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Ao completarmos um ano de gestão, cumpre 
oferecer à comunidade da Unifesp um balanço trans-
parente daquilo que foi realizado e do que ainda resta 
por fazer. Com esse propósito, publicaremos em breve 
uma edição especial do jornal. Destacamos, por ora, as 
perspectivas para o ano que se inicia.   

Nosso primeiro desafio é compreender o lugar 
atualmente ocupado pela Unifesp no cenário nacional. 
Nossa universidade atingiu grandes dimensões, espe-
cialmente se compararmos os números atuais com os 
de dez anos atrás. 

Somos 15 mil estudantes de graduação, pós-gradu-
ação e residência, 4 mil de ensino a distância e 8 mil 
especializandos, somando 27 mil. A cada mês, nosso 
complexo hospitalar e assistencial atende a cerca de 
100 mil pessoas, das quais mais de mil correspondem 
a casos diários de emergência. Somos mil e quinhentos 
docentes (a quase totalidade formada por doutores) e 4 
mil técnicos administrativos. E ainda não terminamos 
a expansão dos cursos já abertos.

Esses números, que revelam um crescimento expo-
nencial nos últimos anos, representam desafios enor-
mes, não só no curto e médio prazos como também 
para a próxima década. Por essa razão, um de nossos 
objetivos centrais para 2014 é a realização do I Congres-
so da Unifesp. Nossa proposta de pauta é ambiciosa: a 
discussão sobre a concepção de universidade frente aos 
desafios da não autonomia; os projetos pedagógicos; a 
finalização da expansão até então praticada e as estra-
tégias para a expansão pactuada, ainda não iniciada. 

O congresso será uma instância de diálogo que for-
necerá a base para a construção de propostas do novo 
estatuto da Unifesp. Queremos criar mecanismos que 
assegurem maior participação nas tomadas de decisão 
e na definição dos rumos que devemos assumir como 
instituição plural e plena de diversidades.

As discussões sobre o modelo de universidade 
(multicampi, multidisciplinar, pública e socialmente 
referenciada) estão apenas no seu início. Daí a necessi-
dade de criarmos as condições e o ambiente acadêmico Soraya Smaili

que permitam a troca de informações e experiências. 
Queremos aperfeiçoar o processo de integração de 
todas as unidades e campi num todo único: um con-
junto que reconhece suas diferenças e dificuldades e 
atua coletivamente para consolidar e aperfeiçoar uma 
universidade cada vez mais justa e democrática, não 
só para a sociedade, mas também para os que nela 
trabalham.

A conquista de uma universidade plena só poderá 
ser realizada quando reconhecermos nossos próprios 
limites – tanto aqueles sentidos nos afazeres diários 
em cada um dos campi quanto os percebidos no todo, 
incluindo, é claro, os graves problemas estruturais 
característicos de uma expansão promovida a passos 
acelerados.

Apesar de todos os problemas, a Unifesp reúne um 
potencial imenso, que se expressa concretamente em 
suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Para dar 
plena vazão às energias criadoras dos membros de sua 
comunidade, queremos a flexibilização dos currículos, 
uma internacionalização que abra a possibilidade de 
maior troca de conhecimento e padrões de qualidade, 
uma estrutura física que permita a boa experiência de 
laboratório e o acesso a um rico acervo de informações, 
um hospital mais integrado e humano na assistência e 
no ensino e um ambiente que permita a interdiscipli-
naridade e o desenvolvimento do conhecimento, da 
formação e da atuação social.

Sabíamos – e sempre o dissemos – que não resolve-
ríamos todas as questões em quatro anos. No primeiro 
ano, procuramos responder às demandas emergenciais 
e do cotidiano. Paralelamente, iniciamos o redireciona-
mento dos processos administrativos e acadêmicos no 
sentido de aumentar sua eficácia. Vamos prosseguir na 
busca incessante desses objetivos em prol da universi-
dade que todos almejam.
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35 anos de samba 
na EPM 

Juliana Narimatsu
Na década de 1970 já era comum os estudantes da 

Escola Paulista de Medicina incluírem em sua rotina 
as atividades extracurriculares. Futebol, vôlei e outros 
esportes, vinculados à Associação Atlética Acadêmica 
Pereira Barretto (A.A.A.P.B.), formavam suas equipes 
com calouros e veteranos. A Intermed, competição 
esportiva entre as faculdades de Medicina de São Paulo, 
sempre foi o momento do auge e o foco dos treinos. A 
bateria não ficava fora desse clima. Um grupo festivo, 
com um pequeno arsenal de instrumentos e melodias, 
animava a torcida em qualquer campeonato. “Na 
verdade, era muito mais um encontro de amigos”, 
comenta Jorge Harada, pediatra e ex-aluno da 46ª 
turma da EPM.

Harada participou de sua primeira Intermed logo 
que entrou na Escola, em 1978. Na época, existiam 
baterias de outras instituições que tocavam como 
profissionais, com vários toques e entradas. Os cole-
gas epemistas acharam as apresentações interessantes 
e decidiram colocar a organização como meta para 
os anos seguintes. Sistematizaram ensaios depois das 
aulas, aprenderam os arranjos com algumas escolas 
de samba, como a Vai-Vai, e produziram mais letras. 

Em 1979, quando voltaram ao evento, batiza-
ram oficialmente o grupo com base em alguns fatos 
marcantes: normalmente as competições aconteciam 
perto da cidade de Piraçununga; um dos integrantes 
da bateria era parente do proprietário da produtora da 
cachaça 51, localizada naquela região; ao passarem por 
lá, ganhavam caixas da bebida. “É por isso que todos 
nos conheciam como Bateria 51”, relembra Harada.

O compromisso é alegrar
Caixa, surdo, contrassurdo, tamborim, agogô, 

ganzá. O chocalho era feito com latinha e arroz. Para 
manter a bateria, a verba provinha da própria Atlética, 
do patrocínio de alguma empresa de comércio local ou 
da conhecida “vaquinha” entre os estudantes. Além 
disso, o grupo arrumava os equipamentos, preparava 
os enfeites para os jogos e fazia os uniformes estilizados 
com o mascote oficial, o Nicodemus –  uma caveira 
com monóculo, cartola e cigarrilha. Às sextas-feiras, 
a Bateria 51 tinha encontro marcado no conhecido 
Bar do Portuga, situado na esquina das ruas Otonis e 
Pedro de Toledo. Os integrantes ficavam a noite toda 
compondo. Em certas atuações, introduziram outros 
gêneros musicais com a utilização de um saxofone ou 
clarinete de um colega. 

Alunos de outros cursos, professores, pós-graduan-
dos e residentes, todos podiam fazer parte da Bateria 
51. O único compromisso era que ninguém ficasse pa-
rado. Independente de o time da EPM estar ganhando 
ou perdendo uma partida, os componentes da bateria, 
espalhados entre a torcida, revezavam-se para “puxar 
um samba” ou o famoso trá-cá-trá – grito da Escola. “A 
ideia sempre foi a de agregar tanto os valores, quanto as 
pessoas da EPM, passando o bastão para as próximas 
gerações”, esclarece Harada. 

Samba da Escola
Que bonito a Paulista é
Me sacode da cabeça aos pés
Que bonito a Paulista é
Me sacode da cabeça aos pés

Paulista esse ano arrasará
Com a força, o samba e a alegria de cantar
A Indiarada veste a camisa
Pra exaltar... Paulista Escola querida

Tanto esplendor
A bateria toca hinos de louvor
Em meio à torcida enlouquecida
O trá-cá-trá anuncia a alegria
Nessa Escola fascinante o Nicodemus foi morar
Torcida se encanta com o batuque que faz delirar 
(2 vezes)

Bateria... Faz a galera gritar
Oh! Paulista, como é belo o seu cantar
Das escolas, a mais linda é a do trá-cá-trá
Paulista é força, é garra, é pura raça, é tesão
E mora no meu coração
Paulista Escola de Samba, és tu a minha paixão
Paulista supercampeã

35 anos de amizades
A Bateria 51 preserva suas tradições: letras, breques 

e trejeitos. Os instrumentos, por sua vez, precisam 
sempre de reparos. Em 2009, optaram por restaurar 
alguns. “Repintamos e trocamos a pele dos surdos. O 
mais legal é que encontramos escritos de comemora-
ção, dos membros antigos, gravados nos tecidos”, diz 
Müller Urias, aluno da 75a turma de Medicina. Além 
disso, os instrumentos também recebem apelidos. “É 
uma prática de muitos anos. Há, por exemplo, o tarja 
preta, conhecido dessa forma porque taparam o seu 
outro nome com uma fita isolante”, explica Gabriel 
Cury, estudante da 79a. “Já nomearam os instrumen-
tos por um momento marcante e até homenagearam 
turmas”, finaliza.

A Intermed continua sendo o clímax dos eventos 
esportivos no ano, disputando espaço com o torneio 
de baterias universitárias, o Balatucada. Desde 2011 a 
Bateria 51 decidiu participar da competição. A apre-
sentação inaugural rendeu o oitavo lugar entre as treze 
principais. Contudo, no ano seguinte, não foram bem 

e acabaram barrados na seletiva. Esse episódio alterou 
o rumo dos ensaios. “Lembramos de um ex-aluno 
que gostava muito de samba, Rodrigo Perrella, e que 
foi também ritmista da Mocidade Alegre. Ele veio nos 
ajudar e acabou gostando tanto do clima, que virou 
nosso mestre”, conta Urias. Os próprios integrantes 
atuais se envolveram tanto, que estão em grandes es-
colas de samba como a X-9 Paulistana, Mancha Verde 
e Acadêmicos do Tatuapé.

Rituais de sorte foram incorporados à tradição do 
grupo, como o batismo, quando tocam, uma semana 
antes da Intermed, em todos os locais da Atlética – 
banheiro, almoxarifado, despensa, entre outros –, e a 
peregrinação, quando percorrem a rua Borges Lagoa, de 
ponta a ponta, exibindo passos de samba. Todo começo 
de ano a bateria, junto com os representantes de outras 
modalidades esportivas da A.A.A.P.B., recepciona os 
alunos, dando-lhes a oportunidade de aderir às equi-
pes. Cada calouro, no caso, escolhe seu instrumento 
e vai aprendendo aos poucos. “É uma forma de nos 
confraternizarmos com todos”, diz Adriana Baratela, 
aluna da 80a turma de Medicina.

Em agosto deste ano, a Bateria 51 completará 35 
anos de trajetória. A comemoração será marcada 
com a tradicional camiseta listrada e o símbolo da 
Mocidade Independente Pereira Barretto. “Muitos 
eram fãs da escola do Rio de Janeiro, a Padre Miguel, 
e acabaram trazendo isso”, comenta Cury. Apesar das 
responsabilidades que vem adquirindo, a bateria não 
perdeu sua principal essência: a amizade. “Foi uma 
forma de possibilitar a união da comunidade epemista”, 
interpreta Harada. “Somos um grupo de amigos, e as 
pessoas permanecem por conta dessa proximidade”, 
confirma Urias.

Criado em agosto de 1979, com nome 
que homenageia a cachaça, grupo 
preserva amizades e tradições  

Jorge Harada, um dos fundadores da Bateria 51
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Carine Mota

O programa Ciência sem Fronteiras (CsF), lançado 
em julho de 2011 pelo governo federal e coordenado 
pelos Ministérios da Educação (MEC) e da Ciência, 
Tecnologia e Inovação (MCTI), visa con-
solidar, expandir 
e internacionali-
zar os conheci-
mentos em ciên-
cia e tecnologia 
no país, mas já 
apresenta dificul-
dades e queixas 
em relação à falta 
de investimento e 
infraestrutura. Tra-
ta-se de um projeto 
federal, gerencia-
do pelo Conselho 
Nacional de Desen-
volvimento Cientí-
fico e Tecnológico 
(CNPq), em parceria 
com a Coordenação 
de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível 
Superior (Capes), que 
incentiva o intercâmbio 
de estudantes de uni-
versidades federais com 
instituições internacio-
nais de nível superior, por 
meio de bolsas de estudo. 
Seus primeiros resultados 
dividem a opinião de es-
pecialistas e alunos. 

Até 2014, foram implementadas pelo programa 
45.621 bolsas de estudo, o que significa que – em rela-
ção a esse montante – foram aplicados recursos para 
o pagamento de despesas necessárias à viagem – como 
a compra de passagens e a quitação do seguro saúde – 
antes mesmo da vigência das bolsas (esclareça-se que 
as bolsas concedidas são aquelas que foram aceitas 
pela instituição no exterior e antecedem as que foram 
implementadas). Parte dos recursos mencionados 
é oriunda do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (FNDCT). 

E é precisamente este último aspecto –  o da prove-
niência de recursos – que é criticado por Helena Nader, 
pesquisadora da Unifesp e presidente da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). Em-
bora qualifique como positiva a criação do programa, 
Helena assegura que, para financiar as bolsas, o fundo 
teve de diminuir os recursos destinados às atividades 
da SBPC. A verba prevista no orçamento de 2014, de 
quase R$ 1 bilhão, para o Ciência sem Fronteiras re-
presenta um terço do montante destinado ao FNDCT. 
Segundo a Capes, 80% da demanda do CsF provém da 
graduação, enquanto a concessão de bolsas para outros 
níveis é menor devido à baixa procura. 

Marcelo Brio-
nes, responsável 
pela Secretaria de 
Relações Interna-
cionais da Unifesp, 
critica o programa 
por outras razões. 
Argumenta que 
faltam universi-
dades brasileiras 
mais modernas 
e  inovadoras 
e aponta pro-
blemas na dis-
tribuição dos 
investimentos 
entre os par-

ticipantes do programa: 
“Quando nosso aluno vai para o exterior,  isso não 

é um problema, porque encontra universidades boas 
e internacionalizadas, já as daqui são ultrapassadas”, 
explica. Para ele, em vez de distribuir os recursos dis-
poníveis para muitos alunos, seria mais interessante 
identificar os mais talentosos e oferecer-lhes uma 
quantia maior.

Segundo informações do mencionado órgão da 
Unifesp, desde 2012 – ano em que a instituição co-
meçou a mandar alunos ao exterior – até fevereiro 
de 2014, foram beneficiados 267 estudantes, dentre 
os quais: 153 permanecem no exterior, 54 aguardam 
os processos de análise (aprovados pela universidade, 
mas dependentes do aval dos órgãos responsáveis) e 
60 alunos já retornaram.   

Alunos internacionalizados
O estudante de Engenharia Civil da Universidade 

Federal de São Carlos (UFSCar) Luiz Guilherme Tozzi 
Pego, 23 anos, participou do programa em 2012, na 
Universidade Western Kentucky e afirma que a quantia 
investida nos alunos é pequena. Segundo ele, era co-
mum identificar indianos, chineses, árabes e europeus 
nas universidades estadunidenses que recebiam auxílio 
de seus respectivos governos, embora raramente en-
contrasse estudantes da América Latina. “Se o nosso 

Ciência sem 
fronteiras?

país pretende se consolidar como uma nação de relativa 
importância na conjuntura internacional, deve expor os 
universitários de suas instituições às tendências, ideias 
e idiomas internacionais”, complementa. 

André Braha Stoll, 21 anos, que cursa Medicina 
na Unifesp, foi para os Estados Unidos em janeiro de 
2014 estudar na Universidade de Cornell e avalia que 
o incentivo correspondente é pequeno. Entretanto, o 
estudante de Engenharia Mecânica da UFSCar Gustavo 
Rodrigues, 22 anos, discorda dessa opinião. Bolsista na 
Universidade de Toronto, Rodrigues diz que o investi-
mento é grande e que o processo seleciona apenas os 
melhores estudantes das melhores universidades. Isso 
garante um enorme retorno para o país de origem a 
médio prazo.    

Outra preocupação dos pesquisadores e envolvidos 
no programa é que muitos bolsistas viajam com o in-
tuito de fazer turismo e não como pesquisadores em 
busca de aperfeiçoamento profissional. “Já ouvi boatos 
de que muitos alunos estão aproveitando essa oportuni-
dade apenas para viajar e não para estudar, o que com 
certeza cria uma imagem péssima dos brasileiros no 
exterior”, desabafa Luiz Guilherme Tozzi Pego. Apesar 
disso, avalia positivamente a experiência: “Além da 
enriquecedora experiência acadêmica, o ganho pessoal 
por ter vivido fora do país por um período razoavel-
mente longo, tendo contato com diferentes pessoas e 
pensamentos é imensurável”.

Já a presidente da SBPC, Helena Nader, prefere 
deixar ao CNPq e à Capes a tarefa de investigar o de-
sempenho dos bolsistas e faz um balanço positivo dos 
resultados que presenciou: “O comportamento dos 
estudantes com quem tive contato pode ser comparado 
ao de ‘pequenos embaixadores’. Tenho orgulho deles.”

Priscila Yokoya, 20 anos, estudante de Engenharia 
Química na Unifesp, viajou no começo de 2014 para 
o Canadá com o propósito de estudar na Universidade 
Queen’s e relata quais são as expectativas para o curso: 
“Espero aprender muito e melhorar meu inglês, além 
de ganhar mais conhecimento em minha área e em 
outras relacionadas”. Entretanto também critica a falta 
de apoio da universidade: “A Unifesp nunca nos incen-
tivou a nos inscrever no programa. Só fiquei sabendo 
dele através de colegas que iriam viajar”.
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Especialistas e estudantes bolsistas discutem 
fragilidades e méritos do programa de intercâmbio 
educacional do país

1. Luiz Pego com a bandeira do time Steel Bridge da Universidade Western   
   Kentucky, em Seattle 

2. Priscila Yokoya em frente da escola de inglês, no Canadá

1. 

2. 
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Daniel Patini

Fernanda Pereira de Sousa, 35 anos, fotógrafa de 
São Paulo, morou na Inglaterra durante seis meses, 
ainda adolescente, com o objetivo de estudar inglês. 
Porém, foi na Austrália que vivenciou sua principal 
experiência longe do Brasil. Mudou-se para esse último 
país em 2004, e lá reside até hoje. Viveu em diversas 
cidades, para viajar ou para conseguir melhores opor-
tunidades de trabalho. Já tentou voltar três vezes para 
o Brasil, sem sucesso.

Marisa Eiko Yamanata, paulistana de 54 anos, já 
foi três vezes ao Japão com o marido tentar a sorte. So-
mados, foram quase quatro anos de permanência fora 
do Brasil. A primeira viagem aconteceu em 1989, e a 
tentativa mais recente se deu em 2006. Com o dinheiro 
acumulado no exterior, comprou a casa no bairro do 
Jabaquara (zona sul de São Paulo), onde mora hoje com 
a família. No local, Marisa trabalha como costureira 
para uma clientela assídua. Ela não esconde sua vontade 
de voltar para o Japão.

O contato entre as diversas culturas ao redor do 
mundo se intensificou nos últimos anos, principal-
mente devido à globalização e à revolução tecnológica. 
Porém, lidar com as diferenças culturais e as peculiari-
dades de cada região continua sendo um desafio para 
pessoas como Fernanda e Marisa, que se aventuraram 
longe de seu país de origem. Sentir-se um pouco “per-
dido”, confuso, tanto lá fora como no momento do 
retorno, é muito comum entre pessoas que enfrentam 
essas experiências. 

Como explica Sylvia Duarte Dantas, coordenadora 
do Núcleo de Pesquisa e Orientação Intercultural e 
professora do Departamento de Saúde, Clínica e Ins-
tituições, o sentimento de não pertencimento é algo 
pelo qual todos os que vão para outros países passam. 
Ela, que estuda o contato entre culturas há mais de 20 
anos, também vivenciou a questão quando morou nos 
Estados Unidos por 12 anos. “Lá, eu me considerava 

tão brasileira, mas quando voltei não me sentia nem 
brasileira nem americana”, relata.

A ida 
No primeiro momento, quando alguém muda de 

país, acontece um processo de adaptação, por conta 
das diferenças culturais. “O indivíduo entra em contato 
com um novo jeito de pensar, de agir, que muitas vezes 
não imaginava que existisse”, lembra a professora. Toda 
pessoa que se insere de forma direta e contínua em 
outra cultura passa por um processo de “aculturação 
psicológica”, em que novos valores e hábitos são ad-
quiridos. Nesse período, há um reaprender. “Não dá 
para fazer as coisas do jeito que se fazia antes, pois o 
contexto requer outras formas”, declara.

A fotógrafa Fernanda lembra bem dessa fase. “No 
período de adaptação, achei tudo estranho e ruim. Até 
mesmo coisas bem simples, como lavar a louça, por 
exemplo, são diferentes. Depois, tudo se torna normal”. 
Essa adaptação é uma questão de sobrevivência. Para 
ela, o mais importante é “ir pronta para todos os tipos 
de experiências e aceitar o jeito como os outros vivem, 
sem julgamento”.

Já para Marisa, que diz ser “uma brasileira que 
possui um carinho muito grande pela cultura japonesa”, 
o problema maior ocorreu com o marido, que não se 
adaptou lá fora. “Ele odeia o Japão!”, decreta. E esse 
sentimento pode ser explicado, conforme descreve a 
coordenadora do núcleo: “A mudança gera um estres-
se de aculturação, que demanda muita energia e um 
trabalho psicológico grande para poder se adaptar”.

A volta
De acordo com a professora Sylvia, quando as 

pessoas voltam, acham que estão retornando para um 
lugar conhecido; afinal de contas é o país delas, onde 
nasceram e foram criadas, onde construíram suas 

referências. “Elas retornam achando que tudo está 
como antes. Mas a cultura é algo muito dinâmico, que 
está sempre mudando. Sentem-se, então, perdidas, 
não pertencentes a nenhum lugar, o que na Psicologia 
Intercultural é chamado de estado marginal”.

O processo em questão é muito sofrido. “Eu me 
sentia uma estrangeira no meu próprio país, e ninguém 
entendia esse sentimento. É impossível conversar com 
pessoas que nunca passaram pela mesma situação. Elas 
me achavam antissocial e arrogante, mas, na verdade, 
só estava confusa”, conta Fernanda, que admitiu ter 
mais dificuldade em aceitar certos aspectos da nossa 
cultura, como o “jeitinho brasileiro” de querer tirar 
vantagem em tudo. 

Para Marisa, as diferenças na realidade dos dois 
países ficaram ainda mais nítidas no retorno ao Brasil. 
“A volta é muito difícil. No Japão você vê organização, 
limpeza, educação... aqui é diferente. Eles respeitam as 
leis, tudo funciona”, compara. Da última vez que retor-
nou, ficou bastante depressiva. “Às vezes tenho raiva de 
estar aqui, sendo que poderia estar lá... Se pudesse, já 
teria voltado!”, não hesita em dizer.

Como superar
Um importante passo para superar esse processo 

de readaptação, por mais natural que seja recordar 
a outra realidade, é relativizar as coisas. “É preciso 
lembrar que existem aspectos positivos e negativos em 
todo lugar e considerar que não existe um lugar ideal”, 
aconselha Sylvia. 

A ideia de que a pessoa vai encontrar as coisas 
como eram antes, é algo que também tem de ser des-
construído. Para aqueles que estão passando por esse 
problema e se perguntam se irão conseguir superá-lo, 
a psicóloga traz esperança: “Só é preciso ter paciência 
e persistência. Cada indivíduo tem o seu tempo, não 
adianta se comparar com outro”.

Encontros e desencontros
Pesquisadora do Campus Baixada Santista estuda dificuldades enfrentadas por brasileiros que emigraram e agora tentam readaptar-se à vida no Brasil
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Procure ajuda
O Núcleo de Pesquisa e Orientação In-

tercultural da Unifesp oferece atendimento 
psicológico, em Santos e em São Paulo, a quem 
apresenta dificuldades de readaptação. A pessoa 
deve ligar para os telefones (13) 3523-5029 / (13) 
3878-3806 ou enviar e-mail para intercultural@
unifesp.br, relatando o motivo pelo qual pro-
cura o serviço. Na sequência é marcada uma 
entrevista, durante a qual se considera o melhor 
encaminhamento. 

Para quem quiser ler mais sobre o assunto, 
o livro Psicologia, e/imigração e cultura, editado 
em 2004 pela Casa do Psicólogo e organizado 
por Sylvia Dantas Debiaggi e Geraldo José de 
Paiva, reúne artigos de especialistas em Psico-
logia Intercultural e pesquisadores voltados à 
temática e/imigratória. Adaptação, aculturação, 
identidade e gênero são alguns dos tópicos 
abordados na obra.

Marisa trabalhou no Japão, em 1991, em uma 
fábrica para o controle de qualidade de chips para 
computadores

Professora Sylvia estuda o contato entre culturas 
há mais de 20 anos
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Mundo cada vez mais interconectado 
demanda intercâmbio crescente de 
alunos, de docentes e de conhecimento 

José Luiz Guerra

Um dos grandes desafios das universidades brasi-
leiras nos dias de hoje é adotar estratégias adequadas 
para o processo de internacionalização. Para isso, é 
necessário não apenas o intercâmbio de alunos, de 
docentes e de conhecimento, mas especialmente a 
consolidação de uma estrutura física e acadêmica 
suficiente para receber pessoas oriundas  de diversas 
partes do mundo.

Os modelos de internacionalização das principais 
instituições de ensino no mundo, entre elas a Harvard 
University e o Massachusetts Institute of Technology, 
ambas nos Estados Unidos, e a Oxford University, na 
Inglaterra, podem ajudar as universidades brasileiras 
a adotar um norte para alcançar esse objetivo.

Início das atividades de internacionalização 
na Unifesp

O processo de internacionalização na Unifesp teve 
início em 2006, por meio da Fundação de Apoio à 
Universidade Federal de São Paulo (FAp/ Unifesp). No 
ano de 2009, na gestão do ex-reitor Walter Albertoni, a 
Assessoria de Assuntos Internacionais foi incorporada 
como órgão institucional, ligado à Reitoria, possuindo 
um coordenador, uma assessora, dois técnicos admi-
nistrativos em educação e seis vagas para estagiários. 

A assessora de assuntos internacionais, Vera Salva-
dori, que desde o início faz parte do setor, falou sobre 
a transição do órgão de origem para secretaria. “Em 
2011, com a elaboração do novo Estatuto e Regimento 
da Unifesp, a Assessoria passou a ser Secretaria de Re-
lações Internacionais (SRI), com organograma próprio 
e criação dos cargos de secretário e secretário-adjunto.”

Atualmente, por meio da SRI, a Unifesp firmou 
acordos de cooperação com 62 instituições de 18 países 
diferentes e participa de 7 programas de mobilidade. 
Desde 2009 já enviou 372 alunos para o exterior e 
recebeu outros 83.

Reestruturação da SRI
Nomeado pela Reitoria como novo secretário de 

Relações Internacionais, o docente Marcelo Briones, 
da disciplina de Microbiologia da EPM, explica que o 
intercâmbio de alunos e docentes é consequência das 
ações próprias a uma instituição internacionalizada. 
“O primordial é você conferir à instituição, tanto nos 
objetivos quanto nos métodos e avaliação, um padrão 
internacional. Fazendo isso, o intercâmbio e a mobi-
lidade passam a ocorrer quase que automaticamente.” 

Para transformar o ambiente da universidade em 
internacional, é necessário modificar sua estrutura no 
que diz respeito à grade curricular e aos métodos de 
avaliação, entre outros fatores. “Se você remodelar a 
instituição e torná-la mais internacional, ficará mais 
fácil, pois estará usando padrões que são usados em 

outros lugares do mundo”, aponta Briones. No entanto, 
é preciso que haja comprometimento. “Temos que fazer 
um pacto institucional para promover a internaciona-
lização de fato, não só fazer intercâmbio de alunos.”

Outra grande mudança proposta pelo novo secretá-
rio é a adoção de concursos totalmente em inglês para 
a admissão de docentes estrangeiros ao quadro perma-
nente da Unifesp. “Hoje é impensável um estrangeiro 
aqui, a menos que ele seja proficiente em português”, 
diz. Nos moldes atuais da maioria das instituições 
no país, um professor mundialmente reconhecido só 
poderia fazer parte da carreira docente como visitante.

A principal barreira para a implantação de um 
modelo como esse, na visão de Briones, é a cultura 
organizacional e cultural das instituições. “Há pessoas 
que temem a internacionalização por perda de identi-
dade cultural, invasão, colonização cultural... Isso não 
existe.” E ele cita um exemplo pessoal para ilustrar essa 
preocupação. “Quando falei, há alguns anos, que daria 
um curso inteiro em inglês, ouvi até que eu era agente 
estrangeiro”, brinca. 

Comparando-se o Brasil com outras instituições no 
mundo, a carga horária de estudos nas salas de aula é 
bem diferente. “Os alunos estrangeiros, especialmente 
os que vêm da Alemanha e da Espanha, dizem que 
estudam muito mais do que aqui, mas não ficam tantas 
horas em sala de aula. Nos EUA e na Coreia os alunos 

viram a noite na biblioteca e vão para a sala de aula 
apenas para esclarecer as dúvidas”, explica Vera.

A colaboração do Ciência Sem Fronteiras
Do início do programa federal Ciência sem Fron-

teiras até fevereiro deste ano, 267 estudantes da Unifesp 
foram beneficiados com bolsas nos níveis de graduação 
e pós-graduação. Porém, o novo secretário preocupa-se 
mais com a qualidade do que com a quantidade. Reco-
nhece que o valor das bolsas está aquém do suficiente 
e, em sua opinião, uma das saídas seria a seleção mais 
criteriosa dos bolsistas. “Se você cortasse as bolsas 
do Ciência sem Fronteiras pela metade e dobrasse o 
valor delas, com o mesmo investimento poderia haver 
um programa de melhor qualidade, pois a qualidade 
é o que mais importa em ciência e educação, e não a 
quantidade”, acrescenta. 

Especificamente em relação à pós-graduação, 
Briones, que também é orientador do programa de pós-
-graduação em Microbiologia, reconhece os benefícios 
que o estudo no exterior traz ao pesquisador. “No final 
do semestre passado eu tinha 12 projetos de pesquisa 
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq) para julgar. Dentre eles, escolhi 
os dois melhores, os quais – depois verifiquei – foram 
escritos por alunos que fizeram doutorado fora do país, 
por meio do Ciência sem Fronteiras”, finaliza.

Unifesp encara o 
desafio da 
internacionalização
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TI reformula 
estruturas

Funcionamento dos novos setores prevê 
maior eficácia

José Luiz Guerra 
Nos dias atuais, toda informação de uma empresa, 

da mais básica até a mais complexa, está armazenada 
em servidores de redes de computadores. Por conta 
desse fato, os setores responsáveis pela gestão da in-
formação devem sempre ter o domínio do conteúdo 
virtual divulgado pela rede.

Com o início da nova gestão, em fevereiro de 2013, 
foi diagnosticada a necessidade de rever a estrutura 
institucional vigente na área de tecnologia da infor-
mação (TI). Em razão dessa demanda, foi criada a 
Superintendência de Tecnologia da Informação (STI), 
órgão que será vinculado à Reitoria. Essa nova forma 
de organização surge com o intuito de coordenar todas 
as ações de TI na instituição, estabelecendo normas e 
diretrizes que irão ajudar na tomada de decisões.

O atual coordenador executivo do Comitê Es-
tratégico de Tecnologia da Informação (CETI), Luiz 

Eduardo Galvão Martins, docente do Instituto de 
Ciência e Tecnologia (ICT), explica que o modelo em 
uso na Unifesp é descentralizado e que esse fato pode 
trazer problemas à instituição. “Na medida em que as 
divisões de TI trabalham de forma dispersa, cada uma 
pensando em seu setor, pode-se imaginar o quão difícil 
é fazer a integração dos sistemas e dos processos, fazer 
a racionalização dos recursos, tanto humanos quanto 
de infraestrutura e de sistemas”.

Pela nova concepção, o Departamento de Tecno-
logia da Informação (DTI), atual estrutura central de 
informática da Unifesp, será extinto, dando lugar a três 
novos departamentos, subordinados à STI: Planeja-
mento e Governança de TI, Administração de Redes e 
Serviços de TI e Sistemas Unifesp. O Hospital Univer-
sitário também terá um departamento de tecnologia da 
informação, que não será diretamente subordinado à 
STI, mas seguirá suas normativas. A partir do modelo 
seguido pelos departamentos, as demais estruturas 
serão moldadas, inclusive as dos campi. “Provavelmente 
muitas dessas divisões, especialmente nos campi, vão 
continuar e precisam continuar”, diz o docente. Essa 
proposta prevê que as demandas dos campi continuem 
a ser atendidas, mas dentro de um novo desenho.

Um levantamento feito pelo CETI constatou que 
a Unifesp possui 109 servidores da área de TI, consi-
derando inclusive os que atuam em desvio de função 
(concursados para atividades diferentes, mas com 
formação em TI). A proposta é a de que todos esses 
servidores passem a ser subordinados à STI, medida 
que facilitaria o diagnóstico das funções e o melhor 
aproveitamento da mão de obra existente, levando em 
conta a formação individual. “Existem muitos serviços 
que permanecem sob a responsabilidade de analistas de 
sistema, mas que poderiam ser feitos por técnicos de TI. 

Assim, esses analistas poderiam dar uma contribuição 
mais regular, pela própria formação e capacitação que 
têm, com o desenvolvimento de sistemas para a insti-
tuição como um todo”, aponta o coordenador.

Outra mudança prevista com a implantação da 
STI será a definição dos catálogos de serviços de TI da 
Unifesp. Trata-se de uma lista de todos os serviços de 
informática realizados na instituição, com a especifi-
cação de cada um deles, no âmbito da frequência com 
que são utilizados, funcionalidade e objetivos. A ideia é 
que haja uma padronização dos serviços. “A construção 
do catálogo é algo que vai nos ajudar a entender melhor 
as demandas da instituição. Hoje os setores trabalham 
e conhecem suas demandas, mas não têm isso mape-
ado e especificado. Usam-se os recursos no dia a dia, 
mas não se faz ideia de que os procedimentos podem 
ser melhorados. Na medida em que você especifica e 
consegue enxergar o todo, é possível planejar melhor 
e otimizar os serviços”, diz Martins.

De acordo com ele, o modelo de superintendência 
é uma prática já adotada na maioria das instituições 
federais de ensino. Por isso, o processo de concepção 
da STI contou com alguns desses exemplos. “Realiza-
mos um seminário em setembro de 2013, promovido 
pelo CETI, em que trouxemos representantes de TI da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS) e 
da Universidade Federal Fluminense (UFF) para que 
relatassem suas experiências.”

Segundo o cronograma elaborado pelo CETI no 
início dos trabalhos, em julho de 2013, as próximas 
etapas a serem cumpridas, assim que houver a apro-
vação da STI pelo Conselho Universitário, consistem 
na nomeação do superintendente de TI e dos diretores 
dos departamentos correlatos e na proposta de criação 
de novas divisões subordinadas a esses departamentos.

Conselho Universitário

Reitoria

Secretaria de 
Relações 

Internacionais

Secretaria de 
Gestão com

Pessoas

Secretaria de 
Ensino a
Distância

Secretaria de 
Bibliotecas

Superintendência 
de Tecnologia
da Informação

Comitê Estratégico 
de Tecnologia da 

Informação

Conselho Gestor 
do Hospital 
Universitário

Hospital 
Universitário

Comitê de TI
HSP

Superintendência
HSP

Departamento 
de Tecnologia da 

Informação
Hospital 

Universitário

Pró-Reitoria
Administração

Pró-Reitoria
Planejamento

Pró-Reitoria
Pós e Pesquisa

Pró-Reitoria
Ass. Estudantis

Pró-Reitoria
Extensão

Pró-Reitoria
Graduação

Departamento de 
Sistemas Unifesp

Departamento de 
Administração de 
Redes e Serviços

de TI

Departamento de 
Planejamento e 

Governança de TI

Campus São Paulo

Diretoria do 
Campus

Departamento
Administrativo

Escola Paulista 
de Enfermagem

Escola Paulista 
de Medicina

Departamento 
de Informática 

em Saúde

Divisão 
Telemedicina

Divisão 
Bioinfo

Campus São José 
dos Campos

Diretoria 
Acadêmica

Departamento
Administrativo

Departamento 
de Ciência e 
Tecnologia

Campus Osasco

Diretoria 
Acadêmica

Departamento
Administrativo

Campus Guarulhos

Diretoria 
Acadêmica

Departamento
Administrativo

Campus Diadema

Diretoria 
Acadêmica

Departamento
Administrativo

Campus Baixada 
Santista

Diretoria 
Acadêmica

Departamento
Administrativo

TI da Unifesp
Superintendência de TI

Órgão colegiado de TI

Departamento de TI acadêmico

Departamento de TI administrativo

Divisão de TI

Tecnologia da Informação no organograma da Unifesp - proposta aprovada no CETI em 18/12/2013
Nova estrutura, 
novo sistema

Entre as mudanças con-
sideradas, está a adoção de 
novos circuitos de infor-
matização para a uni-
versidade. Os prefe-
ridos são os Siste-
mas Integrados 
de Gestão (SIG), 
conjunto de siste-
mas que tem como 
função administrar 
informações e procedi-
mentos de diferentes áreas 
funcionais da universidade, integrando-os e 
propiciando maior segurança e eficácia aos pro-
cessos. Criados pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN), esses sistemas já foram 
adotados por diversas instituições federais. “Uma 
vantagem do SIG é que ele é o único que conversa 
com o sistema do governo”, explica o coordenador.

Os sistemas de gestão que compõem o SIG 
abrangem as seguintes áreas: Patrimônio, Admi-
nistração e Contratos (SIPAC), Recursos Huma-
nos (SIGRH), Atividades Acadêmicas (SIGAA), 
Administração e Comunicação (SIGAdmin), 
Gestão Eletrônica de Documentos (SIGED) e 
Planejamento e Projetos (SIGPP). A aquisição de 
um novo sistema, porém, depende primeiramente 
da definição do modelo ideal e, após essa etapa, 
de um processo licitatório.
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Nós vamos invadir sua praia

Lu Sudré

Em 8 de dezembro passado, a ida de jovens ao 
Shopping Metrô Itaquera, na zona leste de São 
Paulo, virou manchete nos jornais de todo o país. 
Não era um passeio comum. Por meio das redes 
sociais, jovens marcaram um encontro no shopping, 
o “rolezinho”. Organizados por adolescentes da 
periferia, que ao som do funk ostentação (estilo 
que fala sobre consumo) passeiam entre as lojas, 
os “rolezinhos” fomentam opiniões e reações 
diferentes nos diversos setores da sociedade. De 
um lado, há os que dizem que os “rolezeiros” 
são vândalos, criminosos. De outro, ativistas e 
cientistas sociais argumentam que há uma cri-
minalização de jovens pobres e da periferia que 
ocupam espaços de lazer.    

Estima-se que mais de três mil jovens, entre 
os seis mil confirmados no evento do Facebook, 
compareceram ao primeiro rolezinho. A reação 
imediata foi o acionamento da Polícia Militar e 
o fechamento das lojas. Em meio ao tumulto, 
ocasionado pela ação truculenta da polícia, 
muitas reportagens acusaram os jovens de 
arrastão e vandalismo, o que posteriormente 
foi negado pela assessoria de comunicação 
do Shopping Itaquera. 

Os Shoppings Internacional de Guaru-
lhos, Metrô Tucuruvi e Interlagos, entre 
outros, também foram palco dos rolês. Para 
Alexandre Santos, de 16 anos, organizador 
do rolezinho no Tatuapé, o objetivo é 
procurar amizades. “Temos vontade de 
conhecer pessoas novas em um lugar bo-
nito. Não criamos o evento com a intenção 
de fazer arrastões ou algo parecido, e sim 
para conhecer pessoas novas em um lugar 
de referência e chique, como o shopping”, 
diz o garoto, fã do funk ostentação e de 
roupas e acessórios de marca.

Com a disseminação dos encontros 
pelo Brasil, o Shopping JK Iguatemi 
obteve uma liminar para proibir a 
entrada dos “rolezeiros”, baseada no 
argumento de que centros comerciais 
são espaços privados. O ato reforçou 
a estigmatização e seleção dos grupos 
que poderiam ou não entrar no sho-
pping, tendo sido classificado como 
um “apartheid moderno” e uma 
forma de criminalização da pobreza 
pelos movimentos políticos e sociais, 
que se apropriaram do fenômeno. 

Jonathan Sacramento, 15 anos, 
organizador de um dos rolezinhos 
no Shopping Metrô Itaquera, defen-
de que os jovens também deveriam 
entrar nos centros comerciais. “Nós 
vamos para ‘zoar’, mas eles pensam que 
vamos roubar. Eu vou para conhecer outras pessoas, 
fazer amizade e namorar.” Jonathan complementa que, 
apesar de comprar pouco, gosta de roupas e objetos de 
marca, referidos nas letras do funk ostentação.

Segundo pesquisa feita pelo Instituto Data Po-
pular, ao coibir os rolezinhos, os shoppings perdem 

grande oportunidade de negócio. A classe 
C, segmento social desses jovens, tem 

um poder de consumo de R$129,2 
bilhões, montante superior ao que 
consomem os jovens das classes A e 
B, cujos gastos somam R$80 bilhões.

A pesquisa, que ouviu 1.500 
jovens entre 16 e 24 anos, em 53 ci-
dades do país, ainda aponta que 50% 
das classes A e B preferem frequentar 
locais com pessoas do mesmo nível 
social. Em entrevista ao portal UOL, 
Renato Meirelles, diretor do Data Po-
pular, afirmou que foi consultado por 
representantes de marcas de luxo que 
queriam orientação sobre como des-
vencilharem sua imagem dos rolezinhos. 
“Boa parte das marcas tem vergonha de 
seus clientes mais pobres. São marcas 
que historicamente foram posicionadas 
para a elite, e o consumidor que compra 
exclusividade pode não estar muito feliz 
com essa democratização do consumo”, 
diz Meirelles.

O incômodo das grifes com a associa-
ção de seus nomes aos rolezeiros evidencia 
o preconceito, que vai além do discurso 
contra uma suposta criminalidade desses 
grupos. A realidade é que os shoppings de 
luxo são voltados a um público elitizado e, 
quando outras camadas sociais se apropriam 
do espaço, há uma aversão sustentada na 
discriminação econômica e racial.

Ao criticarem os que participam dos role-
zinhos, a mídia, o poder público e uma parte 
da sociedade fecham os olhos para aquilo que 
os motiva: o desejo de consumo e de prestígio 
social, incessantemente estimulado pela pró-
pria mídia e pela lógica social, que enaltece o 
individualismo e a competição. Além do mais, 
os rolezeiros têm direito de entrar em locais de 
acesso público, assim como quaisquer outros 
indivíduos, independentemente de consumirem 
ou não.

Redes sociais
Durante as manifestações de junho do ano 

passado, a internet se configurou como um espaço 
organizador das mobilizações. Por meio das redes 
sociais, foi possível potencializar os atos e a própria 
organização dos manifestantes, caracterizando-se 
como uma ferramenta política capaz de fazer con-
traponto à cobertura da mídia hegemônica e mostrar 
o outro lado da moeda. 

No paradoxal fenômeno do rolezinho, a internet 
também foi fundamental. A partir de eventos no 
Facebook, os encontros foram marcados em nível 

nacional, o que permitiu o aumento de visibilidade para 
os rolezeiros. As redes sociais constituem um espaço 
que, de forma plural, articula também as posições de 
setores desfavorecidos.

Jovens da periferia incomodam ao ocupar espaços de lazer comuns a todos os cidadãos

Montagem / Reprodução do Facebook
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Entrementes - Qual a relação entre os “rolezinhos” 
e o funk ostentação?

Alexandre Barbosa Pereira - Em um primeiro mo-
mento, a organização dos “rolezinhos” foi feita por um 
público jovem, muitos menores de idade da periferia 
de São Paulo, que em sua maioria gostam de funk. O 
funk ostentação é a trilha sonora dos “rolezinhos” e fala 
de consumo, marcas, carros. Muitos desses encontros 
foram organizados por MCs do funk ostentação que 
queriam visibilidade e, com esses eventos, conseguir 
uma agenda de shows, ficar famosos e ganhar dinheiro. 
Essa é a relação principal.  Foram três grandes fatores 
que potencializaram e deram visibilidade ao evento: 
a repressão policial, a criminalização estimulada pela 
mídia e a ação equivocada dos shoppings com a liminar 
que determinava quem podia entrar ou não. Depois 
a mídia muda de postura, e o arrastão vira encontro, 
iniciando a glamourização em cima do consumo.

E - O funk ostentação relaciona, de alguma forma, 
criminalidade com o consumo?

ABP - Não. O funk ostentação é exatamente a 
virada desses jovens, feita em São Paulo e na Baixada 
Santista, em relação ao funk anterior, que falava da 
criminalidade, o funk proibidão. A vertente ostentação 
para de falar sobre criminalidade e fala sobre consumo. 
Alguns podem até fazer algum tipo de alusão, mas a 
questão da criminalidade é muito indireta. A partir 
dessa virada, eles começam também a ter mais acesso 
à grande mídia, a casas de shows, casas noturnas, e 
surgem os MCs famosos. 

E - O shopping é um espaço público ou privado?
ABP - O shopping é um espaço privado, mas de 

acesso público. Por conta desse acesso público, por 
ser um centro comercial, ele não pode discriminar 
quem entra ou não. A grande questão é: por que esses 
encontros de jovens, para “zoar” e se divertir, foram 
reprimidos dessa forma e geraram toda essa polêmica, 
enquanto outros encontros, não? Devemos refletir so-
bre quais são os espaços públicos e de qualidade que nós 
temos na cidade para encontros e lazer, para os jovens 
de maneira geral. De certa forma, os shoppings substi-
tuíram as praças como espaços de encontros coletivos 
e de lazer, que devemos ter nas periferias também. O 
“rolezinho” é complexo, não dá para reduzir a um só 
fator. Mesmo se houver espaços para a periferia e uma 
superestrutura de lazer, esses meninos ainda iriam 
ao shopping. É um espaço de prestígio, de status e de 
segurança. Esses meninos já iam ao shopping antes, e 

marcavam encontros. Essa prática é muito antiga, com 
a diferença da rede social. Já havia o que eles chamavam 
de “encontros de fãs”; algumas pessoas jovens ficavam 
famosas na internet por conta de vídeos engraçados e 
marcavam com outras, que as seguiam, de se encontrar 
no shopping. 

E - Ao proibir os encontros, os shoppings ignoram o 
potencial de consumo da classe C?

ABP - Shoppings de luxo como o JK Iguatemi não 
estão interessados na classe C. O grande equívoco foi 
a liminar que impôs a discriminação em um lugar em 
que não ia ter “rolezinho” nenhum. Isso potencializou 
os protestos. Foi gerado pânico, que levou à crimina-
lização dos jovens e do “rolê”, qualificado como arras-
tão. No segundo “rolezinho”, que teve bomba de gás e 
tiro de borracha, o Shopping Metrô Itaquera também 
conseguiu a liminar, mas deixou os meninos entrarem. 
São eles que consomem lá. Em determinado momento, 
quando eles formaram uma fila e começaram a bater 
palmas e cantar, a polícia atuou de forma truculenta. 
O Shopping JK não está interessado nesse tipo de 
público. Agora, o Itaquera e outros shoppings, como 
o Campo Limpo - que impediu qualquer jovem de en-
trar desacompanhado - e o Interlagos, são conhecidos 
como shoppings das classes populares ou da periferia. 
As roupas e os objetos que os jovens estavam vestindo 
foram comprados nesses shoppings populares. Fui a 
um “rolezinho” e vi que muitos meninos estavam com 
sacolas de lojas de surfe, copos de refrigerantes, de 
sundae. Eles estavam consumindo. Mas me preocupa 
muito falar que eles são os maiores consumidores 
porque começamos a reduzir a cidadania ao consumo. 
Eles não têm direito e legitimidade de estar lá porque 
são consumidores e sim por serem cidadãos.  

E – Então, houve uma criminalização desmedida?
ABP - Sim. O que deu visibilidade aos “rolezinhos” 

foi a criminalização. No primeiro, o do Shopping Ita-
quera, a polícia atuou, como sempre, com truculência. 
Eram jovens negros, pardos e pobres na sua maioria. 
A polícia chegou com violência, os meninos saíram 
correndo para dentro do shopping e, então, chamaram 
essa correria de arrastão. Os próprios lojistas e os res-
ponsáveis pelo shopping negaram que tenha acontecido 
algum tipo de crime. Mas, então, por que eles foram 
criminalizados?  É o preconceito e a exclusão das gran-
des cidades. É a criminalização da pobreza, que muitos 
deles vivem nas escolas, nos bairros. É uma questão 
relacionada ao direito à cidade, à cidadania.

E - Os “rolês” são uma resposta à opressão da so-
ciedade?

ABP - É paradoxal. Não há como afirmar que é 
totalmente uma negação do sistema. Aqueles jovens 
atribuem prestígio ao espaço do shopping, querem 
fazer parte daquele mundo. É ambíguo mesmo. Não dá 
para reduzir como algo contestador ou algo alienado. 
Oscila entre os dois. Tem caráter de insurgência, ainda 
que não classificada ou organizada politicamente den-
tro dos moldes tradicionais, quando esses meninos vão 
em grupo e começam a cantar funk e em homenagem 
ao MC Daleste, assassinado em cima do palco. É polí-
tico, na medida em que desperta uma série de questões 
em relação ao nosso país - preconceito de classe, raça, 
segregação, direito à cidade. Permite enxergar como 
determinados espaços de São Paulo foram conquis-
tados por insurgências. Primeiro, por ocupações de 
espaços ilegais, depois por brigas pela legalização dos 
espaços, pela chegada da estrutura urbana. É assim que 
se constitui a periferia também. É um caminho político, 
mas não totalmente político. Envolve os direitos que 
as pessoas têm.

E - As jornadas de junho influenciam de alguma 
forma esse fenômeno?

ABP - Não vejo uma relação direta. As manifesta-
ções de junho conquistaram o direito de ir à rua. Os 
“rolezinhos” fazem parte disso, embora os shoppings 
não sejam um espaço público, mas de acesso público. 
Contraditoriamente, o direito de ir e vir é invocado 
e bloqueado a esses jovens, quando os shoppings 
conseguem uma liminar que limita o acesso. É uma 
contradição. O direito de ir e vir reivindicado contra 
as manifestações é o mesmo reivindicado para impedir 
a entrada dos jovens. 

E - A apropriação dos “rolezinhos” pelos movimen-
tos sociais e partidos é positiva ou desvirtua a causa 
original?

ABP - Há os dois lados. Há uma coisa negativa, que 
é o uso, o falar em nome desses jovens sem ter contato 
com eles. Mas não acho negativo que uma prática 
dessas seja discutida por outros segmentos sociais. Se 
pensarmos como um acontecimento social, que ganhou 
visibilidade política, não acho negativo, muito ao con-
trário. Todos temos que entrar nessa discussão. Se há 
movimentos que pautam essa ação, isso é importante. O 
que não se deve fazer são interpretações sem conhecer 
o fenômeno, sem conversar com os meninos ou atribuir 
a eles um heroísmo que não existe.

Shopping para quem?

O “rolezinho” reflete um fenômeno social complexo, que não pode 
ser reduzido a apenas um de seus aspectos, diz o antropólogo e 
professor Alexandre Barbosa Pereira, do Campus Baixada Santista
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Superlotado e sem condições mínimas, o sistema carcerário atesta a falência do Estado, afirma pesquisadora da Unifesp

Presídios brasileiros refletem a “sociedade da vingança”

Marcela Millan

As cenas de barbárie vistas no presídio de Pedrinhas, 
no Maranhão, com decapitações e esquartejamentos, 
trouxeram novamente para o foco a questão prisional 
no Brasil. Dono da quarta maior população carcerária 
do mundo, o país encontra-se em uma situação que se 
agrava cada vez mais – o aumento da criminalidade, 
que aparece em uma sociedade insegura e punitiva, leva 
a um recrudescimento das penas e ações repressivas 
do Estado. Enquanto o total de presos cresceu cerca de 
30% nos últimos 15 anos em todo o mundo, no Brasil 
a taxa foi de 221,2%. O caso do Maranhão não é um 
fato isolado no Brasil.

“A situação dos presídios brasileiros não é novidade, 
e o que ocorreu em Pedrinhas não me surpreende”, 
diz Andrea Almeida Torres, professora do curso de 
Serviço Social do Campus Baixada Santista da Uni-
fesp e pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisa 
sobre Segurança Pública, Justiça Criminal e Direitos 
Humanos. “Isso é mais um estopim de uma realidade 
em que há muito descaso e violação de direitos. Vemos 
presídios extremamente lotados, sem assistência, e isso 
ocorre pelo Brasil inteiro. Na maioria dos Estados não 
há investimento, o que nos leva a um sistema prisional 
sem condições mínimas”.

Com mais de 500 mil presos – em um sistema que 
deveria comportar, no máximo, 318 mil – o Brasil 
vive um quadro de sufocamento, com prisões cada vez 
mais precárias, sem oferecer condições mínimas de 
acolhimento para os detentos. Aliado a isso, aumenta a 
percepção social segundo a qual a melhor solução para 
o combate ao crime é acentuar a característica repres-
siva do Estado. “Vivemos em tempos de Estado penal 
máximo em detrimento do Estado social mínimo”, 
fala a professora. “O que vemos são políticas sociais 
cada vez mais precárias, insuficientes, sofrendo com a 
falta de recursos e de profissionais, em resposta a uma 
sociedade individualista, que acredita que a prisão deve 
ser um calabouço revestido de modernidade. Porque é 
exatamente isso o que temos.”

Segundo Andrea, para a maioria da população, o 
sistema prisional deve ser sinônimo de sofrimento, 
uma espécie de vingança, e não um instrumento de 
privação da liberdade individual adequado à chamada 
“ressocialização” dos presos. “Creio que muita gente 
olhou para as imagens de Pedrinhas e pensou que era 
pouco para quem comete crime. Acontecendo dentro 
de muros e grades é o fim que se espera para esses que 
‘não deram certo’ ou que amedrontam a sociedade 
com a violência”.

O sistema carcerário enfrenta uma situação de 
abandono e descaso, com inúmeras irregularidades. 
Os detentos são tratados como objetos trancafiados 
em um depósito, como “lixo humano”, sem direito à 
saúde, instalações minimamente decentes e segurança 
individual. Os visitantes enfrentam um tratamento 
humilhante para entrar nos presídios, que, na reali-
dade, tornaram-se uma indústria do crime. “Em uma 
unidade prisional você não se depara com uma ou duas 
violações. Você encontra algumas dezenas, para dizer o 
mínimo”, observa Rafael Custódio, da ONG Conectas. 
“Os presídios escancaram todas as pequenas falências 

do Estado de uma maneira muito forte. Isso explica 
em parte porque as autoridades que são pagas para 
isso fiscalizam pouco ou, quando fiscalizam, não con-
seguem resolver o problema”, continua. Com a mesma 
visão, Andrea não encontra esperanças nessa forma de 
organização. “Temos um modelo falido, que nunca deu 
certo. Um modelo que se esgotou e para o qual temos 
que ter o arrojo e coragem de propor alternativas.”

De cada dez presos que deixam o sistema peniten-
ciário, sete voltam ao crime, fazendo do Brasil um dos 
países com maior taxa de reincidência. Como mostra 
a pesquisadora, o sistema segue uma lógica fracassada. 
“O presídio, desde o seu surgimento – muitos autores 
da criminologia crítica dizem isso – nunca foi constru-
ído e pensado para recuperar, ressocializar. A prisão 
moderna surgiu como alternativa, um passo em um 
momento histórico, para sair da barbárie, do calabouço, 
da pena ‘olho por olho’, para um Estado moderno que 
pretendia humanizar a pena. Mas o princípio cedeu 
lugar à falácia” - argumenta a professora. 

Uma instituição totalitária não prepara para a 
liberdade. Como diz a docente, o presídio apenas re-
duz as opções dos encarcerados: “Quem emprega um 
ex-presidiário? Que ressocialização existe em passar 
pela cadeia? As pessoas saem de lá com uma marca, 
e o que vemos, muitas vezes, é que a alternativa mais 
fácil é voltar para o crime. Essa é uma roda que nunca 
para de girar.”

Diante da falência do quadro descrito, muito se 
fala sobre a privatização do sistema prisional – prática 
comum em alguns países, principalmente nos Estados 
Unidos, onde está a maior população carcerária do 
planeta. Com um discurso sedutor, que tiraria do Es-
tado a obrigação de se responsabilizar por essa área, a 
proposta transformaria os presídios em negócio. 

“A privatização é um caminho muito sério e pe-
rigoso. Dar lucro – porque falar em privatização é 
falar em lucro para alguma empresa – com a execução 
penal, com a pena em si, é uma lógica impensável 
num Estado de direito”, alerta Andrea. Trata-se de 
uma lógica que apenas levaria a punições ainda mais 
severas, aumentando a população carcerária, que, 
por vezes, ainda nem recebeu julgamento e, portanto, 
deveria estar em liberdade - algo que ocorre muito 
na chamada guerra às drogas, aliada a um incentivo 
financeiro do governo para aqueles que mais efetuas-
sem prisões no país. “A criminalidade se tornaria mais 
rentável do que se imagina”, continua a professora, que 
repudia essas ações.

Vivendo em uma sociedade inarmônica, a mesma 
que produz e alimenta a violência e desigualdades 
sociais para manter-se, o que se percebe é que temos 
um sistema ultrapassado e esgotado, que criminaliza 
a pobreza e pune mais do que “ressocializa”, por ve-
zes encontrando maneiras de lucrar com o quadro. 
“Deveríamos oportunizar outro modelo, com penas 
alternativas e uma política de desencarceramento. Mas, 
infelizmente, é muito difícil fazer com que propostas 
inovadoras ganhem uma dimensão maior do que o 
encarceramento em massa na sociedade da vingança 
em que vivemos”, conclui Andrea.
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“Washington lançou uma bomba atômica na AL”
Martín Almada, ex-preso político da ditadura paraguaia, descobriu a documentação comprobatória da existência de um sistema de 
cooperação entre as ditaduras sul-americanas, incluindo a brasileira

Erika Sena 
Antes de se formar advogado, Martín Almada 

cursou Psicologia e, junto com a esposa, a professora 
Celestina Pérez de Almada, fundou uma instituição de 
ensino em San Lorenzo, no Paraguai, chamada Instituto 
Juan Bautista Alberdi. Mas sua experiência na área edu-
cacional, baseada na teoria da educação libertadora, do 
pedagogo brasileiro Paulo Freire, passou a incomodar a 
ditadura paraguaia (1954-1989), liderada pelo general 
Alfredo Stroessner. 

Almada também se envolveu na luta social, entre 
as décadas de 1960 e 1970,  dirigindo o sindicato dos 
professores, e propôs um projeto cooperativo de 
construção de casas para docentes chamado Um 
Teto Próprio por Educador Paraguaio. Depois 
de concluir os estudos de Direito, em 1968, 
dedicou-se à defesa dos trabalhadores, sin-
dicatos e associações.

Sua prisão aconteceu em 1974, em 
circunstâncias que revelaram a exis-
tência de um sistema de cooperação 
entre as ditaduras da América do 
Sul. Almada candidatou-se 
a uma bolsa para fa-
zer doutorado em 
Ciências da 
Educação na 
Universida-
de Nacional 
de La Plata, 
na Argenti-
na, com uma 
tese inspira-
da em Freire. Sua hipótese central – a de 
que a educação no Paraguai só beneficiava a 
classe dominante e estava a serviço do subdesen-
volvimento e da dependência – chamou a atenção da 
polícia política argentina, e o desfecho foi trágico.

“Tanto pela atividade ligada à cooperativa e ao 
sindicato, quanto pela tese que defendi, fui submetido à 
tortura por agentes da Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, 
Paraguai e Uruguai – a Operação Condor. Minha tortu-
ra durou 30 dias e finalmente meu crime foi classificado 
como terrorismo intelectual”, relata Almada, hoje com 
77 anos. Almada permaneceu preso por três anos e 
meio. Graças à Anistia Internacional, recuperou sua 
liberdade em 1977. Foi então que iniciou sua trajetória 
incessante de luta em defesa dos direitos humanos. 

Uma das vítimas da ditadura paraguaia, dentre 
tantas, foi Celestina, sua esposa.  “Ligavam para ela e a 
faziam ouvir meus gritos [durante a tortura]. No déci-
mo dia, ligaram para dizer que o professor subversivo 
havia falecido e que ela deveria buscar seu cadáver. A 
notícia levou-a a um infarto. Ela morreu de dor”, conta.

Com a bênção de Kissinger
Ao ser libertado, Almada conseguiu asilo político 

no Panamá e se tornou consultor da Unesco (Organi-
zação das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura), por recomendação do presidente panamenho 
Omar Torrijos. “Investiguei por quase 15 anos a Ope-
ração Condor. Em 1992, com o apoio da justiça, des-

cobri nos 
arredores de 
Assunção, três to-
neladas de documentos 
da polícia secreta que a im-
prensa chamou de Arquivo do Terror da Operação 
Condor”, revela. 

Apesar da quantidade de documentação apresenta-
da, o Estado paraguaio ainda não promoveu nenhuma 
investigação sobre os crimes cometidos pela Operação 
Condor. “O país segue à margem da lei, onde reina 
a total impunidade, gerando mais corrupção e mais 
repressão”, diz.

A Operação Condor foi um grande “pacto crimi-
noso” que impôs o modelo neoliberal estadunidense 
na América Latina, de acordo com Almada. “Com a 
finalidade de privatizar os bens estatais, da saúde e 
da educação, os Estados Unidos, por meio do então 
secretário de Estado Henry Kissinger, promoveram 
a criação da Operação Condor, um pacto criminoso 
entre os militares da Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, 
Paraguai e Uruguai, que deixou mais de cem mil mortos 
na região. Washington lançou uma bomba atômica 
sobre a região da América Latina.”

Na década de 1980, a ditadura de Stroessner come-
çou a perder força, principalmente devido a problemas 
econômicos. Em 1989, o general foi destituído por um 
novo golpe de Estado planejado por alguns setores do 
Partido Colorado.

Pós-ditadura
Em 1993, quatro anos após o fim do re-

gime militar paraguaio, 
foi criado o Museu 
da Justiça - Centro 
de Documentação e 
Arquivo para a Defesa 
dos Direitos Huma-
nos do Paraguai, com 
o objetivo de desen-
volver um trabalho 
social e de recupera-
ção da memória na-

cional, após 35 anos de repressão. 
“A falta de educação em direitos humanos, 

o respeito pelo outro, a falta de solidariedade 
e de participação cidadã nos expõe ao grave 

perigo de ingressar em novas formas de ditadu-
ra”, explica Rosa Palau, coordenadora do museu.

Segundo ela, o ano de 1992 foi um marco na 
história do país, quando houve a primeira con-
denação pelos crimes da ditadura. Os chefes do 
Departamento de Investigações da polícia para-
guaia - Pastor Coronel, Lucilo Benítez e Camilo 
Almada Morel - foram condenados por torturar e 
matar o jovem Mario Schaerer Prono. Em 1993, a 

justiça determinou a criação do museu, para onde foi 
levada a documentação encontrada no ano anterior 
por Almada. Segundo Rosa, o arquivo foi totalmente 
microfilmado, digitalizado e ligado às bases de dados, 
permitindo a consulta, a conservação e a preservação 
de documentos.

Em 2003, foi promulgada a lei que criou a Comissão 
de Verdade e Justiça do Paraguai. Foi quando começou 
um grande trabalho de investigação, que durou quatro 
anos e ouviu aproximadamente 2 mil depoimentos. O 
relatório final foi entregue em 28 de agosto de 2008. “A 
Comissão de Verdade e Justiça realizou investigações, 
audiências públicas e apresentou ações no tribunal, 
no entanto essas causas têm andamento lento. Além 
disso, muitos dos réus (repressores) estão mortos, do-
entes ou idosos para cumprir pena na prisão”, explica 
a coordenadora.

Para Rosa, o fim das ditaduras militares na América 
Latina não significou a estabilização da democracia, 
que ainda é muito precária e constantemente ameaçada. 
“As respostas das esferas governamentais são poucas, 
lentas ou quase inexistentes. O aumento da pobreza, o 
trabalho informal e outros fatores que não são possíveis 
de diminuir ou erradicar, como é o caso do narcotráfi-
co, tráfico de pessoas, falta de segurança e sequestros, 
fazem com que a população sinta quase saudades das 
épocas anteriores”, explica. “O desconhecimento do 
que ocorreu em épocas passadas faz com que hoje, ao 
comparamos, se diga que antes se vivia melhor.”
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Em 2011, morreram 4.600 pessoas no município e 17 mil no Estado de São Paulo, por doenças atribuídas à poluição atmosférica; emissão veicular 
é a principal causa 

Respirar em São Paulo equivale a fumar dois cigarros por dia

Para tentar inverter a lógica de priorização do 
transporte individual e motorizado que existe em 
todo o País e principalmente em São Paulo, o governo 
federal sancionou, em 2012, a Lei n.o 12.587/12, que 
prevê as Diretrizes da Política Nacional de Mobili-
dade Urbana (PNMU), propondo medidas para a 
integração entre os diferentes modos de transporte e 
a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas 
nos municípios. De acordo com esse dispositivo, as 
cidades brasileiras com mais de 20 mil habitantes de-
vem entregar um plano de mobilidade ao Ministério 
das Cidades até 2015, comprometendo-se a revisá-lo 
dentro do prazo de dez anos após a sua aprovação. 
Esse plano deve guiar a elaboração do plano diretor 
desses municípios, bem como do planejamento de 
obras viárias e de infraestrutura.

O Ipea realizou uma análise sobre as diretrizes e, 
apesar de considerá-las um avanço, pondera que a 
melhoria da qualidade dos serviços públicos de trans-
porte depende de outros fatores. Afirma também que 
é necessário o engajamento político dos atores para 
“fazer a lei pegar”. “Ressalta-se o importante papel 
que deverão ter as gestões municipais para detalhar 
e adequar os instrumentos da Política Nacional de 
Mobilidade Urbana à realidade de suas cidades e de 
seus planos diretores, bem como o maior desafio de 
colocar esses instrumentos na prática. Isto, por sua 

vez, está sujeito à ampliação da cidadania e ao aprofun-
damento da democracia”,  avalia o relatório.

Ainda de acordo com dados do Ipea de 2011, o Bra-
sil registrou queda de 30% na utilização do transporte 
coletivo desde 2001. Carlos Henrique de Carvalho, 
especialista em Planejamento e Pesquisa da mencio-
nada fundação, explica que os motivos são a ascensão 
de renda da população brasileira e os altos valores das 
tarifas do transporte coletivo, os quais vêm incentivan-
do a população a partir para a alternativa do transporte 
individual. “O próprio sistema de transporte público 
se tornou ineficiente com esses aumentos de custos, 
em termos reais, ocorridos nos últimos anos. A tarifa 
[do transporte coletivo] subiu mais de 50% acima da 
inflação nesse período.”

Em São Paulo, Carvalho cita o exemplo dos cor-
redores de ônibus exclusivos, implantados pela gestão 
do prefeito Haddad, como medida que está prevista 
no PNMU. “As faixas exclusivas de ônibus, tirando o 
espaço do automóvel e dando para o transporte cole-
tivo, estão respaldadas por essa lei. Ela determina que 
a prioridade tem que ser do transporte público. Ao 
realizar uma obra de mobilidade, é preciso pensar nos 
pedestres e ciclistas. São mecanismos que penalizam o 
transporte individual e beneficiam o coletivo, que estão 
contidos na lei. Cabe agora aos prefeitos e governadores 
seguirem à risca esses quesitos” diz.

Erika Sena

Os problemas causados pela poluição do ar e falta 
de mobilidade urbana vão muito além das dificuldades 
de locomoção, atrasos, tempo perdido e cansaço – eles 
estão matando milhares de pessoas na cidade e no 
Estado inteiro. A explicação é simples: respirar em São 
Paulo equivale ao consumo de dois cigarros por dia. 
O dado é de uma pesquisa estadunidense adaptada às 
condições do ar atmosférico de São Paulo.

Outro estudo, realizado pelo Instituto Saúde e 
Sustentabilidade (ISS), revela que, só em 2011, foram 
registradas cerca de 4.600 mortes no município causa-
das por doenças atribuídas à poluição atmosférica. No 
Estado inteiro, no mesmo ano, foram registradas 17 mil 
mortes pelos mesmos motivos. A médica Evangelina 
Vormittag, fundadora do instituto e coordenadora 
da pesquisa, explica que o levantamento comparou 
os resultados ambientais previamente existentes (das 
cidades paulistas que têm estações de monitoramento 
da Cetesb) com o padrão da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), que é mais restritivo do que o vigente 
no Estado. 

A poluição do ar por material particulado fino (MP 
2,5) apresentou um nível médio 2,5 vezes maior que 
o recomendado pela OMS, que é de 10 μg/m³ (micro-
gramas por metro cúbico) dessas partículas no ar. “O 
material particulado é uma poeira fina que atinge as 
porções dos alvéolos pulmonares, mas também pode 
ultrapassar o alvéolo e cair na circulação sanguínea. Por 

Nova lei estabelece Política Nacional de Mobilidade Urbana

Internações atribuíveis à poluição por causas no Estado de 
São Paulo (2011)*

Doenças respiratórias em adultos Doenças cardiovasculares

Doenças respiratórias em crianças Câncer

* Fonte: Instituto Saúde e Sustentabilidade

Investimentos
No final do ano passado, a presidente Dilma 

Rousseff  anunciou um pacote de R$ 5,4 bilhões em 
investimentos destinados à mobilidade urbana no 
Estado de São Paulo, em parceria com a prefeitura e 
o governo do Estado, que contemplam  diversas obras 
do metrô e trem metropolitano -  expansão da linha 
2 do metrô (Vila Prudente -Vila Formosa), expansão 
da linha 9 do trem urbano para a zona sul, implan-
tação de trem urbano na linha zona leste-aeroporto 
de Guarulhos, além da modernização de 19 estações 
do trem metropolitano com obras de acessibilidade. 

Em fevereiro deste ano, a presidente ainda anun-
ciou que, em todo o país, o governo federal está 
investindo R$ 143 bilhões em mobilidade urbana 
em parceria com Estados e municípios. São R$ 33 
bilhões só do governo federal para a implantação de 
metrô em nove cidades brasileiras.

Procurada pela reportagem para comentar a situ-
ação atual da mobilidade urbana em nível nacional, 
a assessoria de imprensa do Ministério das Cidades 
negou o pedido de entrevista com o secretário nacio-
nal de Transporte e Mobilidade, Julio Eduardo dos 
Santos, alegando indisponibilidade de agenda, e, até 
o fechamento da matéria, também não respondeu às 
perguntas enviadas por e-mail.
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Mariane Santos

Problemas referentes a transporte e mobilidade 
urbana em geral são sentidos no dia a dia de estu-
dantes, professores e servidores nos diversos campi 
da Unifesp. As dificuldades variam de um campus 
a outro e refletem a crise estrutural de mobilidade 
detectada nas regiões metropolitanas brasileiras - da 
má qualidade do serviço de transporte a pontos de 
ônibus situados em regiões de alta periculosidade. 

Baixada Santista 
Faltam linhas de ônibus na região da rua Silva 

Jardim, onde está localizado o Edifício Central. Os 
ônibus passam em ruas próximas, obrigando à cir-
culação a pé por áreas de alta vulnerabilidade social. 
A Comissão de Transporte relatou o problema à 
prefeitura do município de Santos, que se compro-
meteu a realizar estudo da demanda para ampliar o 
número de linhas. 

Com relação à mobilidade, a unidade II (Ponta da 
Praia) está situada a cerca de 30 minutos das unidades 
I (Vila Mathias) e III (Vila Belmiro), bem como do 
Edifício Central (Vila Mathias). Foi disponibilizado 
transporte do próprio campus (ônibus e van) entre 
os setores, no intervalo do almoço e jantar. No en-
tanto, ele não atende adequadamente à demanda. A 
aquisição de novos veículos tem sido insistentemente 
solicitada pela comissão. 

Diadema
O Campus Diadema possui cinco unidades, sendo 

quase todas situadas em áreas de vulnerabilidade no 
que diz respeito à segurança pública. Para o acompa-
nhamento das aulas, os alunos circulam diariamente 
entre três unidades: Florestan Fernandes, Conforja 
Didático e Eldorado, podendo, algumas vezes, 
deslocar-se ao Conforja Pesquisa. Há problemas de 
superlotação nos ônibus disponibilizados pelo cam-
pus, além de ocorrências de assaltos nos pontos de 
parada das unidades Florestan e Eldorado.

A Comissão de Transporte propôs alteração nas 
rotas, aumento da quantidade de ônibus, desloca-
mento nos pontos de parada e avaliação urgente dos 

orçamentos de empresas prestadoras de serviço, pois 
avalia que o melhor tipo de transporte é o fretado. 

Guarulhos 
A Comissão de Transporte foi criada recente-

mente. Até o momento, tratou da reorganização 
do transporte estudantil, devido à mudança para 
o campus provisório. A prioridade este ano será 
produzir um regulamento que estabeleça as normas 
para a utilização dos veículos oferecidos pela insti-
tuição, assim como para o transporte dos membros 
da comunidade universitária em geral.

Osasco
Os alunos contam com uma linha criada pela 

prefeitura do município de Osasco para atender 
à demanda da Unifesp. Os ônibus fazem o trajeto 
Campus-CPTM (Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos) e atendem também à população da 
cidade. Porém, existem problemas quanto ao horário 
e à quantidade de ônibus disponíveis. 

São José dos Campus
A unidade Talim localiza-se em área com grande 

circulação de ônibus e opções de linhas. Já o novo 
campus, situado no Parque Tecnológico, é afastado 
do centro da cidade e é atendido por apenas uma 
linha de ônibus. A Comissão de Transporte solicitou 
à prefeitura opções de condução até o novo campus, 
com a reivindicação de uma linha entre a unidade Ta-
lim e o Parque. Essa demanda não pôde ser atendida 
de imediato e a solução apresentada pela prefeitura 
foi a de aumentar o número de ônibus com acesso 
ao Parque nos horários de maior fluxo de alunos.

São Paulo
A Comissão de Transporte analisa e acompanha 

os serviços de transporte prestados por empresa 
terceirizada, destinados aos alunos dos cursos de 
graduação da Escola  Paulista de Medicina (EPM) 
e da Escola Paulista de Enfermagem (EPE) para  
locomoção até seus estágios curriculares fora do 
Campus São Paulo. 

Mobilidade afeta vida nos campi da Unifespisso ele é importante causador de câncer e alterações 
cardiovasculares, como arritmia e infarto, além de 
lesões no pulmão”, explica Evangelina.

Ainda de acordo com o ISS, a poluição do ar oca-
sionou mais de 68 mil internações no Sistema Único de 
Saúde (SUS), na capital paulista, em 2011. Já os gastos 
públicos com essas internações por doenças cardiovas-
culares e pulmonares, inclusive o câncer de pulmão, 
chegaram a cerca de R$ 31 milhões. No Estado, esse 
número atingiu R$ 76 milhões no setor público e R$ 170 
milhões no setor privado, totalizando R$ 246 milhões.

Além dos problemas respiratórios e cardiovascula-
res causados pela poluição do ar, a falta de mobilidade 
urbana em São Paulo também agrava os gastos em 
saúde pública com acidentes de trânsito: no Brasil 
são cerca de 43 mil mortes por ano e mais de 700 mil 
lesões graves causadas por colisões envolvendo veículos 
motorizados. De acordo com levantamento do Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), no país os 
recursos públicos gastos com tratamento de saúde e/
ou pagamento de previdência às vítimas desse tipo de 
acidente correspondem a R$ 40 bilhões por ano.

De onde vem tanta poluição? 
A deterioração da qualidade do ar na região me-

tropolitana de São Paulo (RMSP) é decorrente das 
emissões atmosféricas produzidas por veículos e in-
dústrias, cabendo às fontes veiculares a maior parcela 
da poluição, com 90% das emissões. “Em se tratando 
especificamente do material particulado analisado 
neste estudo, os veículos são responsáveis por 40% de 
sua emissão. Então é proveniente da [falta de] mobili-
dade urbana realmente, e isso não é mais o diferencial 
de uma capital ou cidade menor”, avalia Evangelina.

Por outro lado, os problemas de mobilidade urbana 
em São Paulo, e consequentemente os de poluição, 
estão longe de ser resolvidos. As soluções são contro-
versas, polêmicas e eventualmente impopulares, além 
de demandarem um grande processo de mudança de 
cultura da sociedade. 

A pesquisadora Simone Miraglia, especialista da 
Unifesp em efeitos da poluição do ar na saúde e custos 
associados, citou o exemplo do rodízio municipal: “Foi 
um mal necessário que gerou desgaste político dos 
responsáveis por sua implantação.” Ela  avalia, ainda, 
que o grande problema na cidade é que as medidas 
emergenciais são aplicadas como soluções. “Os polí-
ticos, ao invés de adotarem medidas emergenciais e 
depois paralelamente desenvolverem outras políticas 
públicas, acabam deixando a medida paliativa como 
solução, e não é uma solução.” 

Simone considera um “contrassenso” a ampliação 
do rodízio em São Paulo, que vem sendo estudada 
pelo prefeito Fernando Haddad, e  questiona: “Por que 
colocar rodízio se o governo federal diminui o Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI) para aquecer a 
economia? Está errado. Não se pode restringir o direito 
do consumidor de usar o veículo se ele não tiver uma 
alternativa atraente de transporte público.” 

A especialista também classifica como controversa 
a implantação de pedágios urbanos na cidade, medida 
que vem sendo amplamente discutida como possível 
solução para o trânsito em São Paulo. Argumenta 
que essa proposta é mais uma forma de cercear o 
direito de ir e vir da população, sem oferecer opções 
de transporte público de qualidade. “Seria favorável 
ao pedágio urbano se tivéssemos uma expansão no 
metrô ou de corredores de ônibus inteligentes. Existe 
a questão do poluidor pagador. Quem pode paga mais 
pela poluição. Isso não está incentivando a diminuição 
do uso do carro, está favorecendo quem tem condições 
[de pagar] e continuar usando. Não vejo a questão de 
justiça ambiental [nessa medida]”, conclui. Linha Ponte Orca do Campus Guarulhos
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Como eu faço para sair daqui?!
Thais G. Barriento & Audrey S. Assis (alunas do curso de 
graduação em Psicologia)

Essa é a pergunta que mais angustiava 
durante as terças-feiras na casa de repou-
so. Ela vinha andando de mansinho, 
com aquele olhar piedoso e a voz macia. 
Pegava delicadamente em meu braço e 
me perguntava como se estivesse perdida: 
‘Como eu faço pra sair daqui? Logo vai 
anoitecer e eu não quero andar sozinha à 
noite’. Era um pedido sincero, de alguém 
que aos poucos perdia sua memória. 
Poderia tentar persuadi-la, mostrar seu 
nome na porta do quarto, suas roupas 
no armário, sua cama e as fotos dos seus 
filhos sobre seu criado-mudo. Havia 
dias que isso a acalmava e dias em que, 
quando menos esperava, ela voltava ao 
angustiante ciclo de repetições sobre sua 
casa e sua vida, dizendo que ali não era 
seu lar.
Em um dia fresco e ensolarado percebi 
que era o dia e o momento propício para 
um passeio no jardim. Ela se apoiou no 
meu braço e fomos caminhar. Sentimos 
o sol, o vento, o canto dos pássaros 
do viveiro, parecia que a natureza nos 
cumprimentava. Perguntei se gostava de 
árvores, e ela começou a falar sobre sua 
vida de um jeito que nunca mencionara 
antes. Levou-me até um pequeno lago 
onde havia carpas que nadavam em cír-
culos, o que achamos bem engraçado. 
Nesse momento, com as mãos macias 
sobre meu braço, acariciou-me. Então, 
percebi que ela é quem estava me levando 
para passear. 
Nesse momento tão simples descobri 
o sentido das atividades, das pequenas 
conversas nos corredores, os carinhos e 
abraços trocados. Emocionada me per-
guntei: ‘Como farei para sair daqui ao 
final das atividades?!’

C.o....r.........r.............e..................
Juliana Andrade (aluna do curso de graduação em Ciências 
Sociais)

Corre
Solta na madrugada
Corre isolada
da vida 
Estática

Corre fugindo do imóvel
Corre sem graça... sem jeito...
Passa
Sem pausa... sem freio...
Corre

porque aprendeu a crescer
beijando a vida 
Na face 
o disfarce: ...mais leve

Dos sonhos (à Luiza Neto Jorge) 
Carlos Henrique Viana (aluno do curso de graduação em Letras)

Há sonhos de ouro, prata, bronze.
Há os de papel, vento e palha.
Há os de mar.
Os meus são de carne, sangue, coração
e sempre trazem alguma dor.

Réquiem 
Mayra Guanaes (aluna do curso de graduação em Letras)

Por medo da solidão acabou sozinha em 
um quarto de hotel no ponto mais alto 
de seus 85 anos.
Assim esperava o fim da vida, depois da 
morte do marido. Ah, o marido que ela 
amara tanto.
Com ele, quatro lindos filhos, muitos 
cachorros, gatos e flores.
Que sorte ter tido mais de um filho. Ago-
ra poderiam dividir as despesas entre si.
O quarto não era dos melhores, verda-
de. Mas tinha um banheiro com ducha 
quente e café da manhã.
Não precisava cozinhar. Comprava suas 
comidas dietéticas no começo do mês e 
assim não era preciso sair do quarto.
Na época da juventude tinha dois me-
dos, e um deles era a diabete; o outro, já 
mencionado nesta história, era a solidão.
Agora sofria de ambos.
Era o momento de as crianças, agora 
adultas, estudarem, trabalharem e cria-
rem a terceira geração.
Nos fins de semana, buscavam a senhora 
no quarto e a levavam para passear. Ela 
segurava os netos no colo enquanto sen-
tada, pois sua coluna já estava retorcida 
há algum tempo.
Gostavam de assistir a filmes ou ver foto-
grafias antigas. Nos dias de sol, passeios 
no parque. 
Mas durante a semana a vida era assim: 
triste.
Pensou nisso ao cantar “Parabéns” para 
si mesma diante de um bolo de chocolate 
diet. Apagou as 85 velas que havia acendi-
do cuidadosamente e depois foi dormir.
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As melhores 
universidades têm 
jornada flexível 

Adriano K. de Araujo 

Na edição anterior de Entrementes, um artigo me 
chamou a atenção: A Unifesp e os Rankings: o que Fa-
zer? O texto convida a comunidade a iniciar um debate 
sobre qualidade, tangenciando a discussão por meio 
de rankings internacionais. Entrei nos sites indicados 
para verificar quais eram as melhores universidades do 
mundo. Os três primeiros lugares são ocupados pelo 
Massachusetts Institute of Technology (MIT), Harvard 
University e University of Cambridge.

Como técnico administrativo, comecei a imaginar 
como seria trabalhar nas melhores universidades do 
mundo, pois conheço apenas a realidade desta que ocu-
pa a posição 411-420 no QS World University Rankings 
2013. Meu interesse não era nos números referentes 
à quantidade de publicações ou de citações, mas nas 
condições de trabalho nas instituições mencionadas 
em comparação com as que existem aqui.

Toco no assunto dos técnicos administrativos, pois 
muitas vezes seu trabalho se torna invisível quando se 
discute universidade; e é de se esperar, obviamente, 
que tampouco apareça como critério de qualidade em 
ranking nenhum. Os websites das melhores univer-
sidades apresentam informações interessantes sobre 
esse fato, que seria importante compartilhar, sobretudo 
quando pensamos na interrogação feita no artigo cita-
do: “O que estas têm que nós não temos?”

Uma das coisas que elas têm – e nós, não – é uma 
política de flexibilização da jornada de trabalho. Em-
bora seja considerada fundamental pelos trabalhadores 
que exercem suas atividades há bastante tempo na 
Unifesp, essa questão infelizmente encontra algumas 
resistências em parte da comunidade, que não consegue 
entender que se trata de uma alavanca para impulsionar 
a instituição a um desenvolvimento de qualidade. 

Então, sigamos a cultura da Unifesp de nivelar 
por cima e tomemos como exemplo a primeira uni-
versidade do QS World University Rankings: Mas-
sachusetts Institute of Technology (MIT). Em junho 
de 2004, o MIT publicou A Guide to Job Flexibility 
at MIT: Tools for Employees and Supervisors Consi-
dering Flexible Work Arrangements, disponível neste 
endereço: <hrweb.mit.edu/system/files/all/worklife/
flexible_work_arrangements.pdf>. Esse guia contém 
informações sobre as possibilidades de flexibilização 
da jornada como, por exemplo, redução da jornada 
semanal, trabalho de meio período, semana compri-
mida (mais horas por dia e menos dias por semana) e 
até mesmo teletrabalho, feito a partir de casa.

Poderia dizer que se trata de uma exceção, não fosse 
o fato de as outras duas mais bem colocadas na sequên-
cia também terem políticas de jornada de trabalho 
reduzida, como pode ser verificado por meio do link 
da Harvard University: <www.employment.harvard.
edu/benefits/perks/>. Harvard se apresenta como um 
dos melhores lugares para se trabalhar na região de 
Boston e como uma das melhores universidades para 
se trabalhar no mundo. Harvard investe em um modelo 
de carreira capaz de conciliar a vida pessoal com a pro-
fissional de seus trabalhadores, oferecendo empregos 
com duração inferior a meio período, totalizando cerca 
de 17 horas por semana.

A terceira colocada, University of Cambridge, 
também conta com uma política de flexibilização que 
inclui: meio período, trabalho compartilhado, horas 
anuais ou comprimidas, horas escalonadas ou horário 
flexível e trabalho em casa. Todas essas informações 
podem ser verificadas por meio do link que segue: 
<www.admin.cam.ac.uk/offices/hr/policy/flexible/
policy/statement.html>.

Não se trata de exceção, e tampouco devo supor que 
seja apenas coincidência. Não pode ser coincidência o 
que leva tais universidades aos primeiros lugares. Existe 
um entendimento de que a qualidade da universidade 
está diretamente ligada à qualidade do trabalho reali-
zado por ela. Para que haja um bom desempenho, essas 
instituições investem em seus trabalhadores de modo 
que tenham um “saudável equilíbrio entre trabalho, 
vida pessoal e atividades acadêmicas” (fonte: <www.
employment.harvard.edu/benefits/perks/>).

“Despencando” para nossa realidade, que é a da 
posição 411-420 no ranking global, a jornada de tra-
balho aqui é de 40 horas semanais, tendo os servidores 
que cumprir seu horário de almoço de uma hora, 
totalizando nove horas por dia. Além disso, somam-
-se as horas gastas no trajeto, que – conforme matéria 
de 24/10/2013 da Folha de S. Paulo (disponível em: 
<www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/10/1361412-
-nova-classe-media-gasta-mais-tempo-para-ir-de-ca-
sa-ao-trabalho-diz-ipea.shtml>) – excedem uma 
hora: “São Paulo e Rio de Janeiro já têm quase 1/4 das 
pessoas levando mais de uma hora no deslocamento 
casa-trabalho.” São mais duas horas (no mínimo), além 
do gasto na preparação para o trabalho (boa parte dos 
servidores precisa preparar sua marmita). Se toda a 
preparação demandar mais uma hora, já se foram 12 
horas do dia em função do trabalho. 

Para suportar uma jornada dessas e exercer o 
trabalho com qualidade é necessário bastante energia. 
Embora não haja consenso sobre o assunto, é comum a 
indicação de oito horas de sono para desempenharmos 
bem as atividades do dia. Doze horas para o trabalho 
+ oito horas de sono = 20 horas do dia. Restam apenas 
quatro horas para o trabalhador da Unifesp dedicar 
a si e à sua família. Essa conta não é tão complicada 
como aquela dos indicadores do ranking das melhores 
universidades do mundo, mas acreditar que quatro 
horas dedicadas à vida pessoal sejam suficientes para 
ter um trabalhador motivado e capacitado para elevar 
a Unifesp aos melhores lugares é um pouco difícil.

A Unifesp vem trabalhando para a viabilidade da 
jornada de 30 horas semanais voltada aos técnicos 
administrativos, por meio de comissão instituída para 
esse fim. Provavelmente este seja um dos quesitos de 
que precisamos para dar um salto de qualidade. Somen-
te seremos uma das melhores do mundo depois que 

Evasão
No jornal Entrementes nº 4, de dezembro de 

2013, foi publicado um artigo sobre a evasão nas 
licenciaturas, onde nosso curso e alguns de nossos 
docentes foram citados. Contudo, percebemos que 
os dados sobre a evasão que aparecem no artigo 
necessitam de uma análise mais ampla e profunda 
para que possamos entender esse fenômeno. 

O artigo esqueceu-se de dizer que os dados de 
pesquisa sobre o curso apontavam que, dos 184 
ingressantes de 2010, 55% dos alunos do vespertino 
e 46% do noturno, vieram ao curso sem o projeto 
de cursá-lo, tendo escolhido a licenciatura, apenas 
pela nota que receberam no Enem e pelo direito a 
uma vaga universitária no sistema público federal 
de educação superior. Ou seja, 51 alunos no vesper-
tino e 42 no noturno, totalizando 93 dos 184 alunos, 
não tinham expectativa em permanecer no curso e 
pensavam em aproveitar a mobilidade acadêmica 
para migrarem para outros cursos. 

O artigo esqueceu-se também que dentro das 
próprias reflexões do MEC sobre evasão inclui-se 
a citação de Dilvo Ilvo Ristoff, professor titular, 
pró-reitor de Graduação da UFSC e ex-presidente 
do Fórum Nacional dos Pró-Reitores de Graduação 
das Universidades Brasileiras, para quem: “Parcela 
significativa do que chamamos evasão, no entanto, 
não é exclusão, mas mobilidade, não é fuga, mas 
busca, não é desperdício, mas investimento, não é 
fracasso –nem do aluno nem do professor, nem do 
curso ou da instituição –, mas tentativa de buscar o 
sucesso ou a felicidade, aproveitando as revelações 
que o processo natural do crescimento dos indiví-
duos faz sobre suas reais potencialidades.”

Coordenação de curso – Prof. Dr. Reginaldo Alberto 
Meloni / Coordenação do NDE – Prof. Dr. José Alves 
da Silva / Chefia do setor – Prof. Dr. Flaminio de 
Oliveira Rangel 

(A carta pode ser lida na íntegra no seguinte 
endereço: http://www.unifesp.br/arquivos/docs/
resposta_entrementes_2014vf_assinada.pdf)
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aprendermos a ser suficientemente bons com nossos 
trabalhadores.

O psicólogo Adriano Kasiorowski de Araujo é técnico 
administrativo do Campus Guarulhos.
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Tempo certo, escolhas certas
Os exames para a USP e para a EPM eram apli-

cados em dezembro. A coincidência nas datas exigia 
uma decisão. “Vi que as possibilidades na Escola eram 
mais alcançáveis, e fiz a escolha certa.” Benjamin con-
quistou seu sonho logo na primeira vez, ao passar no 
vestibular em 1954. A apreensão de encarar algo novo 
consumiu o calouro, que foi o mais jovem da turma. 
“Fui aprendendo e adquiri maturidade com o tempo. 
Logo quando comecei, me encontrei naquele ambiente 
fraterno, com colegas e docentes unidos.”

O humanismo, o trato com os pacientes e a atenção 
à propedêutica foram assuntos bem explorados ao 
longo do curso. As aulas, além de utilizarem labo-
ratórios, eram realizadas à beira dos leitos. “É uma 
situação que nem sempre reproduzimos hoje em dia.” 
Uma das figuras marcantes durante sua formação foi o 
professor Jairo Ramos, escolhido para ser o paraninfo 
da classe. Os alunos tinham tanto respeito que, quando 
ele entrava na sala, todos se levantavam naturalmente.

Além dos estudos, os amigos da Escolinha reuniam-
-se na várzea para “bater uma bola”. A paixão pelo 
esporte fez com que Benjamin ocupasse o cargo de 
diretor de futebol da Atlética em 1957. Seu interesse 
era contratar um técnico e, com esse propósito, foram 
atrás de Jurandir, ex-goleiro do Palmeiras. Procurado 
em sua autoescola, ele aceitou o convite. Com os treinos 
mais sérios, o time venceu a Pauli-Poli daquele ano, 
campeonato universitário que era disputado entre a 
EPM e a Escola Politécnica da USP. “Foi uma festa!”

No oitavo semestre deu início aos trabalhos na 
Endocrinologia. “Eu estava entrosado e me preparava 
para a especialidade.” Tudo parecia estar certo até o 
final do curso. Um fato inesperado, porém, alterou o 
rumo previsto: o futuro médico conheceu a Enfermaria 
Pediátrica do Hospital São Paulo. “No momento em 
que vi as crianças, logo me identifiquei.” Por acaso, no 
mesmo ano foi criada a primeira vaga para residente 
em Pediatria. Benjamin concorreu e, em 1960, o seu 
destino foi traçado.

A cada passo uma conquista 
“Foi um período em que cresci muito.” Depois que 

terminou a residência, Benjamin continuou trabalhan-
do como voluntário, quando a Fundação 

Rockfeller, que promove a saúde 
pública mundial, ofereceu a 

oportunidade de contratar 
alguns profissionais para 

exercerem atividade em 

Médico de família
Juliana Narimatsu 

Dizem que ele é apaixonado. Isso é verdade. Desde 
a primeira vez que colocou os pés na Escola Paulista 
de Medicina e até hoje, Benjamin Israel Kopelman 
orgulha-se em falar da escolha que fez para a vida: ser 
médico. São sessenta anos dedicados à profissão e à 
história que construiu, tijolo por tijolo, na sua segunda 
casa, chamada carinhosamente de Escolinha.

Olhos de amêndoas caramelizadas, cabelos e bigode 
cor de merengue, sorriso doce. A voz serena relata que 
sua família, formada por descendentes de judeus polo-
neses, instalou-se na pequena cidade de Alto Cafezal, 
hoje Marília, em 1934. As tensões que se acumulavam 
na Polônia, no período entreguerras, fizeram com que 
a família deixasse o país. Posteriormente, a distância 
dificultou o contato com os parentes. “Eu não tive a 
oportunidade de conhecer outros mais diretamente.” 
Entretanto, aos poucos, a família se adaptava. Seus pais 
se casaram e, dois anos depois, ganharam Benjamin. 
O primogênito veio ao mundo no dia 30 de janeiro 
de 1936, em Campinas, cidade que oferecia melhores 
condições hospitalares na época; já os outros irmãos, 
Jaime e Chaim, são marilienses.

Benjamin estudou na Escola Estadual Monsenhor 
Bicudo até o colegial. Começou a aprender piano com 
oito anos e chegou a se apresentar na rádio da região. 
“É uma coisa que eu lamento ter parado. Seria um 
bom amador.” Brincava com bolinhas de gude, jogava 
futebol e pescava, mas ajudava em certos afazeres no 
comércio da família. “Toda a minha meninice foi em 
Marília. Tive uma vida muito livre e conservo boas 
lembranças de lá.”

A ideia de fazer Medicina surgiu quando ainda era 
adolescente, por uma pequena influência dos pais.  
Decidido, veio para São Paulo. Durante um ano, morou 
sozinho numa pensão; depois, novamente com a fa-
mília, que se mudara para a capital. Benjamin 
atravessava a Pauliceia de bonde para 
chegar ao Colégio Bandeirantes. O 
restante do dia, após as aulas, 
mergulhava nos livros. “Eu 
precisei me esforçar muito 
para poder acompanhar o 
ritmo, mas percebi que foi 
bom. Ganhei tempo com 
isso.”

tempo integral no HSP.  Em 1962, ele já fazia parte do 
quadro efetivo da Escola. “Passei a ter uma função mais 
didática, acompanhando os alunos, e várias turmas de 
formandos me homenagearam.” 

Aventurou-se no exterior entre os anos de 1967 e 
1968, por meio de uma bolsa de estudos, participando 
das atividades do Hospital Judaico de Long Island, 
filiado da Universidade Cornell, em Nova York. Além 
de recolher informações para sua tese de doutorado em 
Neonatologia, que foi defendida na própria EPM, ele 
ajudou a introduzir a fototerapia naquele hospital. “Foi 
uma experiência de vida. O tratamento não era utili-
zado, então, fizemos o primeiro aparelho. Lembro-me 
de que ele era tão grande que precisou ser modificado 
para entrar no berçário.”

Ao longo de sua carreira, Benjamin contribuiu para 
a criação do PS Infantil do Hospital Sabará em 1962 e 
assumiu o cargo de diretor da Maternidade-Escola Vila 
Nova Cachoeirinha em 1973. Contudo, a Escolinha foi o 
seu maior interesse. “Eu sou apaixonado pela EPM. Ja-
mais pensei em me afastar dela.” Após a livre-docência, 
ele se tornou professor titular da Pediatria Neonatal aos 
42 anos. Foi também vice-chefe, chefe e coordenador 
de pós-graduação do Departamento de Pediatria. 

Deu várias contribuições para o desenvolvimento 
de sua especialidade: introdução de novas discipli-
nas – Gastroenterologia, Infectologia, Nutrição e 
Metabolismo, Alergia, Imunologia e Reumatologia 
–, formação do grupo de Bioética, organização de 
27 simpósios e congressos, a maioria internacionais. 
Benjamin escreveu vários livros e orientou, ao todo, 32 
dissertações de mestrado, 13 teses de doutorado e seis 
trabalhos de iniciação científica. Atualmente ocupa a 
cadeira nº10 da Academia Brasileira de Pediatria, que 
tem o nome de um dos fundadores da EPM – professor 
Pedro de Alcântara. Na Escolinha assumiu várias res-
ponsabilidades, inclusive depois de aposentado. Uma 
delas foi como coordenador da Secretaria de Relações 
Internacionais, ampliando o quadro de convênios, de 
um para 80, com outras instituições estrangeiras em 
seis anos. “Deixo essa atividade, agora, com a sensação 
de dever cumprido.”

Aos 78 anos, Benjamin é pai e avô. Ao lado de sua 
família, que sempre o apoiou, continua seus projetos no 
departamento e preside a ONG Viver e Sorrir, fundada 
há uma década com outros profissionais da EPM e que 
acompanha mais de 800 crianças nascidas prematu-
ramente. “Sinto-me absolutamente feliz e realizado. 
Depois de ter começado meu trabalho, não consegui 
abandonar mais. O retorno é muito maior. E sou um 

admirador da Escola, uma 
extensão da minha fa-

mília. A EPM me 
deu tudo e, por 

mais que eu 
tenha feito, 
sou um eter-
no devedor.”

1. Aos 42 anos, Benjamin se tornou professor titular da EPM 

2. Inauguração da Casa do Prematuro

3. Inauguração da UTI Neonatal

4. Com sua equipe na Secretaria de Relações Internacionais
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4. 
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