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Documentos: muitos e imprescindíveis

O olhar inédito de 
Verger sobre o Japão

Estratégias européias

Reflexões para
um futuro melhor

contra as drogas

A psicóloga e socióloga brasileira Lia 
Cavalcanti, que dirige a Associação Espoir 
Goutte d’Or (EGO) – ONG com sede em 
Paris que mantém um centro de trata-
mento de usuários de drogas –, fez uma 
palestra na Faculdade de Saúde Pública 
da USP, no dia 30 de julho, que pode con-
tribuir para a luta contra o vício no Brasil. 
Ela relatou os efeitos devastadores que o 
crack fez na periferia francesa, desde que 

a pedra chegou ali, em 1996. “O crack 
destrói as relações comunitárias e sociais 
e gera a disseminação da violência”, dis-
se Lia (acima). Ela contou experiências 
bem-sucedidas da EGO, como a criação 
de um grupo de teatro formado pelos 
viciados em drogas, que montou peças 
para o público em geral – entre elas, 
uma adaptação de A miséria do mundo, 
com texto de Pierre Bourdieu. Página 3  

Chamado de “burocrático” por boa parte 
da comunidade acadêmica, o setor que 
cuida dos documentos da USP é de 
importância vital para as atividades da 
Universidade. Estatísticas do Sistema 

de Arquivos da USP mostram que, entre 
2006 e 2008, foram abertos, em média, 
650 novos processos por dia nas 40 uni-
dades de ensino e pesquisa. Para cuidar 
dessa imensa quantidade de papéis, é 

preciso profissionais bem preparados e 
motivados. Justamente com esse objeti-
vo, foi realizado o 1o Seminário de Gestão 
de Protocolo, Expediente e Arquivos 
(Gepea), que ocorreu em julho no cam-

pus de Pirassununga. “O nosso objetivo 
de valorizar e integrar os funcionários 
foi totalmente atingido”, comemorou 
a diretora técnica do Arquivo Geral da 
USP, Johanna Wilhelmina Smit. Página 4

Em 1934, o então jovem fotógrafo fran-
cês Pierre Verger visitou o Japão, onde 
ficou durante um mês e fez cerca de mil 
fotografias, que foram guardadas e perma-
neceram inéditas. Agora, 74 anos depois, 
134 dessas imagens em preto-e-branco 
são finalmente divulgadas ao público, no 
livro O Japão de Pierre Verger, organizado 
pelo antropólogo Raul Lody e publicado 
pela Companhia Editora Nacional. Nelas, 

é possível notar um fotógrafo sensível e 
observador, ainda que iniciante. Ele retrata 
cerejeiras em flor, templos budistas, o 
cotidiano dos homens, mulheres e crian-
ças pelas ruas e paisagens silenciosas. 
“As fronteiras do exótico, naturais limites 
no olhar ocidental, mostram-se nos con-
trastes do que é diferente, e para Verger 
é o momento de confronto para novas 
descobertas”, analisa Lody. Páginas 6 e 7  

Esta edição do Jornal da USP traz en-
cartado o suplemento A ciência pensa 
o futuro do Brasil, com a reprodução 
de conferências realizadas no colóquio 
2010-2020: um Período Promissor 
para o Brasil?, ocorrido em junho na 
Faculdade de Economia, Administração e 
Contabilidade (FEA) da USP. O evento foi 
uma homenagem aos 80 anos de vida e 60 

anos de dedicação à ciência brasileira do 
físico, professor e ex-reitor da USP José 
Goldemberg. Foram discutidos temas 
como ciência, tecnologia, energia, am-
biente, universidade e desenvolvimento 
social do Brasil. O suplemento traz artigos 
dos professores Jacques Marcovitch, 
Celso Lafer, César Ades e Gabriel 
Cohn, entre vários outros especialistas.
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