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Política de pesquisa
A Reitoria apresentou um plano para ampliar o incentivo a ati-

vidades relacionadas à pesquisa. Além das bolsas, é a primeira 

vez que a Universidade concederá auxílio (a partir de previsão 

orçamentária) para ações como compra de equipamentos, publi-

cações e participações em congressos. Pág. 03
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Entrevista do Mês
Formada em Comunicação das Artes do Corpo, Naty Graciano passou 

a integrar neste ano a equipe de repórteres do CQC. Com seu misto 

de charme e impertinência, Naty levou pouco tempo para entrar no 

espírito do programa: logo na estreia, conseguiu tirar do sério o expe-

riente Paulo Maluf. Pág. 08
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A Copa no nosso mundo

Alunos estrangeiros e professores 
refletem sobre o torneio Pág. 05, 06 e 07

N
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No mês em que a Copa do Mundo do Brasil se inicia, PUC-SP 
em Notícias convocou 11 para entrar em campo. Mas nossa 

arena é a da notícia e a da reflexão: os selecionados são seis 

intercambistas e cinco docentes. Convidamos os alunos es-

trangeiros a lançar seu olhar de fora para opinar, nesta edição 

especial do Fala PUC-SP (pág. 05). Estamos prontos para rece-

ber o maior torneio de futebol do mundo? Vamos receber bem 

os seus conterrâneos? E no gramado, com a bola rolando, o 

que esperar das seleções de seus países? Já os professores nos 

ajudam a diversificar a visão, abordando o torneio (e seu lega-

do) sob os aspectos de suas áreas de conhecimento: Economia, 

Política, Comunicação e Semiótica, Antropologia e Psicologia. 

E cada um com um estilo diferente, como você pode ver nas 

páginas 06 e 07.

Pluralidade é a palavra que pretendemos marcar com nosso 

jornal, reforçando o mosaico identitário da PUC-SP. Além das 

da PUC-SP (incluindo estrangeiros intercambistas) na produ-

ção da Cartilha sobre Direitos do Trabalhador (pág. 04). O material 

foi criado para auxiliar os refugiados que buscam retomar a 

vida no Brasil a entender o funcionamento e os direitos dos 

trabalhadores e contou com supervisão do professor Pietro 

Alarcón (da Cátedra Sérgio Vieira de Mello).

Por último, destacamos a inédita política sistematizada pela 

Reitoria para incentivar a pesquisa (pág. 03). Pela primei-

ra vez, a Universidade terá recursos orçamentários para a 

atividade e distribuirá o montante por meio de editais e 

critérios públicos, em dez modalidades de auxílio. Com isso, 

a PUC-SP poderá ampliar o fomento que já concede: além 

dos bolsistas pesquisadores, haverá apoio para grupos de 

estudos, compra de equipamentos, viagens para congressos 

nacionais e internacionais, publicação de artigos e periódi-

cos, entre outros. 

múltiplas visões sobre a Copa do Mundo, por exemplo, traze-

mos uma entrevista com Naty Graciano (pág. 08), a ex-aluna de 

Comunicação das Artes do Corpo que assumiu neste ano um 

dos microfones do programa CQC. Mas também noticiamos 

como foi o evento sobre tráfico humano (pág. 02), que reuniu 

no Tuca algumas vítimas desse crime e representantes dos ór-

gãos públicos responsáveis por combatê-lo.

Anunciamos o convênio de cooperação com a Universidad de 

La Habana (pág. 05), raro acordo com uma instituição cubana, e 

a vitória de três alunos de Jornalismo (pág. 04) no concurso de 

pautas Prêmio Jovem Jornalista Fernando Pacheco Jordão, do Ins-

tituto Vladimir Herzog. E contamos a participação dos alunos 
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Editorial

Mara Fagundes

Fabiana desapareceu aos 13 anos. Desde a noite 
do dia 23 de dezembro de 1995, Ivanise Espiri-
dião da Silva tenta entender o que aconteceu 
com a filha entre a casa de uma amiga e a re-
sidência da família, na zona oeste de São Paulo. 
“É pior do que a morte. Você vive a dor da incer-
teza, sempre com a esperança de um reencon-
tro”, desabafa Ivanise, que fundou o movimento 
“Mães da Sé” três meses após o desaparecimen-
to. Graças ao trabalho do grupo, mais de 4 mil 
pessoas foram localizadas. O resultado consola: 
“Cada vez que encontramos alguém é uma vitó-
ria. A minha filha vive em cada uma delas”.
O sofrimento que a família de Fabiana vive há 
quase 20 anos se repete diariamente pelo mun-
do: pesquisas mostram que o tráfico humano 
(que inclui trabalho escravo, exploração sexu-
al, adoção ilegal de crianças e venda de órgãos) 
tem tomado proporções alarmantes. De acordo 
com a Organização Internacional do Trabalho, 
1,8 milhões de pessoas foram traficadas na 
América Latina – cerca de 3,1 casos para cada 
mil habitantes.
Buscando ampliar o debate sobre o assunto, 
tema da Campanha da Fraternidade deste ano, a 
Pastoral Universitária da PUC-SP, a Arquidiocese 

Sociedade
PUC-SP debate o tráfico humano

Luciney M
artins / O

 São Paulo

Mesa de abertura: pró-reitor Jarbas Nascimento (Cultura e Relações Comunitárias), cardeal Scherer e pe. Vando Valentini

de São Paulo e a Coordenação Pastoral do Ser-
viço, da Caridade, Justiça e Paz realizaram um 
evento no Tucarena, dia 20/5. O encontro contou 
com testemunhos de vítimas e a participação 
de professores, especialistas, representantes da 
sociedade civil e dos órgãos públicos responsá-
veis pelo enfrentamento a este tipo de crime. 
Na abertura, o cardeal Dom Odilo Pedro  
Scherer, Arcebispo Metropolitano de São Pau-

lo e grão-chanceler da PUC-SP, afirmou que o 
tráfico humano mostra uma regressão da huma-
nidade. “Voltamos à era precedente à conquista 
dos direitos humanos”, lamenta. O coordenador 
da Pastoral Universitária, padre Vando Valentini, 
avalia que o encontro inicia uma conscientiza-
ção da PUC-SP: “Queremos elaborar um docu-
mento com o conteúdo do encontro para que os 
professores possam usar em sala de aula”.



Política inédita
Ampliar e qualificar a pesquisa
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Thiago Pacheco

A partir do segundo semestre de 2014, pela primeira vez a PUC-SP 
terá uma política voltada unicamente à pesquisa, com orçamento 

específico para investigações acadêmicas, critérios claros e públicos 
para distribuição dos recursos (em diversas modalidades) e acompa-
nhamento dos resultados.
“Até agora, não contávamos com previsão orçamentária e o fomento se 
concentrava em bolsas a estudantes e docentes. Os professores pediam 
ajuda, por exemplo, para aquisição de equipamentos, participação em 
congressos, publicações”, explica a pró-reitora de Pós-Graduação Maria 
Amalia Andery, que sistematizou o Plano de Incentivo à Pesquisa (PI-
PEq). “Ao diversificar as formas de apoio, o novo planejamento aumenta 
as oportunidades e estabelece condições para que a Instituição amplie 
e qualifique sua produção”, complementa.
De acordo com ela, em 2014, o investimento na área é de aproxima-
damente 1% da receita líquida da Universidade. Só com o montante 
do segundo semestre será possível chegar a 800 auxílios (contando 
240 bolsas de iniciação científica): “No primeiro semestre, concedemos 
horas-pesquisa a 22 professores. Com o PIPEq, esses mesmos valores 
poderão atingir até 560 benefícios”. Maria Amalia ressalta ainda que 
a diversidade do plano permite ajudar pesquisadores em diferentes 
condições e experiências no campo da investigação. “O fomento para 
adquirir equipamentos, por exemplo, se volta àqueles mais iniciantes. 
Já a reserva técnica se dirige a projetos que já obtiveram recursos das 
agências externas, isto é, reconhece o esforço e investe em docentes 
mais maduros”, afirma.
São dez modalidades: publicação de periódicos, congressos internacio-
nais, nacionais, reserva técnica, publicação de artigos, compra de equi-
pamentos, apoio a grupos e núcleos, capacitação da docência (dou-
torado), estágios de curta duração no exterior e bolsas de iniciação 
científica. Todas terão editais públicos (à exceção da publicação de ar-

“O plano dará condições para a PUC-SP ampliar e qualificar sua produção”, afirma a pró-reitora Maria Amalia Andery

tigos, que terá fluxo contínuo), garantindo oportunidades iguais para 
todos, e acompanhamento por um grupo técnico-assessor. “Pesquisa 
tem resultados mensuráveis: publicações, formação de alunos, par-
ticipação em redes de estudos. Se a prestação de contas não estiver 
adequada, o professor poderá ser impedido de participar de futuros 
editais”, explica a pró-reitora.
O PIPEq foi apresentado pela Reitoria, nos meses de março e abril, 
à Fundação São Paulo, à Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa e aos 
Conselhos de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) e Universitário (Con-
sun). O plano vai até 2016.
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Direitos Humanos
Trabalho de 
alunos 
orienta 
refugiados

Jornalismo
Estudantes são 
premiados

Palavra da reitora
Ampliar e qualificar a produção de pesquisa 
da Universidade foi, desde o início, um dos 
principais objetivos da nossa gestão. É com 
imensa satisfação, portanto, que a partir deste 
segundo semestre a PUC-SP estreia uma po-
lítica inédita voltada unicamente à pesquisa, 
com orçamento específico para investigações 
acadêmicas, critérios claros e públicos para 
distribuição dos recursos e acompanhamento 
de resultados. Trata-se do Plano de Incentivo 
à Pesquisa (PIPEq), cujo investimento será da 
ordem de 1% da receita líquida da Universida-
de. Para se ter ideia do que este investimento 
representa, no primeiro semestre, a PUC-SP 
concedeu horas-pesquisa a 22 professores. 
Com a implementação do PIPEq, poderão ser 
oferecidos até 800 benefícios. O plano vai 
até 2016 e foi por nós apresentado de mar-
ço a abril à Fundação São Paulo, Câmara de  
Pós-Graduação e Pesquisa e aos Conselhos 
de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) e Uni-
versitário (Consun). A força desta mudança é 
tão emblemática que basta dizer que, até este 
ano, a Universidade não contava com previsão 
orçamentária. O fomento se concentrava em 
bolsas a estudantes e docentes e equipamen-
tos, verba para participação em congressos e 
publicações eram demandadas diretamente 
pelos professores. Com o novo planejamento, 
as oportunidades para a qualificação da pro-
dução se multiplicam.
As modalidades terão editais públicos, à ex-
ceção da publicação de artigos, que terá flu-
xo contínuo, garantindo oportunidades iguais 
para todos e acompanhamento por um grupo 
técnico-assessor.

Profa Anna Cintra

Um grupo de alunos da PUC-SP participou da produção da 
Cartilha sobre Direitos do Trabalhador. O material foi lançado 

pela Secretaria Estadual da Justiça e da Defesa da Cidadania e 
pelo Comitê Estadual para Refugiados para esclarecer a popu-
lação de refugiados residente em São Paulo sobre questões de 
emprego. Em 2013, o Estado recebeu 24% das cerca de 4.700 
solicitações de refúgio no país. 
“Explicamos aos imigrantes quais direitos nossa Constituição 
garante aos trabalhadores, a quem recorrer e a estrutura de 
amparo que podem usar como integrantes da coletividade bra-
sileira”, conta o professor Pietro Alarcón (Direito), que orientou 
os estudantes. “A cartilha visa reduzir a vulnerabilidade dessas 
pessoas, melhorando as condições para incluí-las em nossa so-
ciedade”, complementa o docente, membro da Cátedra Sérgio 
Vieira de Mello.
O trabalho fez parte da disciplina optativa “Direito Internacional 
Humanitário”, no 1º semestre de 2013. Participaram 25 alunos 
de Direito e Relações Internacionais, incluindo intercambistas 
da Argentina, França, Estados Unidos e países de Língua Portu-
guesa. “Eles foram os responsáveis por todo o conteúdo, desde a 
discussão do que deveria entrar no documento, passando pela 
redação e montagem inicial, até a tradução”, diz Alarcón.

Para o professor, o envolvimento dos graduandos re-
flete o compromisso dos estudantes da PUC-SP com o 
tema: “Vivemos uma era de dispersão de valores, mas 
nossos universitários não são indiferentes às questões 
humanitárias. Eles promovem cidadania e contribuem 
voluntariamente para a inclusão social, reafirmando a 
tolerância e a solidariedade como princípios”.
Ainda na avaliação dele, a cartilha comprova a contri-
buição viva da PUC-SP para a comunidade. “O docu-
mento combina saberes jurídicos, internacionalistas e 
humanitários, aspectos que sintetizam nossa Universi-
dade. Em momentos de negação dos Direitos Funda-
mentais, a Instituição confirma sua vocação e a defesa 
intransigente dos Direitos Humanos”, pondera.
As 5.500 cópias do material, em três idiomas (in-
glês, francês e espanhol), foram enviadas a pas-
torais, entidades da sociedade civil e pos-
tos que atendem imigrantes em locais como o 
Aeroporto de Guarulhos. Na internet, a cartilha pode 
ser acessada por meio da página www.justica.sp.gov.br.  
O projeto envolveu também a Caritas Arquidiocesana 
de São Paulo. (T. Pa.)

Os alunos Suria Mousthafá, Bruno Cavalcanti e Gabriel Collet (Jornalismo) estão entre os vencedores 
do 6ª concurso de pautas Prêmio Jovem Jornalista Fernando Pacheco Jordão, do Instituto Vladimir Herzog. 
Com orientação do professor Marcos Luiz Cripa, eles irão produzir um documentário televisivo sobre a 
repressão e o desrespeito aos direitos dos índios durante o regime militar. A matéria Cadeias indígenas: 
oficiais e clandestinas terá financiamento para produção e deve ser entregue até 30/8.
Neste ano, o prêmio teve o tema As heranças do golpe de 1964 e recebeu 142 inscrições, de 75 cursos de 
Jornalismo. No total, foram selecionadas cinco pautas, nos formatos documentário para TV, radiodocu-
mentário, impresso/jornal, on-line/site e site multimídia. A melhor reportagem será anunciada durante o 
36º Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, dia 29/10, no Tuca. (T. Pa.)

Secretaria da  Justiça - SP
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Fala PUC-SP
Intercambistas e a Copa no Brasil
O Brasil recebe de 10/6 a 13/7 milhares de estrangeiros para a Copa do Mundo. São pessoas que circularão nas cidades-sede dos jogos por um breve período, aproveitando para conhecer alguns 
pontos turísticos locais. Mas há um grupo de estrangeiros que tem vivido o país de maneira mais intensa e que pode trazer um olhar diferente sobre o Brasil, em relação à competição: os jovens 
intercambistas estrangeiros da PUC-SP. São alunos de cinco nacionalidades. Alguns gostam de futebol, outros nem ligam; uma parte vive aqui desde as manifestações de junho de 2013, outros che-
garam há menos tempo. Há até quem adiou a volta para assistir à final da Copa ainda em nosso país. PUC-SP em Notícias perguntou a eles: “Levando em conta sua experiência como estrangeiro(a) 
que reside aqui neste período, o que acha da realização da Copa do Mundo no Brasil?” e “Quem será o grande craque do mundial?”.

Thaís Polato

O tema é muito controverso. Faz sentido se manifes-
tar a respeito dos problemas do Brasil aproveitando o 
fato de que haverá Copa, momento em que é possível 
ganhar a atenção do mundo todo. Só não sei se isso 
vai mudar algo. Os protestos estão cada vez menores, 
com pessoas mais radicais e muita polícia. Aparente-
mente, a realização do torneio não traz benefícios. Mas, 
na minha opinião, o evento não traz melhoria a nenhum 
local onde é realizado. Não sei nem quem será o craque 
porque não acompanho futebol. Nem os nomes dos jo-
gadores da seleção suíça eu sei!
Marie Bougier (Suíça)

Existe uma grande expectativa do povo com a Copa do Mun-
do. Embora tenha havido algumas manifestações por exigên-
cias plenamente válidas, os brasileiros têm o futebol no san-
gue e, uma vez que se inicie o primeiro jogo, a alegria e paixão 
das pessoas vai ser percebida em todo o Brasil. É claro que 
eu gostaria que o grande craque fosse chileno, como o Alexis 
Sánchez. Mas considerando que vai jogar em casa, e por sua 
grande atuação no Barcelona, acho que pode ser o Neymar.
Catalina Andrea Quiero Campuzano (Chile)

Poderia ser uma coisa muito boa para o país. Foram feitas 
coisas que o povo está percebendo como ruins e todos têm 
o direito de se manifestar. Não concordo apenas com a forma 
como isso tem sido feito. Com a proximidade do evento, seria 
melhor o povo brasileiro receber e atender bem os estran-
geiros que virão. Eu fiquei apaixonada pelo Brasil, mas se as 
pessoas forem mal atendidas na Copa haverá desgaste para 
a imagem do país, e não para este ou aquele governante. Não 
sei dizer quem será o craque. Vou torcer para a Itália e tam-
bém para o Brasil. Estou animada e até marquei meu retorno 
para só depois da final.
Serena Lobbia (Itália)

Parecia uma boa ideia trazer a Copa para o país do 
futebol. O decorrer do tempo e todos os gastos efe-
tuados revelaram, na verdade, que o país talvez não 
estivesse pronto para receber o evento. O que pode 
ter sido bom é que a Copa tenha permitido para os 
brasileiros se expressarem, fazendo ouvir suas deman-
das pelas autoridades e pelo mundo. Não saberia dizer 
quem vai ser o craque da Copa, mas espero sincera-
mente que o Brasil seja campeão. Pessoalmente, não 
torço para ninguém. Se a França ganhar, é claro que 
vou ficar contente. Mas se o Brasil vencer será melhor 
ainda, porque todos os investimentos feitos teriam al-
gum resultado, pelo menos um final feliz.
Alexandre Lacourtiade (França)
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Concordo com as pessoas que dizem que não haverá 
muitos benefícios para o país, e digo isso como estran-
geira que também é metade brasileira, pois minha mãe 
é carioca. O Neymar tem muita potência para atingir o 
papel de craque do mundial, mas há outros que também 
poderão ser. Nada está garantido para ele.
Bonnie Brooks (EUA)

Para mim, foi interessante ver a transição entre o período ante-
rior e agora durante a Copa. Antes, parecia que ninguém queria o 
torneio por causa dos problemas com financiamento, mas agora 
acho que menos pessoas se importam sobre as questões éticas 
e o impacto da competição para o país. Como muita gente adora 
o futebol aqui, parece que se o Brasil ganhar, muitas pessoas vão 
esquecer que houve, e ainda há, um movimento contra a Copa e a 
Fifa. Não conheço bem as equipes nem os jogadores. Sei que mui-
tos amam Neymar e Cristiano Ronaldo, de Portugal. Mas o goleiro 
do México, Guillermo Ochoa, também é muito bom – mesmo que 
os brasileiros não gostem dele depois do jogo do dia 17/6. 
Elizabeth Sutton Bailey (EUA)

Convênio com 
Universidade de 
La Habana

A PUC-SP acaba de fechar um convênio de cooperação com a Universidade de La Habana, uma das principais 
instituições de ensino superior de Cuba. A parceria poderá resultar em intercâmbio de docentes, estudantes 
e pesquisadores, além da realização de eventos, pesquisas e publicações conjuntas. 
O acordo levou cerca de um ano para ser firmado. “Cuba é um país especial. Não é fácil fazer convênios com 
universidades de lá. Conseguimos contato com La Habana graças aos docentes da Faculdade de Direito”, 
afirma o professor Antonio Manzatto, assessor de Assuntos Institucionais e Internacionais da PUC-SP. Os pro-
fessores que tiverem interesse em iniciar atividades acadêmicas com a Universidade de La Habana podem 
procurar a Assessoria de Relações Institucionais e Internacionais (prédio velho). (M. F.)
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Copa do Mundo
No campo da reflexão
Priscila Lacerda

PUC-SP em Notícias convidou cinco professores para repercutir a Copa do Mundo no Brasil. Darcio Martins, do Departamento de Economia, falou dos gastos e 
do retorno financeiro do Mundial. Pedro Fassoni é do Departamento de Política e abordou o legado do torneio, do ponto de vista dos movimentos sociais. Carlos 
Eduardo Freire,  do curso de Psicologia, fez uma crônica sobre a paixão pelo futebol e o evento mais importante deste esporte. Eugênio Trivinho é docente do 
Pós em Comunicação e Semiótica. Suas pesquisas versam sobre sociedade da informação, comunicação virtual e interatividade, e é por este viés midiático que 
seu texto analisa a competição. Por fim, a professora Rita de Cássia Alves, do Departamento de Antropologia, refletiu sobre a participação dos jovens nesta Copa.

O torcedor é, antes de tudo, um forte
Há vinte anos, comemorando o aniversário de uma amiga, lembrei-me que meu Flamengo disputava um jogo contra o Grêmio, pela Liber-
tadores da América. Como as conversas giravam em torno de questões, vamos dizer, “mais profundas”, não fiquei à vontade para conferir se 
havia um jeito de ver o jogo de dois times que, além de tudo, nem eram daqui de São Paulo. A conversa estava mais na direção da cabeça 
do que na dos pés. É claro, a maior parte de nós integrava o quadro de professores da Faculdade de Psicologia. A maioria, creio, era de 
junguianos. Como a vontade de ver o jogo crescia, perguntei em voz baixa ao prof. Hélio Deliberador o que ele achava. Sua resposta foi 
“acho que o clima é outro”. Após alguns minutos, tomei coragem e timidamente pedi à aniversariante para ver o jogo. Ela riu e disse que, 
sem problemas, poderíamos assistir ao jogo na TV de seu quarto. Além do prof. Hélio, veio também o prof. Heitor Frúgoli, do Departamento 
de Antropologia da USP. 
Se minha memória não me trai, o Flamengo começou ganhando, mas o Grêmio, mais combativo, virou o jogo e acabou ganhando. Meus dois 
amigos percebendo minha tristeza, tentando consolar-me, disseram: “é... mas futebol é assim mesmo, na maior parte das vezes, nosso time 
perde, nem dá para saber por que insistimos. Não é um bom negócio torcer”. 
É, de fato, não dá para saber por que insistimos. Alguns domingos atrás, recebo um telefonema do prof. Hélio me dizendo que estava na 
inauguração do Itaquerão, pronto para ver seu time, o Corinthians, vencer. A partida deveria ser vencida pelo Corinthians, mas o Figueirense 
– o último colocado, que não havia feito um gol sequer no Brasileirão –, contrariando o favoritismo, venceu.
Neste mês começa a Copa do Mundo, acontecimento que geralmente para tudo no Brasil. Desta vez o clima está meio esquisito: o torcedor 
anda um pouco desanimado, desconfiado, sente-se ludibriado e desrespeitado. Teme que tudo pare no país, não em virtude dos jogos, mas 
por causa de manifestações indignadas com tantas denúncias de irregularidades nessa Copa. Tenho amigos que já viajaram para poder 
assistir outras copas, só que, desta vez, irão ausentar-se daqui.         
Recentemente, refletindo sobre esse desinteresse de muitos pela Copa, tive a impressão de, quem sabe, ter descoberto uma condição para 
torcermos pelo nosso time: podermos sonhar com uma vitória legal. Com duplo sentido, por favor.  
No entanto, como o torcedor é, antes de tudo, um forte, penso que essa força ainda irá manifestar-se nessa Copa. Bons jogos para todos!

Prof. Carlos Eduardo Freire, Psicologia

Economia e Copa do Mundo no Brasil
Muito tem se falado do legado que a Copa do Mundo deixará (ou não) à sociedade brasileira, em termos de infraestrutura e 

benesses socioeconômicas. Grandes eventos como este têm um papel, fundamentalmente, catalisador de investimentos de 

todos os tipos, público e privado. No que concerne a investimentos em infraestrutura esportiva, ou seja, construção de estádios 

modernos com padrão internacional, claramente, a ocorrência do Mundial foi fator essencial e tais investimentos ocorreram. A 

construção de estádios é um dos elementos básicos para a reestruturação do futebol brasileiro, indústria com enorme potencial 

econômico-financeiro: geradora de empregos diretos, indiretos e de renda. Além disso, a competição é uma relevante oportu-

nidade para se trabalhar na ampliação presente e futura do turismo em todo o território brasileiro. Houve, sim, investimentos 

em infraestrutura urbana e aeroportos. O pessimismo que paira em nosso país, em essência, nada tem a ver com o evento em 

si, apesar do torneio ser usado como o bode expiatório da vez. Os problemas tão divulgados neste período de preparação estão 

presentes fortemente em nosso país, independentemente de ocorrer a Copa ou não: corrupção, incompetência técnica, uso po-

lítico do evento, dentre outros. Portanto, sim, tal evento poderia ter sido utilizado para se fazer mais pelo país. Contudo, o saldo, 

entre custos e benefícios socioeconômicos, é bastante positivo.

Prof. Darcio Martins, Economia

Priscila Lacerda / ACI
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Um macroevento ‘glocal’
O fenômeno do futebol merece ser analisado sob o prisma de sua dependência mediática. Macroeventos como a Copa do Mundo 

são, simultaneamente, global e local – em suma, glocal, tendência de grandeza híbrida, nem global, nem local, jamais redutível a tais 

dimensões. O que se passa num gramado explode também, em décimos de segundo, nos cinco continentes: glocaliza-se.

Não obstante, as transmissões convencionais da Copa deste ano conviverão, mais que em 2006 e 2010, com a atuação espalhada de 

milhões de pessoas no ciberespaço e com manifestações políticas de rua, majoritariamente articuladas via media móveis e “redes 

sociais”. 

Nas redes e na urbis: eis a face mais completa da realidade glocalizada, aquela subsumida na opacidade estrutural de suas próprias 

possibilidades de superação histórica. Todo macroevento glocal é socialmente conservador. Nada muda de significativo antes, du-

rante e depois dele. Seu sinete maior é a celebração, prima da efemeridade. Após o frenesi de praxe, tudo retoma seu curso “normal”, 

como se o processo inteiro resumisse a verdade da vida.

Prof. Eugênio Trivinho, Comunicação e Semiótica

Os jovens e o torneio
Duas situações chamaram minha atenção em relação aos jovens nesta Copa do Mundo. A primeira foi a intensa troca de figuri-
nhas nos corredores e nas salas de aula da Universidade. Longe de ser uma infantilização, trata-se de uma prática que remete 
às tradições de família, de bairro e de escola; o álbum de figurinhas articula o convívio entre as gerações, entre as memórias e 
o registro desse momento tomado como histórico. Por outro lado, o Comitê Popular da Copa de SP, protagonizado por jovens 
ativistas, é composto por dezenas de coletivos juvenis, grupos de pesquisadores e movimentos sociais como o Passe Livre 
(MPL), a Pastoral da Rua e as organizações de sem-teto da cidade. Não são contrários à Copa ou à seleção brasileira, mas criti-
cam a forma como o evento foi organizado; “Copa pra quem?”, questionam. É possível que o principal legado do Mundial seja, 
no futuro, a consulta à população sobre a sua pertinência no país, como tem acontecido na Europa e nos EUA. De qualquer 
forma, não dá pra não dizer: VAI BRASIL!

Profa. Rita Alves, Antropologia

O legado da Copa do Mundo
Quem ganha e quem perde com a Copa do Mundo? É importante reconhecer os seus alcances e limites, entender o que ela possibilitou em 
termos de investimentos, mas também as perdas sofridas por milhares de pessoas. 
O grande problema não é a competição em si mesma, mas tudo o que ela envolve. Nessa perspectiva, é importante levar em consideração 
que a Copa começou em 2007, quando o Brasil foi escolhido pela Fifa para sediar o evento.
Os primeiros eliminados do torneio foram as famílias desalojadas de suas casas, sem justa indenização. Estima-se em 250 mil o número de 
pessoas que perderam as suas casas, para a construção de estádios e obras de infraestrutura.
A democracia foi golpeada, quando o Comitê Popular da Copa foi preterido por um grupo escolhido por cartolas do futebol envolvidos em 
escândalos de corrupção.
E quem se manifesta contra esse modelo de sociedade que promove a exclusão, a desigualdade e a segregação? São as pessoas dos inú-
meros movimentos por moradia, vendedores ambulantes (cuja liberdade foi restringida para que os organizadores do evento aumentassem 
seus lucros), feministas que lutam contra as redes de prostituição e exploração sexual, catadores de material reciclável, moradores de rua, 
estudantes, Movimento Passe Livre, centros acadêmicos das universidades e muitos outros.
Essas pessoas protestam contra as violações de direitos humanos, a repressão policial, as prisões preventivas inconstitucionais, as intima-
ções/intimidações, as buscas de pessoas em suas residências, os flagrantes forjados pela polícia, os tribunais de exceção nas proximidades 
dos estádios, a Lei Geral da Copa que golpeia a própria soberania nacional.
O Comitê Popular da Copa foi criado em 2011 e busca articular todos os movimentos sociais. Sua principal reivindicação é a construção de mora-
dias, mas vai além e questiona o próprio modelo de cidade, excludente a antidemocrático. Reivindica também pensão vitalícia para a família dos 
nove operários mortos nos estádios. E critica a militarização da sociedade, que foi reforçada para garantir a realização do evento. Como podemos 
facilmente constatar, a Copa do Mundo não se resume ao que acontece nos noventa minutos de jogo, dentro das quatro linhas do gramado.

Prof. Pedro Fassoni Arruda, Política

Bete Andrade / ACI
Priscila Lacerda / ACI
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Entrevista do Mês Naty Graciano 

Bete Andrade

Irreverente, ousada e inteligente, Naty Graciano, a mais 
nova repórter do CQC (Rede Bandeirantes), fortalece o time 
das loiras na televisão. Em pouco tempo como repórter do 
programa, ela já mostrou que não deixa nada a dever a sua 
antecessora, a morena Monica Iozzi. Na primeira entrevista 
à frente para o programa, ela conseguiu tirar do sério o 
ex-prefeito paulistano e atual deputado federal (PP-SP), 
Paulo Salim Maluf, ao fazer perguntas picantes sobre sua 
vida sexual. A beleza e impertinência já renderam a ela 
situações delicadas, como na ocasião em que foi assediada 
por um dos membros da banda de rock Guns’n’Roses ou 
quando levou uma cantada do ator, DJ (e ex-namorado da 
Madonna) Jesus Luz. Formada em Comunicação das Artes 
do Corpo pela PUC-SP, Naty começou sua carreira no jor-
nalismo na web e logo conquistou uma vaga na TV Tem, 
afiliada da Rede Globo em Sorocaba, onde ficou por três 
anos. Nesta edição de PUC-SP em Notícias conversamos 
com ela, a segunda repórter que a Universidade emplacou 
no CQC (o primeiro é o jornalista Rafael Cortez, atualmente 
na Rede Record).

Que lembranças você tem do tempo em que estudou na PUC-SP? 

Tenho muitas saudades das aulas, dos professores e da ga-
lera. Era uma turma muito bacana e jovem. Todos estavam 
ali por um sonho e uma vontade: o teatro. As aulas que 
mais me marcaram foram as de conceito “multidão”, com 
a Helena Katz, e as de interpretação com o Rogério Tosca-
no. São profissionais incríveis com quem tive a honra de 
conviver. 

Como a formação no curso de Comunicação das Artes do Cor-
po influenciou sua carreira?

Quando me formei, comecei a dar aulas de teatro. Mas logo 
descobri que trabalhar como repórter seria uma coisa mui-
to interessante. Entrei na profissão e peguei amor. Apesar 
de ter optado pela televisão, o curso de Comunicação das 
Artes do Corpo me ajudou como pessoa e, claro, com a de-
senvoltura, presença, foco e muita concentração.
 
Você trabalhou um tempo na TV Tem, no interior de São Pau-
lo. Como foi esse período? 

Fui apresentadora e repórter de um programa de viagens 
na web, e isto fez com que eu me apaixonasse por esta 
carreira. Quando achei que estava na hora de tentar outra 
coisa,  mandei  meu portfólio para a TV Tem. Depois de um 
tempo me chamaram para um teste. Fui aprovada e fiquei 
lá durante três anos, conhecendo o interior de São Paulo e 
aprendendo jornalismo na prática. 

 Como é fazer parte do CQC? Como você foi selecionada?

Sou fã da galera, sempre tive vontade de fazer parte do 
programa. Como profissional, é a melhor experiência da 
minha vida. Está sendo incrível fazer parte da equipe. Para 

Charme (e selinhos) no CQC
entrar, mandei material para a produção e participei de vá-
rios testes até a reposta final.
 
Nas entrevistas não dá vergonha em “zoar” algumas pessoas?

Nós não zoamos, somos irreverentes (risos). Geralmente, as 
pessoas que entrevisto também curtem o programa, então 
é tranquilo. Eles sempre topam falar e assim nos diverti-
mos. Mas quando não aceitam, temos que correr atrás e 
tentar a entrevista “custe o que custar”. 
 
No pouco tempo de CQC, teve alguém que te deixou intimida-
da na entrevista?

Não. Como já sei qual é a “pegada” do programa, me pre-
paro muito bem para as entrevistas. Medo jamais, desafios 
sim.   
 
Como foi com o Guns’n’Roses?

Demais, os caras são superdescontraídos. Levaram tudo 
numa boa e no fim nós nos divertimos. Os fãs da banda 
aqui no Brasil me mandaram várias mensagens elogiando 
a matéria. Fico feliz, pois também curto o som deles. Sou 
do rock! 
 
As gozações, os foras e as saias justas das entrevistas são 
combinadas anteriormente ou é tudo espontâneo?

Como toda entrevista, seguimos uma pauta e um roteiro. 
Mas a maioria das coisas surge na hora, então a esponta-
neidade é fundamental.  
 
Quem você sonha entrevistar?

Nossa, tem muita gente na lista! Mas se eu pudesse esco-
lher alguém agora, seria a Beyoncé.
 
Quem te daria prazer em espezinhar?

Homens bonitos, sempre.  
  
Vimos que você recebe cantadas a todo instante. Como lida 
com isso? Algum famoso já foi mais insistente? 

Recebo cantadas divertidas pela internet. Mas em relação 
aos famosos, é tudo bem tranquilo. Eles sabem que o CQC é 
um programa bem humorado, então entram na brincadeira 
na hora da gravação.   

Alguém já te tratou mal ou foi indelicado?

Por enquanto não. Espero que não aconteça tão cedo (risos). 
 
Como é sua relação com os outros integrantes do CQC? 

Todos são superqueridos e me tratam muito bem. Eu adoro 
a Dani Calabresa. Ela é uma mulher que manda muito bem 
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no que faz, superautêntica. Todas as segundas-feiras, troca-
mos mensagens pós-CQC (risos).

Você entrou no lugar da Monica Iozzi. Tem medo de ser com-
parada a ela?

Não estou sendo comparada a ela e não tenho medo disso. 
Somos muito diferentes, temos perfis diferentes. Acho que 
a galera entendeu isto.  

Como você está lidando com o assédio do público?

O poder da televisão é incrível. Fico muito feliz quando me 
abordam – seja para falar do meu trabalho ou para fazer 
um selfie (risos). Acho este contato bacana e importante.   

Você mesma administra suas redes sociais?
 
Sim, adoro estar on-line. Participo de tudo: Twitter, Face-
book, Instagram, Vine, Tumblr, GooglePlus. Acho que é mais 
fácil você me encontrar no Twitter do que no e-mail. Faço 
questão de responder às mensagens, segue lá pra ver...

Você disse numa entrevista que se considerava a nova Hebe. 
Por quê?

A Hebe é a minha eterna diva da TV brasileira. Brinco com isto 

porque já dei alguns selinhos durante as matérias no CQC. 

Naty Graciano por ela mesma?

Eu sou uma mulher batalhadora, sonhadora. Lutei muito 
para chegar onde estou. Acredito que as coisas acontecem 
na hora certa, mas tem que correr atrás. Sou grata ao desti-
no e às pessoas que passaram pelo meu caminho.


