade-
quação de seus sistemas produtores e 16% apresenta-
riam diminuição decorrente dos mananciais utilizados. 
Apontava, também, que o Estado de São Paulo deveria 
providenciar novos mananciais de captação, devido à 
insufi ciência das disponibilidades hídricas superfi ciais e 
subterrâneas, para o atendimento à demanda em 2015.

Mas a realização das obras recomendadas ia à con-
tramão dos rumos adotados pela Sabesp nos anos 1990, 
quando ela passou a ser gerenciada por uma lógica que 
privilegiava o lucro e não o bem-estar da população. 
Em 1994, com a justifi cativa de arrecadar dinheiro 
para investir nos sistemas de captação, tratamento de 
esgotos e abastecimento, a Sabesp abriu seu capital ao 
mercado, tornando-se uma empresa de capital misto, o 
que na prática a fez perder seu caráter público. Desde 
então com aplicações na Bolsa de Valores de São Paulo 
(BM&F - Bovespa), em 2002 a companhia entrou tam-
bém para a Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE). 

Para o engenheiro civil aposentado e professor da 
Universidade Federal de São Paulo (USP) Júlio Cer-
queira César Neto, “da forma que se estruturou, nos 
anos 2000, ao colocar as ações na bolsa de valores, a 
Sabesp começou a se preocupar exclusivamente com os 
lucros da empresa”. Isso se refl ete na divisão do capital 
da companhia: 50,3% para o governo do Estado de São 
Paulo, 24,3% para a NYSE e 25,4% para a BM&F - Bo-
vespa (dados do site da Sabesp de setembro de 2014).

Durante 10 anos de atividades na NYSE e na Boves-

pa, as ações da Sabesp foram valorizadas, respectiva-
mente, em 601% e 421%. Entre 2009 e 2013, os ativos 
também foram valorizados 280%. Portanto, trata-se de 
uma empresa bem-sucedida e lucrativa no mercado de 
capitais nacional e estadunidense. A companhia tripli-
cou seu valor de mercado de R$ 6 para R$ 17,1 bilhões, 
observa Amorim. O balanço geral da Sabesp em 2013, 
segundo dados divulgados pela própria empresa, indica 
um lucro líquido de R$ 1,9 bilhão.

“A abertura do capital da Sabesp se inseriu na lógica 
desestatizante que varreu o país na década de 1990, 
ditada por fortes e pesados interesses internacionais – e 
que foi acompanhada de várias alterações legislativas, 
como, por exemplo, a lei de Recursos Hídricos, que é de 
1997 –, com a promessa da aplicação da efi ciência cor-
porativa empresarial, a melhoria dos serviços públicos 
e o aumento da sua qualidade à população e ofereceu a 
maior parte das empresas públicas de saneamento e de 
água do país – assim como as de telefonia, eletricidade, 
rodovias, entre outras – à avidez dos investidores priva-
dos do mercado de capitais”, diz Amorim. Em resumo: 
menos obras, mais lucros. 

“O governo do Estado e a Sabesp não investem 
há mais de trinta anos em novos mananciais”, diz 
Cerqueira César, ressaltando que se há 15 anos a 
Sabesp tivesse investido em um manancial de grande 
porte para a região, o sistema estaria em operação e a 
população passaria pela estiagem sem problemas de 
abastecimento. Além disso, como lembra o geógrafo 
Wagner Costa Ribeiro,  especializado em Geografi a 
Política e Meio Ambiente, “nós só temos informação 
da situação crítica quando a Sabesp presta contas 
para os seus acionistas. Muitas vezes as informações 
só foram apresentadas para mostrar que haveria uma 
possibilidade de perda fi nanceira”.  O usuário da água, 
isto é, a população, é preterido ao ser excluído de uma 
questão que é seu direito.  A empresa dá prioridade aos 
interesses privados de seus acionistas.

São Pedro não tem culpa
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Enquanto a Sabesp lucra bilhões nas 
bolsas de valores de Nova Ioque e São 
Paulo, ausência de chuva associada a 
um gerenciamento equivocado produz 
catástrofe no sistema de abastecimento
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Para Ribeiro, outro fator agravante da crise hídrica 
está relacionado ao elevado consumo de água no setor 
industrial. “Uma ação determinante para combater a 
crise hídrica estaria na redução ou mesmo na paralisa-
ção da produção nas indústrias. Mas, para isso, teriam 
que enfrentar interesses de empresários, e não surpre-
enderia se fossem proprietários de ações da Sabesp nas 
bolsas de valores”, diz Ribeiro. 

Uma das medidas tomadas pela Sabesp para conter a 
crise foi promover uma campanha na qual se o usuário 
da água reduzisse 20% de seu consumo, receberia um 
desconto de 30% na conta. Mas, afi rma Décio Luis Se-

Fatores naturais não são a causa da falta de água na região 
metropolitana de São Paulo

mensatto, ecologista e professor de Ciências Ambientais 
no Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farma-
cêuticas da Universidade Federal de São Paulo (ICAQF/
Unifesp): “A população de níveis de renda inferiores se 
esforçam para economizar pelo benefício fi nanceiro. 
Enquanto nos bairros de maior poder aquisitivo o 
consumo de água teve menor redução proporcional, 
porque o desconto na conta tem um impacto fi nanceiro 
muito menor”.

Um eventual racionamento, nesse quadro, tende a 
afetar com maior gravidade a população das regiões pe-
riféricas. Ribeiro avalia que o racionamento deveria ter 

sido implementado em dezembro de 2013 e propõe que 
esse seja aplicado, mas não de forma igualitária e sim 
de acordo com o uso. “Não temos um consumo igual. 
Sabemos que algumas áreas mais ricas têm um consumo 
mais elevado que as mais pobres. Mais que um racio-
namento, seria necessário um controle de consumo”, 
diz Ribeiro. Semensatto diz ser importante rediscutir 
o modelo de gestão da água em São Paulo e questionar 
se uma empresa de capital misto é conveniente para a 
coletividade. “A gestão não pode estar vinculada a in-
teresses privados nacionais e de acionistas estrangeiros 
que não têm nada a ver com a saúde pública”, fi naliza.

“A água é um recurso que tem que ser bem admi-
nistrado e gerenciado, e claramente isso não é o que 
acontece no Estado de São Paulo. Temos que ter mais 
responsabilidade na gestão dos recursos hídricos do 
Estado. Também temos que planejar o sistema como 
um todo para eventos de seca como esta que podem se 
tornar mais frequentes”, afi rma Paulo Eduardo Artaxo 
Netto, um dos representantes brasileiros no Painel 
Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC).

Décio Semensatto avalia que desde seu início a 
gerência da crise pelo governo tem sido predomi-
nantemente política, com a fi nalidade de controlar os 
impactos no resultado das eleições para o governo do 
Estado, realizadas em outubro. “O governo não faz 
sua parte ao não investir no sistema de distribuição 
de água tratada. Cerca de 40% da água captada nos 
reservatórios é perdida até chegar à torneira do usuário. 
Signifi ca, portanto, que o governo é responsável direto 
pelo desperdício de quase metade da água que estava 
nos reservatórios”, afi rma. 

Para o ecologista, o governo erra ao culpar à 
população pelo desperdício. As soluções técnicas 
em andamento - como o uso do volume morto e o 
racionamento não assumido - abordam apenas parte 
do problema, enquanto o dever dos gestores públicos 
é negligenciado e obras necessárias, mas “invisíveis” 
(aquelas que não atraem voto), não são realizadas. 
Semensatto reforça que a crise tem sido tratada apenas 
como um problema de abastecimento, quando também 
é um problema ecológico. 

A perda da cobertura fl orestal da bacia hidrográfi ca 
do Cantareira, por exemplo, é um fator que interfere 
na seca. Os reservatórios são ecossistemas aquáticos 
e a seca associada à superexploração da água gera 
impactos por todos os ecossistemas conectados ao 
reservatório, que por sua vez reverberam em muitos 
outros elementos, incluindo riscos à saúde pública. 
“Tudo está conectado em uma teia de interações e o 
impacto em um nó dessa teia propaga para todos os 
outros conectados. É exatamente essa a visão que os 
gestores deveriam assumir para lidar com a crise sa-
tisfatoriamente”, diz Semensatto.

Também nessa perspectiva, Artaxo Netto avalia que 
a perda da cobertura fl orestal da bacia hidrográfi ca do 
Sistema Cantareira impede a regulagem do clima, um 
pressuposto básico na produção de água, no regime de 
chuvas e na existência de áreas permeáveis à infi ltração 
pluviométrica que irá abastecer aquíferos responsáveis 
pelo fornecimento de água aos rios, lagos e reservató-
rios. É assim que o desmatamento acaba gerando um 
impacto catastrófi co sobre o sistema em seu conjunto.

O reaproveitamento das águas é também uma saída 
para auxiliar a superação da crise. Em contrapartida, o 
desperdício e o abandono dos rios que cortam a cidade, 
tratados como lixos urbanos e esgotos são um agravan-
te. Segundo Fábio Alexandre dos Santos, professor de 
Política, Economia e Negócios na EPPEN/Unifesp, a 
seca impôs ao governo e à sociedade o desafi o de for-
mular caminhos e estratégias para solucionar problemas 
imediatos, mas com uma perspectiva de longo prazo. 

Fo
to

: C
an

ta
re

ir
a 

/L
ui

z A
ug

us
to

 D
ai

do
ne

 / 
Fo

to
s 

Pú
bl

ic
as

História
A formação de São Paulo, em meados do século 

XIX, pode ser contada a partir das intervenções 
humanas com o objetivo de “corrigir” o curso 
dos rios e riachos, para fi ns comerciais e especu-
lativos. O Tamanduateí, por exemplo, foi alvo de 
sucessivas obras e deslocamentos. Em 1848, o rio 
foi transposto da região onde hoje se situa a rua 25 
de Março para uma área mais a leste. Em 1875, as 
“sete voltas” do Tamanduateí (desenho natural de 
seu leito) foram suprimidas, principalmente para 
ceder espaço para moradias e comércio. 

Na última década daquele século, com o cres-
cimento da população, já se evidenciava o fato 
de que a água, então fornecida pela Companhia 
Cantareira, não atendia a uma crescente demanda. 
A população crescia motivada pelo aparecimento 
de pequenas indústrias e pela imigração, fatores 
que exigiam mais trabalhadores e infraestrutura. 
A capital teria que captar água em locais mais 
distantes do centro urbano. 

Em 1925, São Paulo sofria por falta de água, 
mas em 1928 a carência agravou-se e o abasteci-
mento teve de ser feito pela represa Guarapiranga, 
situada a 16 km do centro da cidade. Outra crise 
de abastecimento aconteceu em 1958 e deu início 
à captação das águas do rio Grande, localizado na 
represa Billings, a 26 km do centro. Em meados do 
século passado, a poluição dos rios Tietê, Pinhei-
ros e Tamanduateí fazia, novamente, soar o sinal 
de alarme, ainda mais porque a Billings seguia o 
mesmo rumo. Em 1973, fi nalmente, foi criada a 
Sabesp, sob responsabilidade do governo do Estado 
de São Paulo. A Sabesp concluiu as obras do atual 
Sistema Cantareira, iniciadas dez anos antes pela 
Comasp (Companhia Metropolitana de Saneamen-
to de São Paulo).

A Sabesp deve adotar uma estratégia que contemple 
a necessidade de criar obras necessárias de ampliação 
dos sistemas de captação, despoluição e tratamento, 
além de promover programas de cidadania e educação 
para a implantação de formas efi cazes de gestão dos 
recursos naturais, com vistas à sustentabilidade. 

“O desafi o é promover uma reinvenção da natureza 
que se deseja ou, no seu limite, de que se necessita, 
como resultado da intersecção sobre a utilização das 
águas”, diz Santos. Antes da recuperação dos rios em 
São Paulo é preciso que aconteça uma reeducação. “É 
necessário um restabelecimento social da população 
com os rios. É preciso enxergar que o Pinheiros e o 
Tietê, por exemplo, existem. É preciso fazer as pazes 
com os rios”.
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Editora FAP-Unifesp enfrenta o desafi o da 
consolidação 
Com 67 obras publicadas em seis anos de existência, editora quer ser uma “vitrine” da produção 
da universidade
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Daniel Patini

Fundada em 2008, época em que a Unifesp estava 
em pleno processo de expansão, a Editora FAP-Unifesp 
busca a sua consolidação. Para isso, terá que enfrentar 
alguns desafi os. O maior deles é a própria subsistência 
econômica da editora, até mesmo pela sua natureza, 
como explica Ruth Guinsburg, professora titular do De-
partamento de Pediatria da Escola Paulista de Medicina 
da Universidade Federal de São Paulo (EPM/Unifesp) e 
presidente do Conselho Editorial desde  sua fundação.

“Devido ao caráter acadêmico dos livros, eles não 
possuem grandes tiragens, o que os deixa mais caros. 
A editora está longe de se sustentar com a sua própria 
venda”, revela. Já foram publicadas 67 obras, número 
bastante expressivo para uma equipe reduzida e uma 
editora relativamente jovem, segundo ela.

Para a professora, o mercado de livrarias é concor-
rido e dar visibilidade a um livro é algo muito difícil. “É 
uma batalha injusta, pois a venda dos livros no balcão 
concorre com a de grandes editoras comerciais. Somos 
uma pequena editora e temos muita difi culdade nesse 
sentido”. 

Soluções
Para tentar tornar os livros mais visíveis, algumas 

iniciativas foram tomadas. Por exemplo, parcerias com 
outras editoras universitárias, por meio da Associação 
Brasileira de Editoras Universitárias (ABEU), e a publi-
cação online das obras na rede SciELO Livros. 

“Outro passo fundamental seria a abertura de 
livrarias e de pequenos postos nos campi, nos quais as 
pessoas pudessem ter acesso às obras e fazer o pedido”, 
explica Ruth.

Além de publicações exclusivas, também foram 
feitas algumas coedições com editoras de outras uni-
versidades, como as da Universidade de Campinas e 
da Universidade de São Paulo. “É uma alternativa para 
dividir gastos e ganhos”. Porém, a presidente do Conse-
lho Editorial conta que nenhuma editora universitária 
se sustenta apenas com coedições.

Financiamento
Devido a essas difi culdades e de forma a possibilitar 

a sustentabilidade da editora, é solicitado aos autores 
que busquem o apoio de instituições de fi nanciamento, 
como a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo (Fapesp). Geralmente, é fi nanciado de 30 a 
40% do valor total, sendo necessário mais investimento.

A quantia restante depende basicamente da capta-
ção de recursos da Fundação de Apoio à Universidade 
Federal de São Paulo (FAP-Unifesp). O valor a ser in-
vestido na editora varia conforme a situação econômica 
da fundação e da própria universidade. 

“Precisamos cada vez mais do apoio institucional 
para continuar esse trabalho, para que a editora FAP
-Unifesp cresça e seja a vitrine da qualidade da nossa 
universidade”, conclui.

De acordo com a professora, essa é uma luta que 
ainda deve demorar alguns anos, pois é necessário ter 
um catálogo com mais força, de forma que a editora 
consiga de fato competir no mercado de livros. 

Premiação
A Editora FAP-Unifesp recebeu pela primeira vez 

em sua história o Prêmio Jabuti, um dos mais impor-
tantes da Literatura Brasileira. O livro Preservação 
e Restauro Urbano: Intervenções em Sítios Históricos 
Industriais de Manoela Rossinetti Rufi noni ganhou o 2º 
lugar da 56ª edição do prêmio, divulgado em outubro, 
na categoria Arquitetura e Urbanismo.

Manoela, que é professora do curso de História da 
Arte da Escola de Filosofi a, Letras e Ciências Humanas 
da Universidade Federal de São Paulo (EFLCH/Uni-
fesp) - Campus Guarulhos, comemorou a conquista: 
“Acredito que o prêmio será um estímulo importante 
para o aprofundamento das questões apontadas pelo 
livro. Os sítios industriais paulistanos impulsionaram 
o debate, mas a questão vai além e aponta para a neces-
sidade de discutirmos novas formas de diálogo entre 
a construção do novo e a permanência do antigo na 
transformação diária de nossas cidades”.

 

Como 
funciona 
a Editora 
FAP-Unifesp

Estrutura
A Editora FAP-Unifesp é uma iniciativa 

da Fundação de Apoio à Universidade Fede-
ral de São Paulo (FAP-Unifesp), dirigida por 
um Conselho Editorial composto por nove 
membros: presidente da FAP, um represen-
tante de cada campi da universidade, um 
editor consultor e um representante externo. 

Como publicar
A editora não é restrita ao corpo docente 

da Unifesp. Qualquer autor pode submeter 
um livro, desde que ele esteja dentro do 
contexto de uma editora universitária e que 
se destine às áreas do conhecimento.

De acordo com a política editorial, títulos 
de fi cção ou poesia só serão analisados caso 
haja um estudo crítico que justifi que a sua 
publicação. Livros infantis e de autoajuda 
não são aceitos.

Processo de seleção
O original do livro é submetido para aná-

lise de um consultor externo, especialista no 
assunto da obra e isento em relação ao autor, 
o qual avaliará o mérito de sua publicação 
com base na qualidade do texto.

Após isso, essa análise e o original do 
livro passam pela decisão do Conselho Edito-
rial. O autor receberá cópia do parecer e uma 
resposta objetiva sobre a aceitação ou não 
da edição da obra. Todo esse processo leva, 
aproximadamente, de três a quatro meses.

Como comprar
Para adquirir as obras diretamente com 

a editora, a pessoa interessada deve fazer o 
pedido pelo telefone (11) 2368-4022. Servi-
dores e estudantes têm 30% de desconto e 
professores 50%. Eles não precisam ser ne-
cessariamente da comunidade Unifesp. Todo 
o catálogo está disponível para consulta no 
site: http://www.editorafapunifesp.com.br/.
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Lançamentos do mês de outubro da Editora FAP-Unifesp

Corpo a corpo - 
representações antigas 
e modernas da fi gura 
humana

Os ensaios reunidos neste livro 
articulam com evidente sucesso uma 
diversidade de abordagens disciplina-
res ao tema da representação do corpo 
humano em contextos históricos e 
geográfi cos plurais. O resultado da 

coleção é um convite explícito a uma revisão da rela-
ção pessoal e social com nossos corpos. Emergem da 
obra, nesse sentido, temas centrais como aqueles das 
relações de gênero, do controle social da sexualidade, 
do racismo, do papel da medicina moderna na recons-
trução de nossa relação com o corpo, das associações 
com o poder, o sagrado e o profano, além de outros 
igualmente signifi cativos e impactantes.

Eles são tratados por um viés de profícuo cru-
zamento de saberes, disciplinas e pontos de vista, 
resultando em importante contribuição para os 
estudos sobre este veículo de experiências humanas 
no mundo e objeto das mais distintas representações, 
que é o corpo, em seus aspectos materiais, espirituais, 
psicológicos, históricos, visuais e literários.

O olhar historiográfi co dos autores, bem como as 
perspectivas atentas às mudanças que ocorreram ao 
longo da história no retrato de nós mesmos, revela 
nesse livro um corpo dissecado muito distinto daquele 
do início da ciência moderna; objetivo, sem sujeito, 
morto para ter seus órgãos explorados pelos aprendi-
zes da Anatomia Humana. Esse corpo dissecado não 
existe senão pela operação do entendimento humano, 
sempre em mutação e dependente dos interesses, 
pressupostos e objetivos do observador.

Autores: Flávia Regina Marquetti e Pedro Paulo 
A. Funari (orgs.)

Áreas de interesse: História, Ciências Sociais e Arte
Páginas: 304

Imagens do Poético em 
Alphonsus de Guimaraens

O percurso do poeta brasileiro 
Alphonsus de Guimaraens guarda um 
forte paralelismo com os processos 
por que passavam a Literatura e outros 
literatos no Brasil no encontro entre 
os séculos XIX e XX. A inserção ma-
terial concreta da atividade literária, 
bem como sua evidente ligação com 

a atividade jornalística, fornece um primeiro aporte 
para as refl exões de Francine Weiss Ricieri, que busca 
entender o processo racional e meditado por meio do 
qual um criador de literatura se empenha em mobi-
lizar os meios técnicos específi cos para a elaboração 
de sua poesia.

Em oposição à crítica tradicional, sufocada por 
interpretações biográfi cas e ligeiras que neutralizaram 
o valor técnico de Alphonsus, a autora oferece uma 
perspectiva original e fundamentada, que permite ver 
no poeta uma fi gura multidimensional, forte e mo-
derna. Trata-se de um esforço louvável em recuperar 
os aspectos refl exivos do poema, a riqueza profana 
na imagem idealizada do bom homem de Mariana 
e, principalmente, o agonizante embate do escritor 
com a linguagem.

Tem esse livro, assim, um objetivo claro e uma tese 
forte, que é defendida não com reivindicações gerais 

ou tentativas de redescrição historiográfi ca, mas com 
análises primorosas de poemas que, pelo sucesso do 
trabalho com eles realizado, se revelam agora centrais 
na constituição do sujeito da obra de Alphonsus de 
Guimaraens.

Acompanhado de um apêndice com textos que não 
foi incluído na edição de sua obra completa (1960), esse 
volume representa um passo importante para a percep-
ção mais livre e abrangente de um poeta cuja dimensão 
plena só muito tardiamente começou-se a descobrir.

Autora: Francine Fernandes Weiss Ricieri
Áreas de interesse: Literatura e Crítica Literária
Páginas: 264

Amor, desejo e poder 
na Antiguidade - 
relações de gênero e 
representações do
feminino

Agora em nova edição pela 
Editora FAP-Unifesp, esta cole-
tânea contribui para o estabele-
cimento de leituras criteriosas 

acerca dos diferentes sentidos que a sexualidade 
adquiriu na Antiguidade. Congregando estudiosos de 
Arqueologia, História, Filosofi a e Literatura, esse livro 
lança mão de um importante instrumento de análise da 
relação entre o masculino e o feminino que começou a 
ser valorizada a partir dos anos 1960, quando a História 
e as Ciências Sociais passaram a atentar à individuali-
dade das mulheres; trata-se da teoria de gênero.

Afastando-se das distinções biológicas que marca-
vam as identidades sexuais, essa ferramenta concentra-
-se nas construções sociais e culturais produzidas em 
diferentes espaços e tempos históricos que resultaram 
nas disparidades da posição social ocupada por ho-
mens e mulheres.

Dessa forma, mais do que considerar as diferenças 
entre os sexos e pressupor, de antemão, uma dominação 
do masculino sobre o feminino, os artigos que com-
põem esse livro buscam uma história plural e vibrante 
em torno das relações de desejo e poder estabelecidas 
durante a Antiguidade. A abordagem de tais aspec-
tos, em suas relações de gênero e representações do 
feminino – cada vez mais relevantes na qualidade de 
categorias de análise científi ca –, possibilita vislumbrar 
experiências humanas atuais e do passado de modo 
muito mais complexo e com implicações mais intri-
cadas e cativantes.

Autores: Pedro Paulo A. Funari, Lourdes C. Feitosa 
e Glaydson José da Silva (orgs.)

Áreas de interesse: História, Filosofi a e Literatura
Páginas: 392

Civilização - sentidos 
e paradoxos

O conceito de civilização 
tem ocupado um papel cru-
cial na modernidade, tanto 
em termos analíticos quanto 
em ideológicos. No primeiro 
caso, tem sido usado como 
ferramenta para distinguir di-
ferentes estruturas e formas de 

mundos sociais de larga escala. No segundo, costuma 
ser associado a sentimentos de distinção e superiori-
dade, justifi cando invasões, dominações, explorações, 
destruição de ecossistemas e culturas e até massacres 

humanos. Trata-se da perspectiva do civilizado em 
relação ao “outro”, ao “bárbaro”.

A despeito de sua importância – ou talvez por 
conta disso –, tem sido difícil definir a noção de 
civilização de forma precisa e consensual, e esse 
novo lançamento da Editora FAP-Unifesp sobre 
os sentidos e paradoxos das concepções do termo 
é mais que bem-vindo. Ao vincular diferentes áreas 
do campo das ciências humanas e apresentar varia-
das abordagens teórico-metodológicas, esse livro 
não pretende discutir exaustivamente o conceito 
de civilização a partir de uma única perspectiva 
teórica ou analítica. Ao contrário, seu objetivo é 
mostrar uma diversidade de investigações possíveis 
por meio de um profícuo diálogo interdisciplinar. 
Com análises que exploram verbetes históricos 
de dicionários, percorrem teorias da psicanálise 
freudiana, analisam produções cinematográficas de 
Portugal e Brasil e abordam clássicos do pensamen-
to sociológico, os textos dessa coletânea ajudarão a 
trilhar o caminho certo na tentativa de “civilizar” a 
ideia de civilização.

Autores: Maria Fernanda Lombardi Fernandes, 
Mauro Luiz Rovai e Tatiana Savoia Landini (orgs.)

Áreas de interesse: Ciências Sociais, História, 
Psicologia e Cinema

Páginas: 232

A construção da 
narrativa histórica 
(séculos XIX e XX)

Esse livro propõe algumas 
refl exões sobre diversos aspec-
tos inovadores apresentados 
ao longo dos séculos XIX e 
XX a respeito da produção 
do conhecimento histórico, 
discutindo como modelos ge-

rais e duradouros de interpretação do passado foram 
adotados, produzidos e reproduzidos.

O século XIX exaltou a história, fervorosamen-
te confi ante em sua capacidade de dar subsídio a 
concepções que então se queria engendrar – como a 
nação e a identidade nacional. Seu estabelecimento 
como disciplina acadêmica e escolar permitiu, en-
tão, uma popularização inédita de sua escrita e lhe 
possibilitou atuar na efetiva e rápida formação – e 
transformação – de uma memória comum. Assim, 
não foi por acaso que essa produção foi constituída, 
a princípio, em torno de conceitos e temas como 
civilização e progresso – que se tornavam centrais 
aos fi nais do século XIX. Tampouco foi casual o fato 
de os historiadores do século XX terem se destacado 
pela intensa crítica à produção desse conhecimento, 
à medida que iam tomando consciência de que as 
concepções do passado eram forjadas por escolhas 
teóricas e por aparatos conceituais associados a de-
terminadas matrizes intelectuais.

A partir das interessantes considerações acerca do 
extenso processo de mudanças epistemológicas por 
que passaram as concepções históricas e historiográfi -
cas ao longo desses dois séculos, este novo lançamento 
pretende oferecer ao leitor a oportunidade de uma 
experiência mais profunda com sua própria memória.

Autores: Ana Nemi, Néri de Barros Almeida e 
Rossana Pinheiro

Áreas de interesse: História, Filosofi a e Ciências 
Sociais

Páginas: 288

Corpo a corpo - 
representações antigas 
e modernas da fi gura 
humana

articulam com evidente sucesso uma 
diversidade de abordagens disciplina-
res ao tema da representação do corpo 
humano em contextos históricos e 
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I Simpósio promove integração 
entre os campi
Atividade realizada entre 26 e 28 de agosto, com mais de 2.500 inscritos, reuniu professores e estudantes 
de todos os campi da Unifesp no teatro Marcos Lindenberg

Da Redação
Colaboraram Marcela Millan e Patricia Zylberman

“A ideia do simpósio foi reunir todos os programas 
de graduação da universidade. Era interessante para o 
intercâmbio de conhecimento, que é o principal objeti-
vo do evento, e a multidisciplinaridade que isso implica, 
especialmente depois da expansão da Unifesp”, contou 
a professora Ieda Maria Longo Maugéri, coordenadora 
da atividade.

O evento reuniu nove programas da universidade 
– o XXII Congresso de Iniciação Científi ca (PIBIC), 
VII Congresso de Iniciação em Tecnologia e Inova-
ção (PIBITI), VII Congresso de Extensão (PIBEX), I 
Mostra do Programa de Bolsas de Iniciação a Gestão 
(BIG), VII Congresso do Programa de Monitoria, II 
Congresso Jovens Talentos para a Ciência (PJTC), I 
Congresso de Educação Tutorial (PET), IX Encontro 
Pró Saúde (PET – Saúde) e o II Encontro do Programa 
de Iniciação à Docência (PIBID). 

“O Simpósio é extremamente importante. São três 
dias em que nós nos esforçamos para dispensar as aulas 
de graduação para que as pessoas pudessem estar aqui, 
proporcionando esse ambiente que nos caracteriza 
como uma universidade que propicia a integração. 
Queremos cultivar o sentimento de que a Unifesp é 
uma só. As conquistas são de toda a universidade, 
e não de cada campus, e esse ano nós temos muitas 
conquistas”, afi rmou a reitora Soraya Smaili durante a 
abertura do simpósio.

Para a pró-reitora de graduação, Maria Angélica Pe-
dra Minhoto, o importante desse evento foi a visão total 
dos projetos e trabalhos de todos os estudantes, que, por 
estarem muitas vezes em campi diferentes, pouco con-
versavam e trocavam conhecimentos. “Acreditamos que 

esse é o espírito universitário. Assim, fazemos juntos, 
da Unifesp, uma verdadeira universidade. Universidade 
do saber, da liberdade de pensamento e expressão, que 
realiza seu propósito e constrói a possibilidade de um 
futuro melhor e de um país justo”.

Por se tratar de um encontro que agregou nove 
programas, o I Simpósio de Graduação envolveu um 
número grande de alunos. Foram 615 apresentações 
orais e 937 apresentações totais, reunindo mais de 2.500 
inscritos. Os números refl etem o processo de expansão 

que, nos últimos 9 anos, multiplicou por quase 11 o 
número inicial de mil alunos. 

“Foi um crescimento muito rápido, mas a Unifesp 
continua sendo uma universidade de ponta e quali-
dade”, pontuou Ieda. “Nós contamos atualmente com 
1.490 bolsas na graduação. Isso parece muito, mas se 
fi zermos uma comparação com o número de alunos, 
temos apenas 12% dos discentes contemplados. Nós 
precisamos ir atrás para aumentar todos esses progra-
mas, porque eu não tenho dúvidas de que um profi s-

sional não se faz somente sentado na sala de aula. São 
esses programas que fazem com que o aluno aprenda 
a vivenciar seu campo de trabalho”.

Nos três dias de duração do simpósio, os alunos 
participantes expuseram seus trabalhos e pesquisas 
em apresentações orais e cartazes exemplifi cando o 
conteúdo pesquisado. Além de mostrar a força que 
tem a graduação da Unifesp, a comissão organizadora 
do Simpósio trouxe os pós-graduandos, que fi zeram, 
pela primeira vez, um trabalho de julgamento das apre-
sentações - algo considerado muito gratifi cante para a 
coordenadora do evento, Ieda Maugéri, que acredita 
que isso é uma amostra da qualidade da universidade.

“Eu acho importante para o aluno ter contato com 
essa área acadêmica”, falou Bruna Roberta Gil, que 
cursa o terceiro ano de Relações Internacionais e expôs 
um trabalho em Monitoria com o tema ‘História das 
Relações Internacionais’. “Muitos entram na universida-
de pensando em trabalhar no terceiro setor, mas existe 
uma carreira acadêmica que precisa de pessoas que 
tenham capacidade de desenvolver pesquisa”, contou. 
Já Marcela Figueiredo dos Santos, que cursa o último 
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ano de Pedagogia em Guarulhos, sempre teve vontade 
de trabalhar no meio acadêmico e o simpósio veio para 
incentivá-la. “Penso, a longo prazo, em seguir carreira 
em docência ou pesquisa. Esse trabalho, certamente, 
terá influência na minha graduação. Todos os nossos 
professores nos incentivam a participar das atividades 
de pesquisa e monitoria”, disse.

O encontro entre as diversas áreas de conhecimento 
estimula o debate interdisciplinar, que é considerado 
uma das premissas da gestão atual da universidade. Para 
Ieda, a interdisciplinaridade é importante para a forma-
ção de qualquer indivíduo. “Um profissional não pode 
ser formado em um único e específico assunto porque 
o mundo requer pessoas ativas em diferentes campos, 
desempenhando multifunções. Todos devem aprender 
a captar tudo o que está a seu redor, porque isso vai ser 
importante para sua formação”, disse. Pensando nessa 
multidisciplinaridade, o logotipo do simpósio trouxe 
a ideia de união entre áreas e campis, utilizando-se 
das cores designadas para cada unidade da Unifesp, 
encaixadas em uma espécie de quebra-cabeça.

“Acho que para um aluno de graduação, poder en-
tender como funciona a dinâmica de um laboratório, 
como montar um projeto e escrever um artigo, é o 
ideal”, falou Gustavo Piva Vicentini, aluno do quarto 
ano de Medicina, que também apresentou seu projeto. 
“Eu compreendi protocolos de laboratórios que eu não 
aprenderia se não tivesse participado do programa; 
ver como funcionam e o cotidiano de congresso e de 
apresentação dá mais segurança”, observou Nathalia 
Trasmonte da Silva, que cursa Terapia Ocupacional e, 
desde seu primeiro ano, participa da Monitoria.

O balanço positivo do I Simpósio de Graduação 
da Unifesp levou seus organizadores a já começarem a 
estruturar uma próxima edição do evento. Para 2015, 
pretende-se expandir o congresso para o período notur-
no e uni-lo com o Fórum de Pós-Graduação, fazendo 
deste um evento que, diferentemente desse ano, durará 
uma semana completa. “O primeiro passo foi dado, 
agora nós vamos aprimorá-lo. Vamos, nos próximos 
anos, torná-lo mais efetivo e participativo. Precisa-
mos valorizar o que estamos produzindo, aumentar 
esse sentimento de que estamos construindo passos 
importantes na integração, formulação e produção 
dos saberes, integrando pesquisa, ensino e extensão”, 
concluiu Soraya Smaili.

Um passo fundamental para a universidade
A pró-reitora Maria Angélica Pedra Minhoto avalia os resultados do I Simpósio da Graduação 

Da redação
Colaboração Patricia Zylberman 

Entrementes - Que importância o simpósio tem 
para a Unifesp?

Maria Angélica Pedra Minhoto – Foi uma 
atividade importantíssima, por ter promovido a 
articulação entre ensino, pesquisa e extensão. Serviu 
também para mostrar exatamente como temos con-
seguido estimular e trabalhar esse tripé fundamental 
no âmbito da graduação. Além disso, ofereceu 
aos estudantes um espaço para mostrarem seus 
trabalhos que versaram sobre gestão educacional, 
institucional e social, por meio do programa Pibig 
(Programa de Iniciação à Gestão) da Prae. Para o 
próximo simpósio, pretendemos abrir o espaço para 
apresentação, debate e avaliação dos graduandos 
sobre as suas experiências em mobilidade inter-
nacional, em iniciativas como o programa Ciência 
sem Fronteiras. Com a participação mais intensa 
da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - que, 
na próxima edição do evento, deverá agregar as 
atividades do Fórum Integrador de Pesquisadores 
- vamos colocar em contato os alunos de graduação, 
pós-graduação e os docentes, para que possam 
conhecer e aproximar suas experiências, interesses 
e pesquisas.

E- Qual foi a orientação didático-pedagógica 
dada ao simpósio? Ele promoveu a transdiscipli-
naridade?

MAPM – A “transdisciplinaridade”, a “multidis-
ciplinaridade” ou a “interdisciplinaridade” não são 
metas fáceis de serem atingidas. O evento, certamen-
te, propiciou o encontro de jovens pesquisadores 
e estudantes com colegas e professores de outros 
campi. Todos puderam conhecer a variada produção 
feita na graduação, trocar ideias, reconhecer pontos 
de interesse comuns e convergentes, sentirem-se 
estimulados face ao novo e inusitado. O evento foi 
organizado de modo que houvesse troca de conheci-
mentos, meta presente na disposição dos auditórios 
reservados às apresentações. Procuramos articular 
os trabalhos em torno da natureza dos problemas 
tratados, mesmo que de áreas e programas distintos, 
com o intuito de promover discussões multidis-
ciplinares, instigar o pensamento a partir de um 
ponto de vista diferente do estudado e estimular a 
percepção sobre a complementaridade das diversas 
disciplinas e áreas para a produção do conhecimen-
to. Vários trabalhos apresentados já tinham como 
perspectiva um tratamento interdisciplinar de seus 
objetos de estudo, em virtude da orientação dos 
docentes orientadores. Esperamos que isso tenha 
sido ainda mais potencializado com a nova forma 
de organizar o evento.

E- Pela primeira vez as bancas foram integradas 
por alunos de pós-graduação. Qual a importância 
disso para a Unifesp?

MAPM- Foi uma experiência muito positiva, 
pois mostrou valorização recíproca entre as ati-
vidades de extensão, graduação e pós-graduação. 
Proporcionou aos alunos da pós-graduação o conhe-
cimento daquilo que tem sido produzido no âmbito 
da graduação e ainda a possibilidade, na medida de 
sua familiaridade com os projetos apresentados, de 
interagir de forma ativa durante as apresentações. 

De outro lado, possibilitou aos alunos de graduação 
vislumbrar o prosseguimento em suas trajetórias 
acadêmicas, em um futuro próximo, caso decidam 
aprofundar os estudos.

E- O encontro cumpriu os objetivos? Quais foram 
as principais virtudes e problemas encontrados?

MAPM- Creio que sim. Conseguimos pro-
mover maior articulação entre os campi, entre 
outros fatores, por termos optado pela suspensão 
das atividades em sala de aula em todos os turnos 
da universidade. Com isso, tivemos o tempo e o 
espaço necessários para nos conhecer melhor. A 
iniciativa também foi muito elogiada pelos próprios 
estudantes. Também proporcionamos transporte, 
alimentação e espaço para interação. Além disso, 
garantimos os meios para a realização de encontros 
específicos, o que foi fundamental para ampliar e 
elevar o debate entre os presentes, a exemplo das 
iniciativas do PET Saúde e do Pibid, que trouxeram 
convidados, aumentando ainda mais a divulgação 
e fortalecendo os seus programas. A contribuição 
financeira de cada um dos programas possibilitou 
a contratação de uma empresa de suporte que, 
entre outras coisas, viabilizou a inscrição de um 
número maior de participantes. Enfrentamos alguns 
problemas que deverão ser melhor enfrentados na 
próxima edição. Dentre eles, a falta de previsão 
para exposições de trabalhos no período noturno, 
dificultando aos estudantes matriculados nesse pe-
ríodo a oportunidade para apresentar seus projetos 
sem prejuízo de suas atividades profissionais. Vários 
docentes apresentaram dificuldades de avaliar os 
trabalhos apresentados em determinadas mesas, 
pois, como vários programas estavam participando 
conjuntamente, houve confusão sobre o que deveria 
ser avaliado. Porém, como maior desafio, vejo o de 
elevarmos a participação dos alunos e de toda a 
comunidade acadêmica no evento, pois, apesar de 
termos mais de 2.500 inscritos, a Unifesp conta com 
quase 12 mil estudantes de graduação, mais de 4.000 
de pós-graduação e cerca de 1.600 docentes. Apenas 
uma parcela participou efetivamente.

E- Quais serão os desdobramentos?
MAPM- Inicialmente, continuaremos a identifi-

car as diversas atividades presentes na comunidade 
universitária e a proporcionar a articulação entre 
elas. A inclusão da pós-graduação será um enor-
me passo para essa articulação de ideias, que é o 
objetivo fundamental do evento. Também estamos 
estudando a mudança do local, realizando-o de 
maneira itinerante pelos diferentes campi, pois, 
assim, facilitaremos a participação.

E- Em que medida o simpósio se relaciona ao Con-
gresso da Unifesp, convocado para novembro?

MAPM – Creio não haver uma relação direta 
entre os dois eventos. Porém, como o congresso 
discutirá os rumos da Unifesp, isso deverá impac-
tar futuramente na produção de conhecimento, do 
ensino e das atividades de extensão da universidade, 
algo que, a depender do que for decidido, deverá 
alterar as características dos próximos simpósios 
da graduação.

Pró-reitora Maria Angélica Pedra Minhoto
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Crise revela a 
atualidade de Marx

Deborah Mendonça e Juliana Narimatsu

A Unifesp, em conjunto com outras universidades 
públicas, ajudou a organizar e sediou debates, no fi nal 
de outubro, para lembrar os 150 anos da fundação da 
Associação Internacional dos Trabalhadores (AIT), 
organização conhecida como Primeira Internacional, 
da qual participaram, entre outros, Karl Marx, Frie-
drich Engels (autores do Manifesto Comunista de 
1848) e o líder anarquista Mikhail Bakunin. Um dos 
coordenadores do evento, professor Ricardo Antunes, 
da Unicamp, comenta a importância dos debates para 
o mundo contemporâneo.

Entrementes - Por que a universidade pública deve 
lembrar os 150 anos de criação da AIT?

Ricardo Antunes – Sem estudar a Revolução Fran-
cesa, por exemplo, não entenderemos o que se passou 
no mundo nos últimos três séculos. O encontro reali-
zado em 1864, em Londres, aglutinou representantes de 
trabalhadores e trabalhadoras de vários países e mudou 
a história social do trabalho. A classe trabalhadora 
começou a perceber que os eventos na Inglaterra, na 
França, nos Estados Unidos e na Alemanha refl etiam si-
tuações particulares de seus países, mas também alguns 
fenômenos universais. Hoje, enfrentamos questões 
vitais para a humanidade. Por exemplo, o lucro astro-
nômico dos bancos, o fato de que bilhões que compõem 
a população economicamente ativa não têm trabalho 
e morrem de fome, além da destruição ambiental, que 
ameaça a reprodução da humanidade. Se a universida-
de pública não souber enfrentar os desafi os do mundo 
do trabalho hoje, quem vai enfrentar? Por exemplo, no 
Brasil, hoje está em discussão no Supremo Tribunal 
Federal (STF) e na Câmara dos Deputados um projeto 
permitindo a terceirização total da classe trabalhadora. 
Se isso passar, até o reitor de  uma universidade pública 
pode vir a ser terceirizado. Até o juiz. A universidade 
pública tem que saber porque e como o patamar de 
exploração, de precarização, de intensifi cação da força 
de trabalho tornou-se um fenômeno global.

E - A obra de Karl Marx ainda preserva atualidade?
RA - Um autor clássico como Marx sempre tem 

alguma atualidade. É difícil alguém dizer que Sigmund 
Freud não teria alguma atualidade hoje ou que Platão 
não tem nada a nos dizer na sociedade contemporânea. 
A obra de Marx é um ponto culminante de refl exão do 
pensamento ocidental. Em 2008, quando eclodiu a mais 
recente crise, muitos jornais europeus perguntaram aos 
seus leitores, pelas redes sociais, “Qual é o autor mais 
relevante para se entender a crise atual?” e, para a sur-
presa de muitos, milhares responderam: Marx. A teoria 
marxiana, a sua compreensão da lógica do capital, tem 
tal densidade que qualquer pesquisador sabe disso. A 
sociedade atual despreza a força humana de trabalho. 
Isso é uma tese presente na obra marxiana. Marx diz 
que o capital tinha uma tendência autodestrutiva muito 
forte. Ele inclui a força de trabalho e a depaupera, devol-
vendo-a para o mundo do subemprego e do desempre-
go. Marx também cansou de nos mostrar que uma das 
principais consequências do movimento do capital é a 
destruição da natureza. E levou às últimas consequên-
cias a crítica da propriedade privada. Mostrou que ela 
tem como desdobramento o individualismo possessivo, 

a fragmentação do ser, a alienação. Um autor que tratou 
desses temas não perdeu a atualidade. 

E - A AIT pretendia representar os interesses dos 
trabalhadores como classe. Essa perspectiva ainda 
faz algum sentido?

RA - Se fosse responder provocativamente, diria 
que mais hoje do que há 150 anos. Hoje, por exemplo, 
a Foxconn monta na China os produtos da Apple, com 
trabalhadores ganhando 200 ou 250 dólares por mês 
em jornadas extenuantes. Em 2010, a Foxconn levou 17 
trabalhadores a tentar o suicídio, 13 dos quais morre-
ram.  Na economia globalizada, as cadeias produtivas 
exploram ao máximo o trabalho. Esse ciclo de explo-
ração global do trabalho cria uma contradição vital 
entre o capital social total e a totalidade do trabalho. 
Quase 16 anos antes da fundação da AIT, em 1848, 
Marx e Engels publicaram o Manifesto Comunista. É 
um texto que porta teses muito fortes. Uma delas é que 
já naquela época a sociedade era fundada com base no 
mercado mundial. Bom, de lá para cá, o mercado global 
só se ampliou. A perspectiva da confrontação entre o 
capital e o trabalho são profundamente atuais. Só que 
aí há uma questão que tenho pesquisado nas últimas 
três ou quatro décadas: Quem são hoje os trabalhado-
res e trabalhadoras que compõem a classe que vive do 
trabalho? A classe trabalhadora hoje não é a mesma 
de Manchester, da Inglaterra do século XIX. Ainda 
existem resquícios. Nos portos, por exemplo, ainda 
se pratica um trabalho muito pesado; na construção 
civil, vemos acidentes e mortes de trabalho. Mas o 
desafi o hoje é compreender o que eu venho chamando 
de a nova morfologia do trabalho. Também as classes 
capitalistas mudaram muito a sua forma de ser. No 
século XIX, o grande empresário ainda era dono de 
sua empresa. Henry Ford era dono da Ford. Hoje a 
Ford não tem um dono. Há uma sociedade anônima de 
proprietários esparramados pelo mundo. Em nenhuma 
transnacional é o dono quem dirige, são os gestores, que 
compreendem uma subclasse dentro do capitalismo. A 
classe proprietária fi nanceira está nos bancos. Qualifi co 
a classe dos proprietários como o capital social total 
e a classe trabalhadora como o trabalho social total.  

E – Mas as Jornadas de Junho de 2013 no Brasil, 
a Primavera Árabe e outros movimentos parecem 
colocar em crise a proposta marxista de construir 
um partido revolucionário.

RA - As Jornadas de Junho se inserem numa linha-
gem que começou com uma rebelião na Tunísia, depois 
Egito, Grécia, Espanha (com os Indignados), Portugal 
(os Precários), Inglaterra (o levante de Tottenham), 

Reino Unido e Estados Unidos (“Occupy Wall Street”). 
A crise de 2008 abriu um período de novos desconten-
tamentos em escala global que questionam a privatiza-
ção da vida. Há um segundo eixo desses levantes, em 
especial nos países ocidentais, que se refere ao monu-
mental fosso entre a ação institucional do governo e as 
ruas. É a percepção de que os partidos não mais fazem 
as pontes entre o levante social e a institucionalidade. 
Todas as instituições foram questionadas, incluindo a 
mídia tradicional. Os levantes usaram as redes sociais, 
que foram censuradas mesmo na Inglaterra, conside-
rada um país “democrático-liberal”. A ideia do partido 
representante de uma classe, dominante no século XX, 
está questionada no século XXI. O problema aí é difícil, 
por colocar a questão: “Como, então, vamos organizar 
a luta social contra o capital?”. O capital não abre mão 
do exército, da polícia, da sua mídia, de seus partidos, 
de suas igrejas. Mas eu não diria que os partidos estão 
fora da história, porque não será a primeira vez que 
uma instituição tem que se remodelar. Por exemplo, 
no século XIX, o sindicato era predominantemente de 
ofício, quase artesanal e, no século XX, com as grandes 
fábricas, tornou-se de massa. Muitos disseram que o 
sindicato iria desaparecer no século XXI. Eu acredito 
que os sindicatos estão forçados a serem diferentes do 
que eram no século XX. Os partidos também. Quan-
do você tem 400, 500 transnacionais que dizem no 
mundo como um governo deve governar e depõem 
esse governo quando ele deixa de cumprir as suas de-
terminações, não há democracia. Então, há uma crise 
de representação que afetou os partidos.

E – O que você acha da tese de Francis Fukuyama 
sobre o fi m da história?

RA - A história teve um fi m para o Fukuyama. É 
grotesco que alguém que se pretenda intelectual diga 
que o capitalismo é o fi m da história. Fukuyama pegou 
uma tese do Hegel, um grande fi lósofo alemão, que 
falava no capital como sistema permanente universal. 
Só que o Hegel é um pensador da viragem do século 
XVIII para o XIX. Hegel vê a formação do Estado forte 
pós-revolução francesa, a formação do sistema do capi-
tal nos países europeus que tardiamente caminhavam 
para o capitalismo. O capitalismo nasceu em meados do 
século XVIII, nós estamos no começo do século XXI, 
não tem nem três séculos. A Idade Média durou dez 
séculos. O comunismo primitivo, os impérios asiáticos, 
o mundo grego clássico e escravocrata percorreram 
milênios de história. Por que alguém pode imaginar 
que, de todos esses modos de vida que a humanidade 
criou durante milênios, um deles vai se eternizar? 
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Participantes na Comunidad Bolívar, em Bogotá

Percorrendo 
“Nuestra América”
Professores e alunos da Unifesp realizam, com pesquisadores de várias universidades, uma visita 
de estudo à Colômbia e Venezuela, como parte de um projeto do curso de Relações Internacionais 

Daniel Campos de Carvalho,  Fábio Luis Barbosa e Regiane Nitsch Bressan

No cerne do projeto de extensão “Realidade Latino-
-Americana”, sob coordenação dos professores Daniel 
Campos de Carvalho, Fábio Luis Barbosa e Regiane 
Nitsch Bressan do curso de Relações Internacionais 
da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios 
(EPPEN/Unifesp), foi realizada, em julho deste ano, 
uma viagem de estudo à Colômbia e Venezuela. 

De ação pioneira no âmbito da Unifesp, o projeto 
tem como objetivo a investigação ampla e coletiva da 
história e conjuntura de países latino-americanos, 
envolvendo alunos, docentes e pesquisadores com o 
intuito de explorar contradições, percepções e ten-
dências no cenário político, social e econômico em 
perspectiva comparada.

A formação do grupo, caracterizado pela sua he-
terogeneidade, contemplou alunos, pesquisadores e 

professores de outras instituições, como a Universidade 
Federal de Roraima (UFRR), o Instituto de Estudos 
Econômicos Internacionais da Universidade Estadual 
Paulista (IEEI/Unesp), a Universidade Anhembi-
-Morumbi (UAM), a Pontifícia Universidade Católica 
(PUC-SP), entre outras.

O desenvolvimento desse projeto envolveu três 
etapas: formação científi ca por meio de atividades sobre 
ambos os países, viagem de pesquisa aos dois países 
com agenda intensa de atividades e debates e resultados 
múltiplos a partir de todo conhecimento produzido. 

A primeira etapa, de formação científi ca, carac-
terizou-se por atividades com especialistas, leituras 
programadas e dirigidas, refl exões e debates internos 

– os quais permitiram o mapeamento de interesses 
comuns e questões que orientaram o desenho da 
agenda de visitas e entrevistas nos países escolhidos. 
Foram realizados encontros com representantes de 
instituições universitárias e centros de pesquisa, entre-
vistas com autoridades políticas locais e lideranças de 
movimentos sociais, visitas a projetos e organizações 
da sociedade civil, bem como reuniões de trabalho e 
de consolidação de dados.

A última etapa consiste na sistematização de divul-
gação da experiência e conhecimento proporcionados 
pela viagem. A primeira destas iniciativas foi um se-
minário realizado em setembro, nas dependências da 
EPPEN/Unifesp. Também será realizado um seminário 
no Memorial da América Latina, em novembro, com 
convidados externos dos países visitados. Ademais, 

estão previstas publicações pelos participantes. Por 
fi m, ultima-se a elaboração de material pertinente à 
metodologia da viagem. 

Colômbia 
A estadia na Colômbia estendeu-se de 20 a 26 de ju-

lho, onde foi possível a realização de atividades plurais, 
sobretudo ligadas aos movimentos sociais e instituições 
acadêmicas. Durante a semana, o Movimento Político 
e Social Marcha Patriótica da Colômbia, composto por 
múltiplas organizações da sociedade civil, organizou 
uma agenda repleta de atividades, entrevistas e visitas. 

Inicialmente, foi realizada uma série de reuniões 
com dirigentes de importantes setores sociais da 

realidade colombiana, como o âmbito sindical e es-
tudantil, incluindo o encontro com representantes do 
processo da Cúpula Agrária na Colômbia, tais como 
Comosoc, Congresso dos Povos, Onic, entre outros. 
Outra iniciativa de especial relevo consistiu na visita à 
Comunidad Popular Ciudad Bolívar e posterior reunião 
com organizações urbanas e com a coordenadoria de 
organizações populares de Bogotá: Plataforma Usme, 
Projeto Ciudad Bolívar e Cenaprov. 

Em 23 de julho, houve a promoção do Seminário 
Internacional “Las Rutas de la Política Exterior de Brasil 
y Colombia”, organizado pela Pontifícia Universidade 
Javeriana (PUJ) e Unifesp. O seminário consistiu em 
um diálogo entre os professores das duas instituições e 
envolveu todos os alunos da Unifesp participantes no 
projeto. As apresentações demonstraram alto nível de 
qualidade e competência acadêmicas dos participantes 
e demarcaram o início de aproximação entre ambas as 
instituições. 

Houve também reunião entre os representantes de 
ambas as instituições para a apresentação de publica-
ções e linhas de pesquisa, para a promoção de diálogo e 
de debate científi co, assim como para a apresentação de 
proposta da instituição de um convênio acadêmico téc-
nico entre a PUJ e a Unifesp, atualmente em tramitação.

Outras atividades de destaque promovidas pelo 
Movimento Marcha Patriótica e que muito agregaram à 
agenda nesse país, incluem as palestras com Prof. Jairo 
Estrada (sobre Relações Internacionais e ocupação do 
território) e com Piedad Córdoba Ruiz (advogada, polí-
tica e ex-senadora da Colômbia). Por fi m, vale destacar 
a visita ao Teatro Candelária, o debate com lideranças 
da classe artística do país e o acompanhamento da peça 
teatral “Manuelita”, no marco do aniversário de Simón 
Bolívar, dia 24 de julho. 

Ainda nesse país, houve apresentação do programa 
de extensão “Realidade Latino-Americana” na Em-
baixada do Brasil na Colômbia, cujos representantes 
demonstraram apoio à realização de atividades neste 
país, colocando-se também à disposição para futuros 
convênios que a Unifesp venha a fi rmar com institui-
ções colombianas.

No caminho até a Venezuela, a maior parte do 
grupo realizou uma parada na cidade de Barrancaber-
meja, polo petroleiro e referência das lutas sociais no 
país atualmente, onde se reuniu com representantes 
de numerosas organizações camponesas e de direitos 
humanos.

Venezuela 
O período na Venezuela, de 27 de julho a 02 de 

agosto, contou com o apoio dos pesquisadores da 
Missão Ipea  na Venezuela, os quais organizaram uma 
agenda caracterizada por múltiplas atividades ligadas 
a instituições acadêmicas e movimentos sociais. O gru-
po visitou a Universidade Central da Venezuela onde 
houve palestra com o Prof. Rodolfo Magallanes, diretor 
da Escola de Estudos Políticos da UCV, sobre política e 
economia do país. Em seguida, o Ministério de Comu-
nas explanou sobre “As missões sociais na Venezuela”, 
proporcionando, posteriormente, visita à Comuna de 
Las Barras na periferia de Caracas. Vários palestrantes 
e especialistas expuseram trabalhos sobre a política 
externa, diplomática e econômica da Venezuela. 

Os professores Regiane Bressan e Daniel Carvalho 
participaram, como palestrantes, do fórum “Balanço 
da Presidência Pró-Tempore Venezuelana/ Situación 
Actual y Retos de Mercosul” na Escola de Estudos 
Internacionais da Universidade Central da Venezuela, 
organizado pelo Prof. Kenneth Ramirez. No retorno 
da viagem, a intensidade do envolvimento dos par-
ticipantes encorajou os organizadores a proporem 
seminários e publicações. O projeto espera estimular 
ações continuadas, orientadas a aproximar a Unifesp 
da realidade latino-americana.
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Em meio às emoções e protestos durante a Copa 
do Mundo de futebol no país, as Forças Armadas, por 
meio do Ministério da Defesa, deram publicidade 
aos seus relatórios de sindicância sobre as práticas de 
violações de direitos humanos em suas dependências 
durante a ditadura civil-militar. O documento atende 
a uma solicitação feita pela Comissão Nacional da 
Verdade (CNV), instituição que apurou e confirmou as 
violações cometidas pelas Forças Armadas e solicitou 
a investigação dos documentos e dos agentes militares 
envolvidos nos fatos. Nos relatórios afirma-se que não 
foram encontrados registros formais “que permitam 
comprovar ou mesmo caracterizar o uso das instala-
ções dessas organizações militares para fins diferentes 
dos que lhes tenham sido prescritos”, não permitindo 
“corroborar a tese apresentada por aquela comissão [a 
CNV] de que tenha ocorrido desvio formal de finali-
dade”, ou seja, que tenham sido usadas como centro de 
tortura, assassinato e desaparecimento.

Não estivéssemos em pleno século XXI, ao fim do 
quinto mandato de um presidente civil, todos exer-
cidos por ex-vítimas da ditadura, poderíamos passar 
pouco estarrecimento por esta informação. Ou ainda, 
se vivêssemos em meio a um processo de transição, o 
que historicamente e de acordo com as políticas globais 
de construção de um novo regime democrático pode 
exigir negociações e silenciamentos, talvez a notícia 
pudesse ser considerada até um modo de chamar a 
atenção para a questão sem contudo colocar em risco 
a governabilidade. Poderíamos até mesmo lamentar a 
falta de correlação de forças políticas no governo, o que 
nos impediria de exigir mais do Estado.

Mas não. O projeto de democracia instituído no país 
a partir da constituição de 1988 e da primeira eleição 
para um presidente civil em 1989, eventos seguidos por 
sucessões de passos formais de um Estado de Direito, 
coloca a chegada desse relatório infame num campo 
de lutas políticas em torno de qual democracia quere-
mos. Sim, infame, por conter um conteúdo que beira 
a provocação com os caminhos de uma democracia, 
afirmando, como consta do relatório da Marinha, que 
os presos teriam sido bem tratados, de modo “bastante 
aceitável”. É “aceitável” torturar e assassinar pessoas que 
discordem do governo?

O caráter desprezível dos relatórios pode também 
ser confirmado na tese de que os documentos sigilosos 
da época teriam sido “legalmente destruídos”, inclusive 
os termos de destruição, os quais indicariam os respon-
sáveis pela eliminação dos arquivos incriminadores. 
Acredite quem quiser. Ainda que sem os arquivos com-
probatórios, por que é que o Ministério da Defesa não 
convocou os militares responsáveis pelas instalações 
militares em questão, como a sede do DOI-CODI do II 
Exército, em São Paulo, chefiado à época pelo coronel 
Ustra? Aliás, o livro desse criminoso de Estado consta 
como prova, nos relatórios em questão, de que nada de 
ilegal ocorreu naquelas dependências.

Contudo, gostaria de chamar a atenção a um as-
pecto perigoso para uma efetiva democracia e com 
presença constante na lógica de governo do Estado de 
Direito: o documento com os relatórios das três Forças 
usa como argumento fundamental das respostas a ideia 
de que se pautam pela lógica da “promoção da reconci-
liação nacional”, como consta na lei de criação da CNV. 

Esse é um ponto que pode passar desapercebido, mas 
indica uma questão nevrálgica no trato da apuração da 
verdade sobre a época da ditadura. Passados 25 anos 
da transição para um Estado de Direito, não vivemos 
mais sob o perigo de golpe de Estado ou reversão no 
processo democrático.

A proposição de “reconciliação nacional”, incluída 
na lei de criação da CNV e repetida exaustivamente em 

Não vai ter verdade
Edson Teles

todos os momentos em que chegamos perto da verdade 
sobre o período ou de passos no sentido da efetivação 
da justiça, fundamenta-se na falsa versão de que nos 
anos 1960 e 1970 houvesse no país o conflito entre 
duas forças extremas, os “subversivos” da esquerda e 
a “linha dura” dos militares. Essa versão corroborou, 
nos anos 1980 e 1990, a ficção de que a transição para a 
democracia teria se pautado na reconciliação nacional. 
Esta peça ficcional e já mitológica teria sido confirmada 
na década passada pelo Supremo Tribunal Federal 
quando este confirmou a anistia para os torturadores 
(maio de 2010).

Chega a ser patológico, como se evidencia na repe-
tição dessa ideia nos referidos relatórios, que a demo-
cracia insista nessa tese nos dias atuais, especialmente 
durante os trabalhos de uma comissão da verdade. 
Mais grave do que isto, esta ficção corrobora a tese de 
que vivemos sob uma espécie de transição (não sabe-
mos para onde transitamos!) e que seria de bom tom 
não confrontar aqueles fantasmas. Os espectros que 
não são nomeados, mas que servem como justificativa 
para não nos aprofundarmos em uma democracia de 
transformação social e política. Não se trata de jogar 
contra as demandas de uma política de “justiça de 
transição” – verdade, memória, justiça e reforma das 
instituições –, tão necessárias e distantes ainda hoje.

Mas, por que insistir nesta tese da transição e da 
reconciliação? Como é possível adotar essa formulação 
nos trabalhos de uma criação da verdade? O que estaria 
de fato por trás dessa ideia?

São questões a serem respondidas com urgência. As 
reações repressivas e de criminalização dos movimen-
tos sociais, especialmente a partir de junho de 2013, 
parecem indicar um rastro para encontrar as respostas.

O que parece estarmos vivendo é um conflito, 
não uma reconciliação. A chamada transição demo-
crática no Brasil configurou-se como a montagem de 
uma democracia de cunho autoritário e oligárquico. 
Conquistamos direitos importantes e fundamentais. 
Porém, a esfera da decisão política continuou nas 
mãos de poucos, implicando em um Estado voltado 
prioritariamente aos grandes grupos econômicos e às 
oligarquias políticas.

Creio que estamos em um momento importante 
para mudarmos os rumos planejados na “abertura 
lenta, gradual e segura” dos fins da ditadura, que 
visou a montagem da atual democracia de segurança 
e controle. Está instalado no país um conflito aberto, 
democrático e de rediscussão dos rumos traçados. 
Mesmo que possamos discordar de certas formas de 

agir na política, não podemos impor um único 
modelo de relações sociais.

Não é o momento da reconciliação. É a hora de 
deixarmos muito claro que houve tortura no país 
durante a ditadura e que o atual Estado de Direito, 
por meio de seus agentes e instituições, continua 
a violar gravemente os direitos humanos. Não há 
como reconciliar com a política do #NÃOVAITER-
VERDADE proposta pelo Ministério da Defesa.

Edson Teles é professor de Filosofia na Escola de Filo-
sofia, Letras e Ciências Humanas da Unifesp - Campus 
Guarulhos. O texto foi publicado originalmente no 
blog PassaPalavra, em julho de 2014.
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Mariane Santos
Colaborou Rogério Dias
Em agosto, o Departamento de Oft almologia da 

Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de 
São Paulo (EPM/Unifesp) transmitiu ao vivo a primeira 
cirurgia oft almológica na resolução 4K - exibição de 
imagens com resolução quatro vezes maior do que a 
possibilitada pela tecnologia Full HD - para o teatro 
central da Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo (FMUSP), durante o 2º Congresso Interna-
cional da Associação CineGrid.

Duas câmeras de alta resolução (4K) foram acopla-
das ao microscópio utilizado no centro cirúrgico da 
Oft almologia do Hospital Universitário – Hospital São 
Paulo (HU-HSP). O sistema de captação e adaptação 
do aparelho foi especialmente pensado e adaptado 
com aproximadamente três meses de antecedência 
pela equipe envolvida na produção do evento: Cicero 
Inacio da Silva, coordenador do Programa Telessaúde 
Brasil Redes e docente da Universidade Aberta do Brasil 
(UAB/Unifesp); Marcello Di Pietro, diretor de Tecno-
logia da Informação da Unifesp; Milton Yogi, chefe do 
setor de Catarata do Departamento de Oft almologia da 
Unifesp; Guido Lemos, diretor do Centro de Informá-
tica (CI) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB); 
Fernando Frota Redígolo, professor do Laboratório de 
Arquitetura e Redes de Computadores da Universida-
de de São Paulo (Larc-USP); e a ZEISS, empresa que 
desenvolve alta tecnologia para microscópios da área 
médica. Foi necessária a adequação e implantação de 
novas peças no instrumento, feitas em impressão 3D.

Um link com capacidade de transmitir um giga/
seg da Rede ANSP (An Academic Network at São 
Paulo) foi disponibilizado no HU-HSP e conectado à 
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), dotada de 

infraestrutura própria de fi bras ópticas, voltada para as 
instituições de pesquisa e educação superior. No local 
da cirurgia, juntamente com as equipes envolvidas no 
processo, quatro engenheiros do Laboratório de Apli-
cações de Vídeo Digital (Lavid), ligado ao Centro de In-
formática da UFPB, colaboraram com os experimentos, 
dando  apoio técnico e disponibilizando o Fogo Player 
– soft ware de transmissão e execução de fi lmes 4K 3D.

Cicero Inacio da Silva, um dos fundadores da Cine-
Grid (com sede em San Diego, Califórnia), apresentou 
a oportunidade de realização do experimento a Paulo 
Schor, chefe do Departamento de Oft almologia da 
Unifesp, que aceitou o desafi o. “É um prazer participar 
e tornar permanente a transmissão em altíssima quali-
dade e nova dimensão de nossas cirurgias”, diz Schor.

Silva esclarece que a técnica é inédita no mundo e 
exigiu grande suporte tecnológico. “Esse tipo de evento 
reúne grupos de pesquisa que trabalham com imagens 
de ultra e alta defi nição para fi ns científi cos, cinema, 
visualização avançada com interesse em transportar es-
sas imagens por meio de redes de altíssima velocidade, 
chamadas de redes fotônicas, e que operam interna-
cionalmente via cabos submarinos. Circulamos pelo 
mundo mostrando as possibilidades de conectividade 
entre os países. A ideia é interconectar todo o planeta”.

Milton Yogi explica que foi realizada uma cirurgia 
de catarata chamada Facoemulsifi cação, que consiste 
na implantação de uma lente intraocular no paciente. 
Para o médico,  essa iniciativa se deu por um processo 
extremamente colaborativo entre duas instituições 
universitárias de liderança no país, com duas áreas 
diferentes de atuação, a Cinematografi a e a Medicina. 

“O impacto fi nal do projeto abriu algumas portas. 

A Unifesp tem investido em assistência à saúde 
e educação a distância. Desde 2006, conta com um 
Laboratório de Telemedicina (LAT), ambiente de 
colaboração audiovisual para 30 pessoas, que reúne 
um conjunto de equipamentos necessários, dispostos 

Unifesp é pioneira em 
transmissão 4K 
Procedimento permitiu que uma plateia remota, formada 
por especialistas, assistisse a uma cirurgia oftalmológica 
em ultra defi nição ao vivo 

em espaço físico projetado para esse fi m. A sala possi-
bilita a realização de aulas, apresentação de trabalhos, 
discussão de casos clínicos, eventos, sessões, reuniões 
de trabalho de projetos de pesquisa transmitidos por 
videoconferência, webconferência ou vídeo streaming.  

Em 2012, foi inaugurada a Sala de Telepresença, 
ambiente de colaboração imersivo audiovisual para 
seis pessoas, onde são realizadas reuniões com pontos 
remotos por videoconferência. Essa sala permite aos 
pacientes que residem em locais afastados dos grandes 
centros urbanos ter acesso ao atendimento especializa-
do em diferentes serviços de saúde no Brasil, podendo 
obter diagnósticos onde há carência de especialistas. 

O superintendente do HU-HSP, José Roberto Fer-
raro, tem incentivado e apoiado a criação de projetos 
baseados em recursos tecnológicos de telemedicina/
telessaúde, por meio de sessões periódicas de video-

Há interesses de estadunidenses e japoneses da área 
de Cinematografi a, que veem novas perspectivas para 
a aplicação desses sistemas de alta resolução na área 
médica. Eles estão dispostos a continuar com esse 
mesmo modelo de tecnologia, talvez em um maior 
grau de sofi sticação tecnológica. A nova tecnologia 
também permite uma nova abordagem para o ensino 
e a capacitação e transferência de habilidades, pois o 
grau de imersão permitido aos médicos que estão em 
treinamento é absolutamente espetacular”, explica Yogi.

O oft almologista complementa ainda que “quando 
você tem a visão do microscópio, de algum modo, ela 
é limitada pela ocular que você enxerga, e numa tela de 
40m² e ultra HD a percepção muda e se aprimora devido 
à alta defi nição e a um campo visual maior”. 

Já a ZEISS apoia toda iniciativa  voltada a melhorar a 
qualidade da imagem microscópica e esse foi o motivo 
pelo qual aceitaram o projeto desde o início. “Esse pode 
ter sido o primeiro passo para o desenvolvimento de 
novos microscópios com essa tecnologia testada e que 
pode contribuir para a melhora da qualidade de imagem 
na tecnologia médica e consequentemente em melho-
res resultados cirúrgicos para os pacientes. O projeto 
teve boa visibilidade na matriz, na Alemanha. Por isso 
acreditamos que esse trabalho pode se tornar um ponto 
de partida de estudo e desenvolvimento de novas tecno-
logias voltadas exclusivamente para aplicação médica”, 
esclarece Helio Lima, gerente de produtos da ZEISS.

Em dezembro deste ano, Silva prevê a transmissão da 
mesma cirurgia para a Universidade da Califórnia em San 
Dieg o, também empregando tecnologia 3D. Para 2015, 
a equipe da CineGrid estuda um novo experimento em 
8K com universidades internacionalmente reconhecidas.  

-conferência, teleassistência, Ensino a Distância para 
capacitação, segunda opinião a respeito de diagnós-
ticos e discussão de temas relacionados à gestão, 
assistência e pesquisa.

Ambos ambientes são coordenados pelo Departa-
mento de Informática em Saúde (DIS) e integra a Rede 
Universitária de Telemedicina (Rute), que interconec-
ta hospitais universitários de instituições de ensino e 
pesquisa de todo o país e promove a colaboração entre 
grupos de pesquisa em saúde.

Além disso, o DTI instalou 16 salas de videocon-
ferência em todos os campi da universidade (Baixada 
Santista, Diadema, Guarulhos, Osasco, São José dos 
Campos e São Paulo) e expandiu o ambiente de 
webconferência de 40 para 1.000 pontos em 10 salas 
virtuais, executadas com o apoio da Secretaria de 
Ensino a Distância. 
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Semestre Antológico
Pedro Marques

2014. Primeiro semestre. Curso de Letras vesper-
tino e noturno. A disciplina é Literatura Brasileira II, 
a ser ministrada por dois docentes, cada um na sua 
turma. Mas os colegas Francine Ricieri (também coor-
denadora do curso) e Pedro Marques (quem mal traça 
estas) juntam as salas. Suas perspectivas convergindo 
e divergindo. A galera brota um mundo de experiên-
cias na ponta da língua. As aulas precisam acontecer 
no auditório do Campus Guarulhos da Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp). 

Propõem três modos de avaliação. Em voo solo, 
duplas ou trios, o aluno escolhe o que fazer, afi nando 
os objetivos da disciplina a seus projetos pessoais e 
profi ssionais. Quem intenta marchar para a pesquisa, 
disserta um tema monográfi co. Quem deseja a do-
cência, agarra um romance com vistas ao ensino de 
Literatura. Apresenta-o numa introdução, escolhe um 
dos capítulos para confecção de notas, que operam 
como aula para um leitor do ensino médio.

Quem quer turbinar habilidades para o trabalho 
editorial, organiza uma antologia de poesia brasileira. 
Privilegia-se a produção de 1900 a 1945, pouco antolo-
giada por editoras em razão de direitos autorais ainda 
vigentes (caso de parte dos modernistas) ou descaso 
da crítica (caso de autores que iniciam o século XX). 
Os professores compartilham suas experiências como 
autores, por exemplo, da Antologia da poesia simbolista 
e decadente brasileira  (Francine Ricieri, Companhia 
Editora Nacional/Lazuli Editora) e Olegário Mariano 
– Série Essencial (Pedro Marques, Academia Brasileira 
de Letras/Imprensa Ofi cial do Estado de São Paulo).

Coleções ajudam a circular autores e poemas. 
Conseguem dispor, a leitores especializados ou não, 
materiais raros, dispersos e, principalmente, criar uma 
trilha de leitura por meio de textos ou fragmentos de 
textos que, de outro modo, não poderiam ser pensados 
em conjunto. Simular o trabalho de antologista, assim, 
desenvolve no estudante de Letras noções de: 1) esta-
belecimento de texto; 2) critérios de seleções e decisões 
editoriais; 3) redação de notas de rodapé, notícias 
biobibliográfi cas e introdução geral; 4) padronização 
ortográfi ca. Competências difíceis de mobilizar, ao 
mesmo tempo e com profundidade, numa prova de 
algumas horas na sala.

Os trabalhos surpreenderam como futuros projetos 
científi cos (atividade programada de pesquisa [APP] 
ou iniciação científi ca [IC]) ou como produtos edi-
toriais já bem resolvidos. Sintetizo abaixo alguns que 
se destacaram nos seguintes aspectos: 1) pesquisa de 
fontes; 2) originalidade de seleção; 3) justifi cativa crítica 
quanto a escolhas; 4) linguagem fl uente e rigorosa; 5) 
disposição gráfi ca.

Catherine Bonesso (Dociamargo: uma antologia 
brasileira) fez um corte temático enfeixando autores 
nem sempre postos lado a lado: B. Lopes, Cruz e 
Souza, Augusto dos Anjos, Mario Pederneiras, Ole-
gário Mariano, Cecília Meireles e Murilo Mendes. Na 
primeira parte, denominada “doce”, poemas em que o 
amor surge como possibilidade abstrata, casta, serena. 
Na segunda, “amargo”, o amor do campo ideal revela 
sua fi sionomia dolorosa. A terceira, “dociarmargo”, 
entrechoca as duas partes anteriores. Amor do sabor 
que agrada amarrando, do contraste passional, marcas 

da lírica amorosa, por exemplo, desde Safo de Lesbos, 
objeto de pesquisa da autora.

Gabriel Alves Ornelas (Antologia de poetisas bra-
sileiras – do parnasianismo ao penumbrismo) revela 
dois traços incomuns em alunos de terceiro termo. 
Capacidade para pesquisar fontes primárias e raras, 
pois a maior parte dos poemas coletados por ele são de 
escritoras hoje pouco conhecidas, com obras de difícil 
acesso, fora de catálogo há muitas décadas. Exemplo: 
Júlia Cortines, Narcisa Amália, Zalina Rolim, Francisca 
Júlia e Gilka Machado. E, ainda, o interesse por abordar 
duas linhagens da poesia brasileira (parnasianismo 
e penumbrismo) pouco visitadas pelas crítica e his-
toriografi a literárias. Trabalho que, certamente, será 
desenvolvido em APP.

Ana Paula Silva de Melo e Luciana Soares dos San-
tos (Antologia poética: a noite eternizada em poemas) 
viram uma noite transversal que, para elas, varia na 
produção dos poetas reunidos. A “noite” como estado 
de vigília íntima em Manuel Bandeira e Cecília Mei-
reles. Como misticismo em Cassiano Ricardo e Raul 
Bopp. Como escuridão presenciada em Guilherme de 
Almeida e Jorge de Lima. Mostra-se, enfi m, a “noite” 
como experiência particular da sensibilidade humana, 
ora extasiada ora temente, mas sempre imaginativa 
depois que o sol descansa.

Fábio da Silva Júnior e Nayra Mikie Dias Kikuchi 
(O diálogo com o sublime: a antologia da religião e es-
piritualidade), reuniram versos em torno de elementos 
espirituais. Escritores para quem a religiosidade surge 
como um dado cultural a mais do Brasil (Oswald de 
Andrade e Cassiano Ricardo). Ou rotina cotidiana de 
festa, liturgia e sincretismo (Manuel Bandeira, Jorge 
de Lima e Ascenso Ferrei-
ra). Ou gesto ascensional 
e humilde diante da divin-
dade (Mário de Andrade, 
Cecília Meireles e Vinicius 
de Moraes). Convida-se o 
leitor a entender os poetas 
selecionados não apenas 
como ilhas, mas como ar-
quipélago interconectado 
pelas pontes do sagrado. 

Vinicius Nonato Cam-
pos de Souza (São Paulo: 
amor e dor na formação da 
urbe) antologiza poetas que 
parecem refl etir a capital. 
Textos em que a voz poética 
oscila entre sentimental e 
pictórica (Mário de An-
drade e Cassiano Ricardo). 
Que apontam as novida-
des urbanas com o pasmo 
irônico de quem se sente 
estranho ali (Juó Bananère 
e Carlos Drummond de 
Andrade). Que processam 
a urbanidade como doença 
moderna, como máquina 
de triturar gente (Jairo de 
Raguna Cabral, João Ac-
cioli). Estes últimos são 
a grande contribuição do 

autor, que, feito colecionador de raridades, os garimpou 
na Biblioteca Mário de Andrade. 

Fábio dos Santos Tenório, Stephanie Silvestre Balta-
zar e Th ais Portansky de Lima (A rota da cigarra: uma 
antologia) partem de um tema quase microscópico para 
delinear uma “narrativa cigarresca”, compassada no 
tempo poético, onde ócio e útil jogam juntos. A seleção 
inusitada de poetas e rios estéticos arma a tensão que 
se resolve ou pela cigarra mitológica (Hermes Fontes, 
Da Costa e Silva, Hilda Hilst e José Paulo Paes), cujas 
matrizes brotam da velha Grécia; ou pelo animal pal-
pável (Alberto de Oliveira, Mario Pederneiras, Manuel 
Bandeira e Carlos Drummond de Andrade) que faz a 
trilha ruidosa das estações quentes. Por ter dedicado 
um livro exclusivo (Últimas Cigarras, 1915) ao tema 
alegórico/concreto, Olegário Mariano funciona aqui 
como melodia guia, a partir da qual vão cantando os 
demais poetas.

Outros alunos fi zeram deste um semestre antoló-
gico. Também enfrentaram o desafi o: Aline de Souza 
Camargo Assis, Bárbara Helena F. Fernandes, Beatriz 
Alencar, Beatriz Gonçalves Locatelli, Carla Siqueira, 
Carolina Figueiredo, Filipe Nunes dos Santos, Flávia 
Silva Rabelo, Francini Rijo, Gisele Godoy de Freitas, 
Ingrid Lima Garcia, Lucas de Souza Guimarães, Ma-
riane Mammana F. Godoi, Natália Roveri Adomaitis, 
Suelen Santana Silva, Th amires F. de Oliveira Silva, 
Valeska Chiusoli de Oliveira e Willerson Wey. A todos, 
obrigado por existirem.

Pedro Marques é docente no curso de Letras da Escola 
de Filosofi a, Letras e Ciências Humanas da Unifesp - 
Campus Guarulhos.
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Idealismo 
Augusto dos Anjos (1884-1914)

Falas de amor, e eu ouço tudo e calo! 
O amor da Humanidade é uma mentira. 
É. E é por isso que na minha lira 
De amores fúteis poucas vezes falo. 

O amor! Quando virei por fim a amá-lo?! 
Quando, se o amor que a Humanidade inspira 
É o amor do sibarita e da hetaíra, 
De Messalina e de Sardanapalo?! 

Pois é mister que, para o amor sagrado, 
O mundo fique imaterializado 
- Alavanca desviada do seu futuro - 

E haja só amizade verdadeira 
Duma caveira para outra caveira, 
Do meu sepulcro para o teu sepulcro?!

O grande amor
Gilka Machado (1893-1980)

Beijas-me tanto, de uma tal maneira, 
boca do meu Amor, linda assassina,114 
que não sei definir, por mais que o queira, 
teu beijo que entontece e que alucina! 

Busco senti-lo, de alma e corpo, inteira, 
E todo o senso aos lábios meus se inclina: 
morre-me a boca, presa da tonteira 
do teu carinho feito de morfina. 

Beijas-me e de mim mesma vou fugindo, 
e de ti mesma sofro a imensa falta, 
no vasto voo de um delíquio infindo... 

Beijas-me e todo o corpo meu gorjeia, 
e toda me suponho uma árvore alta, 
cantando aos céus, de passarinhos cheia... 

Noite na terra 
Cassiano Ricardo (1895-1974)

Cabelo assim, pixaim.

Falando em mandinga e candonga.
Desceram de dois em dois.

Pituma é bem preta:
pois cada preto daqueles
era mais preto que pituma
asa de corvo ou grúna
não era mais preta
cruz-credo, figa-rabudo,
do que preta mina
que chegou no Navio
 Negreiro.
Carvão destinado à oficina
 das raças.

E trouxeram o jongo
soturno como um grito
 noturno...

E Exum pra dançar na festança
 da sua chegança.

E bugigangas e calungas
pra terra criança.

E o urucungo que é um resmungo...

E o cabelo enrediço... do feitiço.
 E São-Cristo...
 E o Cussa Ruim

 Religião
Mário de Andrade (1893-1945)

Deus! creio em Ti! Creio na tua Bíblia!

Não que a explicasse eu mesmo,
porque a recebi das mãos dos que viveram as 
iluminações!

Catolicismo! sem pinturas de Calixto!... As 
humildades!...
No poço das minhas erronias
vi que reluzia a Lua dos teus perdoares!...

Rio-me dos Luteros parasitais
e dos orgulhos soezos que não sabem ser or-
gulhosos da Verdade;
e os mações, que são pecados vivos, 
e que nem sabem ser Pecado!

Oh! minhas culpas e meus tresvarios!
E as nobilitações dos meus arrependimentos
chovendo para a fecundação das Palestinas!
Confessar!...
Noturno em sangue do Jardim das Oliveiras!...

Naves de Santa Ifigênia, 
os meus joelhos criaram escudos de defesa 
contra vós!
Canta como me arrastei por vós!
Dizei como me debrucei sobre vós! 

Mas dos longínquos veio o Redentor!
E no poço sem fundo das minhas erronias
vi que reluzia a Lua dos seus perdoares!...

“Santa Maria, mãi de Deus...”
A minha mãi-da-terra é toda os meus entu-
siasmos:
dar-lhe-ia os meus dinheiros e minhas mãos 
também!

Santa Maria dos olhos verdes, verdes,
venho depositar aos vossos pés verdes
a coroa de luz da minha loucura! 

Alcançai para mim
A Hospedaria dos Jamais Iluminados!

Alma urbana
Jairo de Raguna Cabral (1911-1937)

Eu compreendi a Cidade – suas luzes, seus ritmos.
Suas luzes barulhentas,
que berram dentro da noite burguesa
o prestigio imenso da arte estrangeira,
dos capitães imigrados,
sobre o dorso nacional
dos viadutos metálicos...

Seus ritmos musculosos,
argamassando no suor cotidiano
as perspectivas asfaltadas
das avenidas galicísticas,
por onde hão de passar os autos respeitáveis e 
brandos
de gordos eruditos
que não sabem quem é José de Alencar...

Eu compreendi a Cidade – suas luzes, seus 
ritmos.
E a sinuosa orquestração dos seus trilhos.
que o Canadá lhe emprestou.

O Enterro da Cigarra 
Olegário Mariano (1889-1958)

As formigas levavam-na... Chovia... 
Era o fim... Triste outono fumarento!... 
Perto, uma fonte, em suave movimento, 
Cantigas de água trêmula carpia. 

Quando eu a conheci, ela trazia 
Na voz um triste e doloroso acento. 
Era a cigarra de maior talento, 
Mais cantadeira desta freguesia. 

Passa o cortejo entre árvores amigas... 
Que tristeza nas folhas... Que tristeza! 
Que alegria nos olhos das formigas!... 

Pobre cigarra! Quando te levavam, 
Enquanto te chorava a Natureza, 
Tuas irmãs e tua mãe cantavam...

Alva 
Cecília Meireles (1901-1964)

Deixei meus olhos sozinhos 
nos degraus da sua porta. 
Minha boca anda cantando, 
mas todo o mundo está vendo 
que a minha vida está morta. 

Seu rosto nasceu das ondas 
e em sua boca há uma estrela. 
Minha mão viveu mil vidas 
para uma noite encontrá-la 
e noutra noite perdê-la. 

Caminhei tantos caminhos, 
tanto tempo e não sabia 
como era fácil a morte 
pela seta82 do silêncio 
no sangue de uma alegria. 

Seus olhos andam cobertos 
de cores da primavera. 
Pelos muros de seu peito, 
durante inúteis vigílias, 
desenhei meus sonhos de hera. 

Desenho, apenas, do tempo, 
cada dia mais profundo, 
roteiro do pensamento, 
saudade das esperanças
quando se acabar o mundo...   
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Nosso professor no Louvre 
Juliana Narimatsu e Mariane Santos

Ele se chama Jamil Ibrahim Iskandar. Nasceu em 
1949, na cidade de Beirute, capital do Líbano. Desem-
barcou no Brasil aos 10 anos a bordo de uma aeronave 
da Panair . Falava árabe e francês, mas, como era crian-
ça, aprendeu rápido a língua portuguesa. Foi morar em 
Curitiba, Paraná, juntamente com uma parte da família 
que já estava alocada na cidade há alguns anos. 

Quando atingiu a fase de cursar o ensino  primário, 
seus pais o enviaram de volta à sua terra natal para  
prosseguir com os estudos nos dois idiomas de sua 
infância (árabe e francês). Nesse período, morou com 
a avó. 

A vivência em Beirute é recordada por ele como 
um tempo sem confl itos e desentendimentos. Era um 
lugar maravilhoso. Ele estudava no centro da cidade e 
brincava nas horas livres, como qualquer criança, de 
carrinho de mão, bolinha de gude e  andava de bicicleta. 
Mas ele sabia que, um dia, teria que voltar ao Brasil para 
iniciar uma nova fase de sua vida ao lado da família e 
de seus irmãos, que ele não conhecia. 

Foi no dia 13 de abril de 1960 que ocorreu a 
chegada defi nitiva à América (como era chamado o 
Brasil pelos “velhos” no Líbano). Conheceu os irmãos, 
interagiu com as crianças de sua idade e aos poucos foi 
aprendendo o português. A amabilidade e a atenção 
dos brasileiros, principalmente dos vizinhos, é uma 
lembrança carinhosa que carrega consigo; sentiu-se 
muito bem acolhido.  

Os pais eram comerciantes e contavam com o 
auxílio dele, mas o primeiro emprego foi de professor. 
Com 22 anos já lecionava e exerce essa profi ssão até 
os dias de hoje. Durante o segundo grau se interessou 
pela Filosofi a, em especial pelos gregos clássicos, pela 
Filosofi a Medieval e Medieval Árabe. Esse interesse 
orientou a sua história de vida profi ssional. Como quase 
não havia obras em português referentes ao tema, fazia 
a leitura de textos em árabe e em francês. 

No Paraná deu continuidade aos estudos até a 
graduação. Depois que terminou o curso de Filosofi a, 
se dedicou à Filosofi a Medieval Árabe. Fez o mestra-
do na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(PUC), doutorado na Universidade Estadual de Cam-
pinas (Unicamp) com bolsa sanduíche na Universidad 
Complutense de Madrid, Espanha, onde também fez 
o pós-doutorado.

Após lecionar na PUC do Paraná, por 29 anos, 
aposentou-se com a ideia de fazer somente traduções 
do árabe para o português. Mas os planos tiveram que 
ser refeitos, ao deparar-se com um concurso na disci-
plina de História da Filosofi a Medieval Árabe aberto 
pela Unifesp – única instituição brasileira que oferece 
essa disciplina como independente. Foi aprovado e está  
na instituição há quase seis anos. Somando toda a sua 
experiência, são 35 anos de magistério. Iskandar nota 
que o trabalho de pesquisa na área em que atua é mui-

to difícil, dada a falta de publicações e de tradição no 
Brasil. Em sua jornada, recebeu um forte estímulo do 
orientador de mestrado e doutorado,   professor Carlos 
Arthur Ribeiro do Nascimento, que, mesmo não sendo 
oriundo da área de estudos da cultura árabe,  percebeu 
a importância do tema para a universidade brasileira. 

Mas, os esforços acabaram rendendo frutos impor-
tantes, diz Iskandar, sem disfarçar a satisfação. Hoje, são 
três doutores, três fazendo doutorado, dois mestrandos 
e muitos interessados em desenvolver pesquisas na 
Unifesp.  A sua admissão na universidade trouxe boas 
oportunidades para sua carreira profi ssional, como 
o  convite para ser pesquisador do Museu do Louvre, 
em Paris. Iskandar atribui o convite a uma iniciativa 
articulada pela professora Olgária Chain Féres Matos 
(da Escola de Filosofi a, Letras e Ciências Humanas da 
Unifesp), que mantinha vínculos com os pesquisadores 
do museu.

 “A diretoria do museu vai me dar acesso à docu-
mentação científi ca das obras de seu acervo relativas ao 
mundo árabe-muçulmano. Com isso, poderei analisar 
os documentos, ler os originais das obras e determinar, 
por exemplo, qual foi a doutrina religiosa ou fi losófi ca 
que norteou a produção de determinada obra numa 
época específi ca”, explica o professor, autor de vários 
livros sobre o tema, incluindo Avicena - a origem e o 
retorno, em 1999; uma tradução comentada de um 
tratado que o fi lósofo escreveu, no ano de 1001, para 
o seu discípulo Sirazi, no qual discorre sobre a origem 
e o retorno da alma a Deus. A tradução de Iskandar 
introduziu no Brasil, em idioma português, a obra de 
Avicena, ou Ibn Sina (Avicena, 980 – 1037), talvez o 
fi lósofo mais importante do Islã. 

Para Iskandar, um dos aspectos mais importantes 
de seu novo trabalho no Museu do Louvre, iniciado 
em outubro, será a possibilidade de abrir caminho 
para outros projetos importantes com a Unifesp. Desse 
ponto de vista, o convite foi “uma conquista” de toda 
a universidade. “Eu me senti muito lisonjeado pelo 
convite, é claro, mas principalmente por não se tratar 
apenas de minha pessoa, mas sim da Unifesp como 
um todo. Eu me sinto como que representando a nossa 
universidade”, afi rma.

Sempre apoiado pela esposa Norma e pelas três fi lhas, 
Iskandar desenvolveu um intenso trabalho social, ao lado 
do acadêmico. Foi presidente da Sociedade Benefi cente 
Muçulmana no Paraná durante 12 anos. Lá fundou uma 
escola de educação infantil e ensino fundamental, a Escola 
Brasileira Árabe de Curitiba, com o currículo normal 
de uma escola brasileira, com o acréscimo do ensino 
da língua árabe. “Eu sempre acreditei que  as pessoas 
devem preservar e observar os valores fundamentais do 
ser humano: respeito, solidariedade, amor ao próximo, 
educação. Não podemos abrir mão da educação. Se tiver 
isso, o resto será tranquilamente bom”, fi naliza.


