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Semana Acadêmica 2013

Uma rica programação científica e cultural marca a edição 2013 

da Semana Acadêmica, entre 4 e 9/11. Além das apresentações de 

iniciação científica e dos simpósios e eventos científicos, neste ano 

a Semana Acadêmica contará com exposição, shows e lançamento 

de livro da Educ. A conferência de abertura reunirá o físico Luiz 

Pinguelli Rosa e o antropólogo Edgard de Assis Carvalho. Pág. 03
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Denise no Tucarena

A atriz Denise Del Vecchio está de volta ao teatro da 

Universidade. “Adoro o Tucarena, há poucos locais em 

São Paulo que possibilitam essa proximidade e inti-

midade com o público”. Em A Bala na Agulha, ela vive 

uma atriz que se envolve com um ator decadente e 

um novo galã. Pág. 10
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PUCalhaços
Ação social e muitos sorrisos
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O espírito da Semana Acadêmica (pág. 03) resume bem este nú-
mero de PUC-SP em Notícias: o rigor científico pode caminhar 
ao lado da descontração e da alegria. Ao mesmo tempo em 
que o evento levanta importantes discussões acadêmicas e 
sociais, traz também cultura, exposições e música; o Encontro 
de Iniciação Científica é o espaço de apresentação das pesqui-
sas dos graduandos, mas acaba virando uma grande festa da 
Ciência.
A edição 56 de PUC-SP em Notícias está nessa mesma pegada. 
A ação dos PUCalhaços, por exemplo, trata com leveza de uma 
delicada situação social. Os alunos do grupo conseguiram mo-
bilizar grande parte da comunidade universitária (com o au-
xílio da ACI) numa campanha de arrecadação de brinquedos 
que levou felicidade para crianças carentes de um bairro so-
rocabano (pág. 05) e permitiu levantar recursos para um grupo 
da região que realiza trabalhos em prol daquela comunidade. 
O pessoal dos cursos de Fonoaudiologia, Fisioterapia e Psico-
logia (Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, FaCHS) 

dar espaço para notícias mais brandas e relacionadas às artes, 
como os 40 anos do Cuca (pág. 08), os espetáculos do Tuca e 
a produção da TV PUC (pág. 10) e o prêmio para os projetos 
audiovisuais de nossos alunos (pág. 11).

Por fim, contamos os próximos passos da ACI: no começo de 
novembro, vamos realizar uma nova oficina para jornalistas. 
Desta vez, com a presença dos professores Pollyana Ferrari, 
José Luiz Goldfarb e José Cossermelli, discutiremos as mu-
danças e oportunidades que as redes sociais agregaram ao 
cotidiano do fazer jornalístico (pág. 02). Na próxima edição 
traremos os resultados desta ação, que pretende estreitar ain-
da mais o relacionamento entre a PUC-SP, seus professores e 
nossos colegas de profissão.

mostra outra face dessa dimensão com o primeiro Dia de Ações 
Sociais na área da Saúde (pág. 08). Além dos atendimentos e 
das oficinas, o evento contou com a presença do ator Bruno 
Fagundes, que interpreta um surdo na peça Tribos, em cartaz 
no Tuca. A matéria sobre os 25 anos da Videoteca (pág. 06) não 
fala apenas da data festiva, mas conta sobre um importante 
acervo de vídeos populares que acaba de ser digitalizado e co-
locado à disposição do público.
O equilíbrio entre rigor científico e leveza cultural se expressa 
no conjunto das demais pautas do jornal. Há matérias sobre 
temas mais densos, como a entrevista com a professora Vera 
Chaia sobre o projeto do Neamp que estudará as lideranças 
políticas e seus novos papéis na contemporaneidade (pág. 12), 
a avaliação docente e as alterações nas licenciaturas (pág. 07), 
a instalação da Cátedra João Paulo II (voltada às questões da 
Nova Evangelização, pág. 08) e o trabalho de pesquisa de uma 
ex-aluna do mestrado sobre a presença da máfia na econo-
mia italiana (pág. 09). Mas PUC-SP em Notícias não deixa de 
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Editorial

A Assessoria de Comunicação Institucional da PUC-SP (ACI) 
recebe jornalistas de diversos veículos de comunicação 

para mais uma oficina, dia 1º/11, das 14h às 17h30. Desta vez, 
o evento irá abordar o uso das redes sociais no trabalho jorna-
lístico, produção de conteúdo e impacto das redes sociais nas 
notícias e contará com três professores de diferentes áreas da 
Universidade: Pollyana Ferrari (Jornalismo), José Luiz Goldfarb 
(História da Ciência) e José Cossermelli (Geografia).
Para Pollyana Ferrari, o fazer jornalístico virou de cabeça para 
baixo com a chegada das mídias sociais no começo deste sé-
culo. Ela falará sobre estas mudanças: “Leitores, telespecta-
dores e ouvintes deixaram de ser passivos sobre o conteúdo 
das mídias. Munidos de seus celulares, também se tornaram 

eles próprios produtores de conteúdo”, afirma. Graduada em 
Jornalismo pela PUC-SP (1990), mestre (2002) e doutora em 
Comunicação Social pela USP (2007), Pollyana dá aulas nas 
graduações de Jornalismo e Comunicação e Multimeios e no 
Pós em Tecnologias da Inteligência e Design Digital (Tidd). 
É consultora de Comunicação e Mídias Sociais e autora dos 
livros Jornalismo Digital; Hipertexto, Hipermídia; e A força da 
mídia social.
José Luiz Goldfarb irá explorar as possibilidades do uso do 
Twitter como fonte de informação para jornalistas – seja pelo 
fato de muitas personalidades públicas utilizarem a rede para 
divulgar novidades, seja porque o cidadão comum também se 
transforma em fonte, ao “cobrir” eventos em seu entorno. Ele 

debaterá ainda a força da rede para espalhar as matérias pro-
duzidas por jornalistas. Responsável pelo Twitter da PUC-SP, 
Goldfarb é físico USP (1978), mestre em Filosofia e História da 
Ciência (McGill University, Canadá, 1980) e doutor em História 
da Ciência (USP, 1992). Na PUC-SP, além de docente, é vice-
coordenador do Pós em História da Ciência e presidente da 
Cátedra de Cultura Judaica.
José Cossermelli pretende “incentivar os jornalistas a conhecer 
o novo mundo das geotecnologias livres, tornando-se usuário e 
produtor de informações espaciais”, além de discutir a questão da 
lei de acesso à informação. Docente da PUC-SP, Cossermelli é ba-
charel em Geografia pela Unicamp (2006) e trabalha temas rela-
cionados a informação em saúde e geoprocessamento de dados.

ACI
Redes sociais e jornalismo

Shutterstock



Semana Acadêmica
Evento une saberes e cultura
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Em sua 10ª edição, a Semana Acadêmica irá expressar 
a diversidade de temas e áreas de conhecimento da 

PUC- SP. O evento, que acontece de 4 a 9/11, reunirá desde 
atividades da graduação em Psicologia, palestras sobre os 
sistemas elétricos do submarino brasileiro, Direitos Humanos 
e segurança internacional, ensino de Língua Portuguesa no 
século 21, fome e desperdício de alimentos até curso para 
desenvolvedores Java.
“Neste ano resolvemos abrir a programação para que as 
unidades incluíssem os eventos que quisessem, de forma a 
incentivar a participação dos alunos”, explica Fábio Maria-
no, oficial de gabinete e coordenador do comitê que orga-
niza a Semana Acadêmica. Até a edição de 2012, apenas os 
simpósios cadastrados por docentes com participação de 

Alunos apresentam pesquisas de IC: orgulho e alegria nos corredores da Monte AlegreThiago Pacheco

A Semana Acadêmica tem um dia especial: 6/11. Nessa data, 
passeiam pelo campus Monte Alegre o orgulho e a alegria 
dos alunos da graduação, que apresentam os resultados de 
suas pesquisas. O 22º Encontro de Iniciação Científica reúne 
462 estudantes pesquisadores (entre bolsistas do CNPq, 
Cepe e alunos sem bolsa), 323 trabalhos e 229 docentes 
orientadores.
As pesquisas serão apresentadas em 35 sessões de comu-
nicação, durante a tarde; a abertura acontece pela manhã, 
no Tuca, com a presença da Reitoria e da coordenadora do 
Comitê Institucional do Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação Científica (Pibic). Na ocasião, será ministrada 
conferência do médico Elisaldo Luiz de Araujo Carlini, do-

cente de Farmacologia e Psicobiologia (Unifesp), coorde-
nador da Câmara de Assessoramento Técnico Científico da 
Secretaria Nacional Antidrogas.
Das 10h30 às 12h30, e das 18h às 20h, os alunos exibem 
suas pesquisas em pôsteres, no 1º ao 4º andar do prédio 
novo, e são avaliados pelo Comitê de Premiação. O campus 
Consolação terá também apresentação de pôsteres (com 
pesquisas de iniciação científica, TCC, pós-graduação e  
outras produções), a partir das 19h. 
A premiação do 22º Encontro (nas categorias Melhor Traba-
lho e Menção Honrosa) será realizada em dezembro. 
A lista de pesquisas está disponível em:
www.pucsp.br/iniciacaocientifica

Iniciação científica

Thaís Polato

alunos-pesquisadores eram realizados. A participação nas 
atividades, além de dar direito a certificado de atividades 
complementares, pode render uma sessão gratuita no Tuca: 
haverá sorteio de ingressos para os alunos dos simpósios.
A organização (composta por Mariano, representantes das 
cinco Pró-Reitorias e as professoras Marlene Matias, do Tu-
rismo, e Maria Aparecida Junqueira, do Pós em Literatura e 
Crítica Literária) programou atividades culturais para envol-
ver os estudantes no evento e ir além dos debates acadê-
micos. “Queremos mostrar a eles que a Universidade está 
aberta para outras linguagens, como a música e as artes 
plásticas”, complementa Mariano, que convidou alunos com 
bandas para fazer apresentações culturais na prainha.
Ele destaca ainda a exposição O olho e o espírito, do artista 

plástico Beto Guilguer, que poderá ser vista exclusivamente 
durante a Semana Acadêmica, no Espaço Cultural da Biblio-
teca (térreo, prédio novo, campus Monte Alegre). E o lança-
mento do livro Agamben, Glissant, Zumthor: Voz. Pensamento. 
Linguagem (Educ), organizado pelas professoras Maria Rosa 
Duarte de Oliveira e Maria José Palo, dia 7/11, às 18h30, na 
Livraria da Vila do Shopping JK Iguatemi. A conferência de 
abertura abordará o tema central do evento,  A Universidade 
e o mundo contemporâneo. Participam do evento os profes-
sores Luiz Pinguelli Rosa (físico da UFRJ) e Edgard de Assis 
Carvalho (antropólogo da PUC-SP). A mesa será realizada 
dia 4/11, às 19h, no auditório “Prof. Paulo de Barros Carva-
lho” (sala 239, 2º andar, prédio novo). Para ver a programação 
completa, acesse www.pucsp.br/semanaacademica.

Priscila Lacerda
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Fala PUC-SP
Biografia autorizada tem valor?
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Priscila Lacerda e Thaís Polato

Eu sou a favor da autorização prévia porque nem 
sempre o que as pessoas escrevem são verdades. 
É interessante ter aprovação, e ainda acho que 
depois o biografado tem que revisar e ver se con-
corda com o que está escrito para não gerar pro-
blemas futuros.

Rafael de Araújo Santos, funcionário do Pós em Direito

Biografias devem ser publicadas com ou sem autorização. 
Quando uma pessoa está na mídia gera muito dinheiro e 
oportunidades de trabalho, mas tem que lidar com esse 
risco das pessoas quererem saber mais sobre sua vida. Por 
outro lado, as biografias são fonte de riqueza para o mer-
cado editorial, logo é um atraso de vida ficar preso a essa 
questão sobre a necessidade de autorização.

Luiz Felipe Pondé, professor do Pós em Ciências da Religião

Acho que no caso de uma pessoa pública, que está 
na mídia, não há necessidade de autorização pré-
via. Essa pessoa tem que ter a noção de que está 
num meio que vão falar sobre ela de qualquer ma-
neira. Se fosse uma pessoa que não é uma celebri-
dade, seria diferente. 
Natália Paro, aluna de Comunicação e Multimeios

Se a pessoa é pública e se aproveita dessa condição, por 
que precisa de uma prévia autorização? Dependendo da 
finalidade ou de como a pessoa deturpa sua vida, aí você 
processa. Eu não sou uma pessoa pública, mas as pesso-
as também falam de mim e eu não tenho controle. Não 
acredito que seja necessário autorizar, senão daqui para a 
frente não teremos liberdade para mais nada. 
Edilaine Correa Gonçalves, funcionária da Biblioteca

Ainda que seja uma pessoa pública, por que não 
perguntar a história diretamente para ela? En-
tendo que haja coisas que a pessoa não quer que 
sejam ditas, é importante ter autorização. É o bom 
relacionamento entre biografado e biógrafo que 
rende uma boa biografia.
Hebert Castro, aluno de Comunicação e Multimeios

Para mim, é relativo. Se o biografado for uma pessoa pú-
blica, que contribuiu para algum conhecimento não sei 
se deveria haver autorização. Mas a vida pessoal de um 
artista acho que caberia autorizar. Se eu fosse uma pes-
soa pública e escrevessem minha biografia, eu gostaria 
de avaliar antes.
Raquel Ginez, aluna de Psicologia

Sou a favor da autorização prévia, pelo fato que 
uma biografia é sobre a vida de uma pessoa. Ao 
mesmo passo que você faz um documentação, isso 
também abre um precedente para se trabalhar 
com fatos falsos, o que pode comprometer ou fa-
vorecer a imagem de alguém.
Lucas Rodrigues, estudante de Relações Internacionais

Sou totalmente a favor da liberdade de expressão, e as 
pessoas que hoje pedem a autorização prévia defendiam 
essa liberdade lá atrás. A liberdade de expressão deve 
existir em qualquer sociedade democrática, para que a 
gente saiba a história das pessoas, conheça o passado e 
possa pensar o futuro.
Ana Claudia Cardia, mestranda em Direito

A polêmica em torno da necessidade ou não de autorização prévia para biografias no Brasil tomou conta da mídia e das redes sociais este mês, envolvendo artistas, juristas, intelectuais e a opinião 

pública. Sobraram farpas para todos os lados, debates acalorados, acusações de ataque à liberdade de expressão e apelos ao bom senso. O fato é que, desde que Roberto Carlos proibiu a venda 

de sua biografia não autorizada, em 2007, e processou o seu autor, Paulo Cesar Araújo, o assunto volta e meia retorna ao noticiário e à mesa. Liberdade de expressão ou direito à própria intimidade? 

Pessoa pública tem direito de querer privacidade? Biografia autorizada tem graça? E se fosse comigo? Veja o que a comunidade pensa sobre o assunto.
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Bruna Pretel

PUCalhaços
A alegria deles está no DNA

Proporcionar momentos de alegria, entretenimento e calor 
humano a pacientes hospitalizados e crianças acolhidas 

em creches, orfanatos ou moradoras da periferia de Sorocaba: 
essa é a função do PUCalhaços, formado por alunos dos cur-
sos de Enfermagem e Medicina.
No dia 23/10, além de alegria, eles doaram brinquedos ao 
grupo Cheias de Charme, criado por adolescentes do conjunto 
Habitacional Ana Paula Eleutério (Habiteto), bairro carente da 
cidade. No mesmo dia, os universitários realizaram atividades 
de recreação na Unidade Básica de Saúde (UBS) da região. A 
arrecadação mobilizou todos os campi da Universidade. Se-
gundo Alessandra Oliveira, atual presidente do grupo e alu-
na do 4º ano de Enfermagem, as doações proporcionaram 
grande contribuição para a comunidade. “O Cheias de Charme 
vendeu os brinquedos por R$ 0,50 cada e investirá o dinheiro 
em cursos profissionalizantes”, explica.
Uma das mentoras e atual coordenadora do grupo é a pro-
fessora Dirce Setsuko Tacahashi. Ela conta que, quando o PU-
Calhaços surgiu, em 2009, apenas cinco alunos aderiram e o 
objetivo era se apresentar somente no Hospital Santa Lucinda. 
Hoje, a trupe é formada por 79 membros e atua também no 
Conjunto Hospitalar de Sorocaba e no Gpaci (hospital que cui-
da de crianças com câncer), em creches, orfanatos, eventos de 
universidades, ONGs e junto à comunidade carente.
“Queria algo que me fizesse ter contato com os pacientes, mas 
de uma forma diferenciada. Não tenho palavras para definir 
os momentos de alegria que acontecem durante as nossas 
apresentações”, explica Alessandra. Além de levar alegria aos 
pacientes, o grupo criou laços de sentimento entre os parti-
cipantes. “Convivendo com o PUCalhaços, consegui suprir a 
saudade dos pais e da minha casa, em São José do Rio Preto”, 
comenta Renata Ferreira, do 3º ano de Medicina. 
A principal dificuldade do grupo é capacitar seus membros, 
diz Alessandra, porque os cursos de formação profissional 
para palhaços e artistas são caros e têm longa duração. O gru-
po está permanentemente aberto para o ingresso de novos 
integrantes: para participar, é preciso apenas desejar fazer o 
bem ao próximo e ser alegre. “Espero que o projeto continue 
crescendo. Meu sonho é levá-lo para outras instituições, como 
asilos”, revela Dirce.

Fotos: Felipe de M
elo/SZS
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SPJam
Em 48 horas, mais um 
game saindo do forno No início eram 100 fitas, algumas TVs (de tubo), aparelhos de vídeo 

cassete e uma câmera VHS, tudo doado pela Cia. Atlantic de Petró-
leo, que já não existe mais. Os aparelhos eletrônicos citados entregam: 
a videoteca da PUC-SP chegou aos 25 anos. Mas nem por isso ficou fora 
de moda. Pelo contrário, está cada vez mais moderna e cheia de projetos.
O acervo pulou para 3.500 títulos, todos disponíveis para consulta e em-
préstimo. Há filmes comerciais, gravação de eventos da Universidade, 
produções indicadas por professores para apoio didático e suporte à pes-
quisa. “Toda biblioteca tende hoje a ser uma midiateca, com materiais em 
vários suportes. O vídeo é uma forma importante de registro, documen-
tação e veiculação do cinema. A existência da videoteca é fundamental 
como acervo, para facilitar o acesso do público universitário. A nossa é 
um pólo de divulgação da linguagem videográfica e cinematográfica e 
realiza ainda um importante trabalho de divulgação cultural”, afirma a 
coordenadora Ana Salles Mariano.
Ao longo do ano todo, a Videoteca organiza mostras, publicações, deba-
tes e sessões especiais de cinema. Além disso, é responsável pelas expo-
sições do saguão da biblioteca. “Graças ao projeto InterArte, coordenado 
pela professora Regiane Cayre, as exposições ganham cada vez mais for-
ça e se tornaram itinerantes, atendendo aos campi Consolação e Barueri”, 
ressalta a professora Ana.
A videoteca grava palestras e debates ocorridos na PUC-SP, registrando 
a memória da Universidade. Todo o trabalho conta com o apoio de esta-
giários de diversos cursos que aprendem a catalogar, analisar materiais, 
localizar filmes interessantes dentro de temáticas específicas e registrar 
atividades acadêmicas e culturais.
Há mais um motivo para comemorar os 25 anos da videoteca: a inclu-

Do analógico ao digital
Videoteca completa 25 anos

são, no acervo, de mais de mil títulos doados pela Associação Brasileira 
de Vídeo Popular (ABVP). Fundada em 1984, a ABVP foi, ao longo de duas 
décadas, um espaço de discussão e distribuição da produção videográfica 
alternativa popular.
Em 2000, a associação finalizou suas atividades e procurava alternativas 
para seu acervo com títulos sobre reforma agrária, sexualidade, gênero, 
saúde, meio ambiente, questões étnicas e raciais, entre outros temas. Até 
2006, o material ficou abrigado em diferentes lugares, mas um grupo de as-
sociados autodenominado “Coletivo ABVP” se comprometeu a buscar alter-
nativas para que o acervo fosse preservado e o acesso ao público, mantido.
As fitas, VHS em sua maioria e com algumas matrizes em S-VHS e U-Matic, 
foram entregues, naquele mesmo ano, à videoteca da PUC-SP. Desta forma, 
a Universidade passou a ser a depositária do conjunto, que conta a história 
audiovisual dos movimentos populares e sociais do Brasil e América Latina 
das décadas de 1980 e 1990. 
As equipes da videoteca, da biblioteca e do Centro de Documentação e Me-
mória do Tuca trabalharam duro nos últimos anos, recuperando fitas em-
boloradas e com vários defeitos para, em seguida, realizar a digitalização 
e a catalogação. O resultado já está disponível: “Receber o acervo da ABVP 
foi um voto de confiança de uma comunidade que, embora em processo 
de desarticulação, representava muito da sociedade civil dos anos 1980 e 
1990. Eram produtores audiovisuais que, como nós, acreditavam no poder 
de imagens para transformar a sociedade”, afirma o professor Julio Wainer, 
diretor da TV PUC e um dos responsáveis pela articulação da ABVP com a 
Universidade.

Para saber mais: www.pucsp.br/videoteca. (T. P.)

Priscila Lacerda
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À esquerda, a professora Ana Salles fala à TV PUC sobre a história e os projetos futuros 
da Videoteca, cuja primeira sessão (foto acima), com TV de tubo e video cassete, foi 
realizada em 1988
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Educação
básica
A partir de 2014, a PUC-SP terá novidades em suas 

licenciaturas. O Conselho Universitário (Consun) 
aprovou, em 2/10, uma reforma do Projeto Institucional 
para Formação de Professores da Educação Básica da 
PUC-SP (PIFPEB) – agora, as coordenações dos cursos 
deverão alterar seus projetos pedagógicos para apre-
ciação dos colegiados até o final deste ano. “Esperamos 
que nossas licenciaturas se adequem às necessidades 
da sociedade, tornando-se mais atraentes e viáveis e 
mantendo a qualidade das práticas educativas que pos-
sibilitem o enfrentamento dos novos desafios”, declara 
a pró-reitora de Graduação, Maria Margarida Limena.
De acordo com ela, a necessidade de revisar o PIFPEB 
surgiu das coordenações de cursos de licenciatura. 
“Como uma instituição comunitária, comprometida so-
cialmente com a formação de professores, propusemos 
então um esforço coletivo para rever nosso projeto 
institucional das licenciaturas, em vigor havia 10 anos”, 
conta.
Margarida afirma que o novo PIFPEB mantém os prin-
cípios e diretrizes gerais do documento anterior. O pro-
jeto conserva a organização dos cursos por meio de um 
eixo estruturante, capaz de garantir os saberes neces-
sários a uma prática docente consistente e atualizada e 
de se articular, ao mesmo tempo, à identidade de cada 
área do conhecimento. O programa prevê ainda ações 
interdisciplinares, visando a troca de conhecimentos 
pelas diferentes licenciaturas.
Entre as principais alterações que os novos projetos de 
cursos de formação de professores deverão observar, 
pondera a pró-reitora, está a necessidade de contem-
plar, nas matrizes curriculares, eixos temáticos comuns 
oferecidos pela Faculdade de Educação (padronizando 
o número de 18 semanas, a carga horária e os dias das 
disciplinas/atividades do Núcleo Pedagógico). Ela cita 
ainda a observância à carga horária total exigida pelo 
Ministério da Educação (2800 horas) e à duração mí-
nima (6 semestres, 3 anos) e máxima (9 semestres, 4,5 
anos), além da elaboração de matrizes curriculares em 
sintonia com os diferentes contextos nos quais o futuro 
professor atuará, buscando aliar rigor científico à práti-
ca docente e investigativa do aluno. (T. Pa.)

Docência
Avaliação contínua

Avaliar de maneira sistemática a carreira docente, 
estabelecer e divulgar parâmetros de desempenho 

para professores, criar oportunidades de progressão na 
carreira e oferecer subsídios para políticas de gestão da 
Universidade. Estas são algumas das possibilidades tra-
zidas pela Avaliação Contínua Docente, atualmente em 
andamento na PUC-SP.
O processo é capitaneado pelo Conselho de Ensino, Pes-
quisa e Extensão (Cepe), mais especificamente por um 
comitê de apoio, o Cacepe. Formado por dez docentes, 
titulares e associados, o grupo tem representantes de 
todas as faculdades e coordenação da professora Sonia 
Igliori (Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia). 
Apesar de ser uma exigência do Estatuto em vigência 
desde 2008 e de todas as regras estarem expressas no 
Regimento Geral da Universidade, esta é a primeira vez 
que a Avaliação Contínua Docente será feita de forma 
completa. O processo chegou a ser iniciado em 2008, mas 
não foi concluído.
A coordenadora do Cacepe ressalta a importância do ato 
de avaliar em qualquer instituição. “É por meio dele que 
se pode elaborar diagnóstico e efetivar o desenvolvi-
mento. Na Universidade essa importância aumenta, pois 
os compromissos sociais, intrínsecos a ela, exigem que a 
produção docente seja cientificamente rigorosa, criativa, 
inovadora e vigorosa com vistas a contribuir com o al-
mejado desenvolvimento humano. Em uma esfera mais 
particular, a avaliação pode contribuir com o aprimora-
mento do nosso quadro docente na sua articulação com 
o projeto de universidade que queremos”, afirma Sonia.
Para garantir que os dados avaliados formem um pano-
rama da situação docente da PUC-SP desde o início da 
vigência do atual Estatuto, o ciclo analisará os dados de 
2009 a 2012. Os próximos levarão sempre em conta um 

período bianual (para os do quadro provisório, anual), 
conforme o Regimento.
A avaliação contínua inclui todos os professores do qua-
dro de carreira do magistério, do quadro provisório e do 
quadro em extinção. Para organizar o levantamento de 
dados, o corpo docente foi dividido em três grupos: as-
sociado e titular; assistente doutor e assistente mestre; e, 
por fim, auxiliar de ensino. O ciclo todo deve se encerrar 
em meados do ano que vem.
“A avaliação não deve assumir um papel de vigilância, 
mas de aperfeiçoamento. Sem ela há o risco da estag-
nação”, afirma Sonia. A presidente do Cepe e pró-reitora 
de Pós-Graduação, Maria Amalia Andery, concorda. “Os 
principais objetivos de uma avaliação continuada são 
conhecer nosso quadro docente e criar parâmetros cla-
ros e públicos sobre o que se espera de um professor da 
PUC-SP, na graduação e na pós-graduação”, afirma. Para a 
pró-reitora, o processo é positivo. “O papel da avaliação 
é deixar claro o que a instituição acorda como desejável 
para professores e sinalizar para cada docente como está 
seu desempenho”, ressalta Maria Amalia. 
“Como equipe de gestão, nosso principal desafio será criar 
mecanismos para equacionar tanto a situação daqueles 
que estão aquém do esperado, quanto para os que estão 
além, em plenas condições de progredir na carreira”, afirma 
a pró-reitora. A coordenadora do Cacepe também enxerga 
o processo como um importante desafio. “A reitora, quando 
deu posse ao Comitê, salientou que o principal objetivo 
é estabelecer cultura de avaliação e reparar injustiças. 
Concordamos com ela. O desafio é configurar a avaliação 
não como punição, mas um processo regular, sistemático 
e orgânico que faz parte da cultura da nossa Universidade 
e que funciona como propiciadora de políticas de desen-
volvimento e crescimento institucional”, conclui Sonia.

Thaís Polato
Thaís Polato

Shutterstock
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Ipiranga 
A Faculdade de Teologia realizou, dia 22/10, 
a cerimônia de instalação da Cátedra João 
Paulo II, que tem como objetivo pesquisar 
e refletir sobre a Nova Evangelização. A so-
lenidade contou com a presença do cardeal 
Dom Odilo Pedro Scherer (grão-chanceler 
da PUC-SP), da reitora Anna Cintra, do padre 
Valeriano Costa (diretor da Faculdade de Te-
ologia e presidente da Cátedra) e do profes-
sor Matthias Grenzer (membro da Cátedra), 
além de alunos, professores e funcionários 
do campus Ipiranga.

Monte Alegre
A Faculdade de Ciências Humanas e da 
Saúde realizou, dia 10/10, o primeiro Dia 
de Ações Sociais na Área da Saúde. Alunos, 
professores, funcionários e a comunidade 
do entorno da PUC-SP puderam usufruir de 
oficinas e atividades oferecidas pelos cursos 
de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Psicolo-
gia. “Ganhamos todos. Quem trabalhou saiu 
com mil ideias para os próximos, quem par-
ticipou das atividades conheceu um pouco 
mais de si e dos cursos”, afirma Lucia Masini 
(Fono), uma das organizadoras do evento.

Consolação
O campus Consolação iniciou em outubro 
um processo de coleta seletiva. De acordo 
com a professora Cristiana Fusco, direto-
ra do campus, a separação começou com 
plásticos e papéis e se estenderá posterior-
mente para metais. “Estamos orientando a 
equipe da limpeza”, explica. “Dia 10/10, reu-
nimos funcionários do nosso campus e da 
Higilimp para falar sobre a importância da 
reciclagem e apresentamos vídeos sobre o 
assunto. Foi bastante proveitoso, eles saíram 
mais comprometidos com o projeto”, conclui.

Outros campi

Cuca 40 anos
Vozes de alegria 
e esperança
“Canta, canta uma esperança/Canta, canta uma ale-
gria/Canta mais.” Os versos de Chico Buarque resu-
mem bem os 40 anos de vida do Coral da PUC-SP. O 
espetáculo Cuca 40 Anos – O Tempo em Canto comemo-
ra o aniversário dia 26/11, no Tuca. O show terá clássi-
cos europeus que influenciaram os ritmos brasileiros, 
peças indígenas, afros, ritmos e estilos como lundus, 
modinhas, caipiras, rurais, choros, sambas e MPB.
Comandado pelo maestro Renato Teixeira, o coral já 
representou a PUC-SP em festivais de internacionais 
e dividiu o palco com grandes artistas da música bra-
sileira. “Participamos do DVD Amigos, com Chitãozi-
nho e Xororó, Zezé di Camargo & Luciano e Leandro 
& Leonardo, cantamos com Roberto Carlos”, completa.
Para participar do Cuca, basta gostar de cantar. As 
inscrições para 2014 devem ser feitas pelo e-mail  
luciaesteves@terra.com.br. 
Para saber mais: www.pucsp.br/cuca. (B. A.)

Uma das apresentações do Cuca, na Capela da PUC-SP (campus Monte Alegre)
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Palavra da reitora
O final do ano se aproxima e, com ele, inten-
sificam-se as manifestações relacionadas à 
fraternidade e amor ao próximo. São senti-
mentos nobres e verdadeiros, mas que muitos 
costumam exercer apenas em datas comemo-
rativas. O que dizer, então, daqueles que es-
tendem estes mesmos sentimentos para um 
ano inteiro? Assim é o PUCalhaços, grupo for-
mado por alunos dos cursos de Medicina e En-
fermagem da Faculdade de Ciências Médicas 
e da Saúde (FCMS) da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, que estampam a capa 
do nosso jornal. Com sorrisos, brincadeiras e 
muitas cores, eles trazem uma mensagem de 
otimismo e generosidade, dois valores neces-
sários para uma convivência harmônica em 
sociedade.
O projeto PUCalhaços, que envolveu todos os 
campi na arrecadação de brinquedos para 
crianças carentes, honra um dos preceitos da 
nossa Universidade, que é “a missão de desen-
volver e aprimorar a educação para uma cida-
dania solidária e fraterna”.
Outro ponto que merece destaque é o retorno 
dos eventos culturais ao campus Monte Ale-
gre, protagonizados por alunos e agremiações. 
O sucesso das apresentações tem sido tama-
nho entre a comunidade, que o projeto deve 
ser levado a outros campi.
Por fim, saúdo o Prof. Dr. Jarbas Vargas Nasci-
mento, novo pró-reitor de Cultura e Relações 
Comunitárias. Esta Pró-Reitoria tem grande 
valor para a PUC-SP, pois as suas atividades 
abarcam tanto a comunidade interna, como 
externa.

Profa Anna Cintra

Vitor Hugo Souza

Os capos ou os chefões são “os cabeças” da má-
fia italiana. Uma das maiores organizações cri-

minosas do mundo, o grupo teve início na região 
Sul da Itália, na época medieval, como uma forma 
de proteção aos feudos pelas famílias mafiosas 
(clãs). Desenvolveu-se e passou a atuar em diver-
sas atividades na Itália e em outros países. A pre-
sença da máfia na economia italiana entre os anos 
de 2005 e 2011 foi tema de uma pesquisa inédita, 
realizada por Cristiane Mancini na sua dissertação 
de mestrado em Economia Política pela PUC-SP. 
“Queria falar sobre a economia italiana. Percebi 
que a máfia estava totalmente enraizada e não te-
ria como não falar dela. Comecei a escrever sobre 
isso, mesmo que fosse difícil achar informações”, 
comenta. Cristiane foi à Itália levantar dados e 
conversar com pessoas ligadas indiretamente à 
máfia. Por se tratar de um tema delicado e peri-
goso, marcar entrevistas foi uma das dificuldades.
Conforme seus estudos, apesar de ser uma ativida-
de criminosa, a máfia italiana move cerca de 140 
bilhões de euros por ano e é responsável por 7% 
do Produto Interno Bruto (PIB) da Itália. A extor-
são, intimidação e o colarinho branco são meios 
de garantir renda em atividades como agricultura 
e bebidas. Hoje a organização expandiu atuação 
para áreas como moda, energia elétrica, restauran-
tes e turismo. 
Essa situação agrava-se por causa de fatores 
históricos e culturais, que ajudaram a consolidar 
a máfia na sociedade italiana. “Onde o Estado e 
as instituições são fracos, a máfia se enraíza. Por 
exemplo, quando pessoas influentes no governo 
fazem as leis serem aprovadas ou burlam a legis-
lação para beneficiar os mafiosos. A máfia só existe 

por conta dos colarinhos brancos”, explica Cristiane. 
De acordo com ela, os italianos acreditam que a eco-
nomia nacional nunca será independente do grupo. 
“Eles não veem perspectiva de melhoras porque o 
desemprego continua alto e acreditam que muitas 
pessoas se envolvem com a máfia por falta de opção. 
A maioria não apoia e nem critica, mas aceita como 
algo normal”, relata.
No aspecto social, a pesquisadora diz que os ma-
fiosos são muito religiosos e acreditam que estão 
fazendo “o bem”. Mas, embora os grupos ajudem a 
amenizar a crise, o prejuízo ainda atinge a popula-
ção. A máfia reflete também o machismo da socieda-
de italiana: somente homens podem liderar os clãs, 
que são passados de pai para filho. Apesar de não 
existirem capos femininas, há mulheres conectadas 
às atividades mafiosas. Além disso, as organizações 
se modernizaram e hoje a violência é “terceirizada”. 
Os imigrantes, que aceitam tudo porque não têm 
condições dignas de sobrevivência, fazem o “traba-
lho sujo” (há uma presença intensa de romenos). 
A organização criminosa atua no Brasil, conta a pes-
quisadora, mas pouco e de forma diferente. “Não 
existem empresas da máfia aqui. Há indivíduos que 
vêm ao Brasil fazer algum câmbio de mercadoria e a 
levam para Itália sem imposto. Há tráfico de drogas 
e de seres humanos”, menciona.
Mesmo depois de algumas frustrações, ela diz que 
o estudo foi importante tanto no campo acadêmico 
(ela pretende publicar sua dissertação como livro), 
quanto em sua vida pessoal. Ela tem agora outra 
percepção sobre a máfia: “É assustador. Pessoas que 
você acha que não fazem parte da máfia, estão na 
verdade disfarçadas. A influência da máfia é muito 
maior do que imaginamos”.

Comunidade PUC-SP
A máfia em pauta

Bete Andrade

Acervo pessoal
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Um embate entre dois atores, um veterano e um galã, que duelam pela vida. No meio, 
uma atriz representando uma atriz envelhecendo: é esse o desafio que Denise Del  

Vecchio (foto ao lado) vive com a personagem Célia de Castro na peça A Bala na Agulha, em 
cartaz no Tucarena. “Eu me envolvo muito nesse espetáculo, parece que estou fazendo um 
depoimento. É muito comovente pra mim, às vezes, até testemunhal e terapêutico”, confessa 
Denise. Os atores são vividos por Eduardo Semerjian (Chico Valente, o veterano decadente 
encarregado de preparar o jovem galã) e Alexandre Slaviero (o novato Cadu). “Já dividi o 
palco com Eduardo. É um grande ator, a gente tem muita identidade e adoro trabalhar com 
ele. É disciplinadíssimo, seríssimo, empenhadíssimo, todo superlativo. O Alê eu ainda não 
conhecia, mas descobri nele um ator tão concentrado, tão empenhado em aprender, e que é 
muito melhor do que imagina”, enaltece a atriz. 
Apaixonada pela profissão, Denise tem se dividido entre a capital paulista, onde o espetá-
culo está em cartaz, e o Rio de Janeiro, onde grava a novela Pecado Mortal, em exibição na 
Rede Record. “Moro em São Paulo e sempre faço TV no Rio, isso há mais de 30 anos. Já estou 
acostumada com a ponte aérea”, conta.
Ela se mostra empolgada em retornar ao Tuca, onde participou de duas montagens de Feliz 
Ano Velho: “Tenho o maior xodó pelo Tuca. O auditório principal do teatro recebe qualquer 
espetáculo, fui muito feliz nele. Gosto do ambiente e os funcionários são maravilhosos, a 
gente é sempre bem recebido aqui. É um espaço cultural muito importante”, diz. “E adoro 
também o Tucarena. Existem poucos locais em São Paulo que possibilitam a proximidade e 
intimidade com o público, como esse”. 
A Bala na Agulha está em cartaz às sextas-feiras, (21h30), sábados (21h) e domingos (19h). 
Para professores, alunos e funcionários, o valor do ingresso é R$ 10. 
Informações: www.teatrotuca.com.br.  (B. A.)

Tucarena
A Bala na Agulha Be
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Comunicação
TV PUC reúne conselho 
de programação

“A PUC-SP saiu ganhando.” Com esta afirmação, 
o diretor-geral da TV PUC, professor Julio Wai-
ner, avaliou a primeira reunião do Conselho 
de Programação do canal de TV, realizada em 
15/10, no campus Monte Alegre.
O encontro contou com a reitora Anna Cintra, 
o secretário-executivo da Fundação São Pau-
lo, pe. José Rodolpho Perazzolo, os diretores de 
Faculdade Neide Noffs (Educação), Pedro Paulo 
Manus (Direito), Mariza Romero (FCS), Márcia 
Batista (FCHS) e Daniel Gatti (FCET) e do as-
sessor de comunicação, Claudio Junqueira. Pela 
TV PUC participaram ainda Marcelo Nicoló (ad-
ministração) e Maristela Grossi (produção).
As reuniões serão semestrais e a próxima 
ocorrerá em março de 2014. A TV PUC exis-
te desde 1991 e pode ser vista nos canais 11 
(NET TV), 71 (TVA/VIVO TV) ou 187 (VIVO TV 
Digital). (T. P.)
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Expediente

Curtas Universitários
Alunas vencem prêmio 
audiovisual

As alunas Gabriela Leite Martins (Comunicação e Multimeios), com o projeto 
Ensaio sobre uma nova cultura urbana, e Laís Lima (Jornalismo), com Vida em 

Canoa, venceram o projeto Curtas Universitários, parceria do Canal Futura com 
a Associação Brasileira de Televisão Universitária. “Foi com grande alegria que 
recebemos o resultado e a iniciativa, tanto pela confiança que deposita nesses 
jovens, quanto pela provocação para os alunos de comunicação se qualifica-
rem”, diz o professor Julio Wainer, orientador de Laís Lima. 
Laís (foto à dir., abaixo) irá documentar a rotina de uma família ribeirinha que 
vive isolada numa ilha no Rio Amazonas, sem energia elétrica e água encanada. 
Ela nasceu no Estado, mas veio pequena para São Paulo: “Sempre quis mostrar 
um pouco dessa realidade, minha criação teve muito dessa coisa do caboclo do 
Amazonas. É como se fosse a busca das minhas raízes”, explica. “Documentar 
uma ideia minha com apoio de um canal de TV enriquece o currículo, mas o 
mais importante é ver que tenho capacidade”.
Já Gabriela (foto à dir., acima) fará um web documentário sobre quatro coletivos 
culturais paulistanos: SampaPé (que organiza passeios a pé pela cidade, mos-
trando características históricas importantes), Muda (coletivo de arquitetos que 
faz várias intervenções urbanas discutindo a ocupação da cidade), Movimento 
pelo Parque Augusta e “algum coletivo que faça hortas urbanas”. Segundo ela, 
o prêmio serve de incentivo: “Um projeto assim dá mais ânimo para o TCC e 
valoriza a produção desenvolvida nas universidades”.
Para a professora Lais Guaraldo, orientadora de Gabriela, é importante garantir 
liberdade criativa e crítica às vencedoras. “O trabalho tem um mérito inquestio-
nável, é sensível em relação a questões que têm mobilizado jovens das grandes 
metrópoles a lutar por condições mais dignas de existência”, afirma.
O projeto Curtas Universitários premiou 20 projetos de TCC de estudantes de 
cursos relacionados ao audiovisual. Cada projeto recebeu R$ 5 mil para sua re-
alização; após finalizados, serão exibidos no Canal Futura e Globo Universidade. 
Foi Wainer quem propôs o prêmio aos realizadores. Para ele, iniciativas como 
essa deveriam ser políticas públicas: “A Ancine tem R$ 1 bilhão por ano para 
fomento e produção audiovisual. Destinar uma pequena fatia disso para jovens 
em início de carreira será muito produtivo lá na frente”.

Priscila Lacerda

Fotos: Priscila Lacerda
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Vera Chaia

Thaís Polato

Lideranças Políticas no Brasil: características e questões institu-
cionais é o tema do novo projeto temático do Núcleo de Estu-
dos em Arte, Mídia e Política (Neamp), com apoio da Fapesp. 
Ligado ao Pós em Ciências Sociais, o grupo de pesquisa é co-
ordenado pela professora Vera Lúcia Michalany Chaia e já es-
tudou ao longo de sua história políticos como Janio Quadros, 
Adhemar de Barros, Paulo Maluf, Fernando Collor de Mello, 
Marta Suplicy, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. 
“A questão da liderança encontra amplo campo de investiga-
ção em pesquisas sobre comportamento organizacional, mas 
não encontra ressonância na área da Ciência Política. Os estu-
dos desse campo são voltados para as instituições políticas e 
processos decisórios. O líder não aparece como preocupação 
central, somente em pesquisas sobre comportamento eleito-
ral, quando a liderança política ganha visibilidade nas confi-
gurações de forças da disputa eleitoral democrática, ou en-
tão como figura histórica dotada de ‘aura’ simbólica capaz de 
mobilizar as massas ou promover grandes transformações”, 
afirma a professora.

Como são formadas nos dias de hoje as lideranças 
políticas? 

De forma geral, no interior de um longo processo histórico, seja 
no Brasil ou em outras partes do mundo. Entretanto, certas cir-
cunstâncias políticas podem fazer emergir uma liderança a par-
tir de uma conjuntura excepcional. O líder político personifica 
os interesses políticos em disputa, em torno de sua figura são 
construídas as relações de poder. A liderança política pode ser 
exercida de diversas formas e assumir diferentes formatos, o que 
coloca em debate o seu significado e o seu papel. Nas disputas 
políticas nas sociedades democráticas, ou mesmo em sociedades 
não democráticas, a figura do líder político é expressiva dentro 
dos processos políticos contemporâneos, pois canaliza as ações 
políticas e conduz as operações e negociações políticas e eco-
nômicas.

Quem são hoje as principais lideranças políticas no 
Brasil? 

Após o regime militar, iniciado em 1964, ocorreu um vazio po-
lítico, decorrente de cassações, exílios, prisões e mortes, que 
dificultou a emergência de lideranças no país. No momento da 
redemocratização e de abertura política, nos anos 1980, emer-
gem algumas figuras a partir dos movimentos sociais, como Luiz 
Inácio Lula da Silva. Com a reforma partidária ocorrida em 1979, 
destacam-se personalidades como Fernando Henrique Cardoso, 
Luiza Erundina, entre outros. Os exemplos citados referem-se às 
lideranças tradicionais, ligadas aos partidos políticos e outras 
formas de atuação institucional. A pesquisa pretende ampliar o 
termo, buscando novos significados para liderança política.

Novo significado para 
a liderança política

Lideranças políticas, para assim o serem, precisam estar 
ligadas a partidos políticos? 

A liderança política fortalecida está, normalmente, ligada a par-
tido político e/ou movimentos sociais. Também podem ocorrer 
casos nos quais as lideranças políticas vão emergindo e, simulta-
neamente, construindo canais institucionais.

A mídia é decisiva na formação de líderes políticos? 

A visibilidade das lideranças políticas pela mídia pode favorecer 
a projeção da liderança. Entretanto também pode ocorrer uma 
desconstrução do líder pela mídia, quando esse perde o controle 
da própria imagem, decorrente de escândalos, denúncias ou ou-
tros fatores vistos como negativo pelo cidadão. 

E as redes sociais?

Com as redes sociais ocorre o fenômeno da descentralização 
das informações e dos chamados às mobilizações. Neste senti-
do, ocorre uma proliferação de múltiplas lideranças ou mesmo 
o questionamento das lideranças tradicionais. O novo contexto 
tecnológico traz repercussão os coletivos, que atuam fora dos 
canais institucionais. Nos movimentos de junho destacaram-se 
o Movimento do Passe Livre (MPL) e os Black Blocs enquanto 
exemplos de coletivos cuja atuação política é marcada pela críti-
ca às instituições e às lideranças tradicionais.

O que define um líder político? 

Existem várias definições de lideranças, a partir de alguns pa-
drões teóricos básicos dados por Maquiavel, Karl Marx e Max 
Weber. Assim, destacam-se a figura do “Condottiere”, o líder “Bo-
napartista” e os líderes “carismáticos” e “tradicionais”. No Brasil e 
países em desenvolvimento foi importante a nomenclatura de 
líder “populista”, termo imputado a governantes e, até hoje, utili-
zado por alguns estudiosos para caracterizar, às vezes pejorativa-
mente, alguns governantes da América Latina. Mas deve ser des-
tacado que a nossa pesquisa a ser desenvolvida terá como um de 
seus objetivos debater as nomenclaturas existentes e construir 
conceitos ou tipologias que permitam apreender o fenômeno da 
liderança política historicamente e na contemporaneidade.

Qual a importância do líder político para a sociedade 
e como essa figura tem se transformado ao longo dos 
anos? 

A importância do estudo das lideranças políticas se faz exata-
mente porque se está preocupado com a montagem e o fun-
cionamento da democracia. O líder político pode tanto auxiliar 
a organizar a sociedade e mantê-la em funcionamento, quanto 
transformá-la. Entretanto, estes movimentos, dados pela relação 

entre líderes e sociedade, podem causar transtornos ou enges-
sar a sociedade. A presença de um líder é sempre surpreendente, 
podendo levar a regimes totalitários e autoritários. Por isso a ne-
cessidade de, também, buscar entender como a democracia pode 
conviver com lideranças políticas, principalmente numa época de 
crise de representatividade política. Acrescente-se a isso a crise 
das instituições democráticas e as desconfianças nos partidos e 
na classe política de modo geral.

Ainda há predominância de líderes políticos  
homens? Essa realidade tende a mudar? 

O predomínio de lideranças políticas ainda continua sendo dos 
homens, mas as mulheres sempre lutaram para colocar suas ex-
pressões sociais e políticas e, hoje, podemos ver a atuação de 
líderes como Luiza Erundina, Marta Suplicy, Marina Silva e Dilma 
Rousseff, entre outras.

Qual a importância desta pesquisa ter apoio da 
Fundação de Amparo à Pesquisa (Fapesp)? 

A pesquisa se coloca na categoria de Projeto Temático, uma área 
que exige respaldo de vários pareceristas. Contar com apoio 
da Fapesp atribui ao estudo uma forte legitimidade acadêmica 
frente aos pesquisadores e à comunidade acadêmica em geral. 
Para a PUC-SP este fato é importante, pois a coloca num pata-
mar de excelência, ao se considerar outras boas instituições de 
ensino. O apoio se dá de inúmeras formas, fornecendo recursos 
para compra de equipamentos, viagens e estadia para pesquisas 
e congressos, realizações de seminários, dentre outras possibi-
lidades. Já tivemos um Projeto Temático aprovado pela Fapesp 
(2000-2004), o Mídia, Campanha Eleitoral e Comportamento Polí-
tico em São Paulo.
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