
editorial

Um dos pontos essenciais do progra-
ma de gestão da atual diretoria do IEB 
é o de promover a integração entre 
docentes, funcionários e estudantes. 
Para isso a saída mais eficaz consiste 
em melhorar o sistema de comuni-
cação interpessoal e institucional. O 
Informe IEB se apresenta, pois, como 
uma das medidas, voltadas para este 
fim, mas não só. Pretende-se que 
este veículo trimestral atinja também 
todas as unidades da USP, a comu-

nidade externa e instituições estran-
geiras, voltadas para os Estudos Bra-
sileiros. Depois de uma interrupção 
de quase 25 anos de uma iniciativa 
similar de comunicação, que circulou 
em papel, primeiro mimeografado, 
depois impresso, temos o prazer de 
retomá-la em formato eletrônico.

Profª. Drª. Sandra Margarida Nitrini
Diretora do IEB USP

café acadêmico: o autorretrato e o 
alter ego de hildegard rosenthal, 
uma fotógrafa imigrante moderna 

[aconteceu)

[acontece)

[acadêmico)

[projetos)

[acervo)

No dia 29 de março será realizado o 
primeiro Café Acadêmico de 2016, or-
ganizado pelo programa de Pós-Gra-
duação do IEB-USP.

O primeiro encontro será na Casa de 
Cultura Japonesa (FFLCH-USP) e mi-
nistrado pela Profª. Drª. Yara Schrei-
ber, Mestre e Doutora em Antropolo-
gia Social, Pós Doutora em Fotografia, 
pela Escola de Comunicação e Artes, 
da Universidade de São Paulo. Profes-
sora da UNESP Franca. Autora, pes-
quisadora e curadora de exposições 
fotográficas. Publicou o livro “Cidade-

las da Cultura no Lazer - uma reflexão 
em antropologia da imagem sobre o 
Sesc São Paulo» (Editora do Sesc São 
Paulo, 2013), além de vários outros 
artigos. Pesquisadora Associada do 
Laboratório de Imagem e Som em 
Antropologia - LISA/USP e do Grupo 
de Estudos em Arte & Fotografia - 
GEAF/ECA-USP.

A coordenação será da Profª. Drª. Ana 
Paula Cavalcanti Simioni, docente do 
IEB-USP e presidente da Comissão de 
Pós-Graduação do Instituto.

fonte: equipe Difusão Cultural 
IEB-USP

acervo manuel 
correia de 
andrade chega 
ao ieb-usp

O Instituto de Estudos Brasileiros da 
USP recebeu, em 28 de janeiro de 
2016, o 1º lote do acervo Manuel 
Correia de Andrade. O acervo veio 
do IPEN e já começou a ser separado 
pelo Arquivo IEB.

aula-show: 
marcello 
tupynambá: 
alma musical 
modernista 

No dia 16 de Fevereiro de 2016, na 
Casa Guilherme de Almeida, foi re-
alizada a aula-show: Marcello Tupy-
nambá: Alma Musical Modernista.

Sequência de concertos comentados 
a partir da obra de Marcello Tupynam-
bá e seu impacto em torno da Sema-

defesas 
realizadas em 
2015
Carlos Rogério Lima Junior
Um artista às margens do Ipiranga: 
Oscar Pereira da Silva, o Museu Pau-
lista e a reelaboração do passado na-
cional
Orientação: Profª. Drª. Ana Paula Ca-
valcanti
Defesa: 30.03.2015

fonte: Divisão Acadêmica 
IEB-USP 

publicação das 
revistas ieb
Em 2015 foram lançadas 3 edições 
da Revista IEB - RIEB. São elas as de 
número 60, 61 e 62. Informamos que 
a partir da edição 62, a RIEB encon-
tra-se disponível somente na versão 
digital.

revista do 
instituto 
de estudos 
brasileiros

Criada em 1966, a Revista do Institu-
to de Estudos Brasileiros da USP pro-
picia ampla reflexão crítica sobre a 
realidade nacional, que não pode ser 
vista fora da perspectiva de um mun-
do globalizado. Em consonância com 
os fundamentos investigativos que 
orientam as pesquisas desenvolvidas 

coleção de obras 
raras alberto 
lamego

Durante os anos de 2014 e 2015, o 
Serviço de Laboratório de Conserva-
ção e Restauro, em parceria com a 
Biblioteca, Coleção de Artes Visuais e 
o Laboratório de Digitalização do IEB, 
conservou, restaurou e disponibilizou, 
por meio da Biblioteca Digital (http://
www.ieb.usp.br/biblioteca), 110 livros 
e 500 sermões. Esses livros perten-
cem à Coleção de Obras Raras Alberto 
Lamego, formada por 3.750 volumes 
que já se encontram sob domínio pú-
blico. Parte desse projeto contou com 
o apoio financeiro da Pró-Reitoria de 
Cultura e Extensão Universitária da 
USP através do edital de Preservação 
de Acervos e Patrimônio Cultural. 

Lucia Elena Thomé 

projeto 
instituições e 
brasilianistas 
pelo mundo

O projeto cumpre o exaustivo levan-
tamento de instituições estrangeiras 
que se dedicam aos estudos brasi-
leiros, com o objetivo de consolidar 
uma rede de contatos e intercâmbios 
acadêmicos e culturais, a qual visa a 
melhor difusão das atividades do Ins-
tituto de Estudos Brasileiros-USP na 
esfera internacional. Tenciona realizar 
ampla divulgação de eventos, disci-
plinas de graduação e de pós-gradu-
ação, cursos de extensão, publicações 
do IEB, por meio dos instrumentos 
institucionais pertinentes (mailing, 
notícias no site, redes sociais etc). 

Trata-se de desdobramento da pes-
quisa Integration, development and 
collaboration: Institutes of Braziliam 
Studies in the world, desenvolvida, 
em 2014, no IEB, pela estagiária No-
ortje Maria Minkhorst, da Universi-
dade de Leiden, Holanda. A pesquisa 
propicia a formação de quadros qua-
lificados, no que tange à atividade de 
intercâmbio e difusão cultural; reúne 
as graduandas da Faculdade de Le-
tras Bruna Emanuely Santos Santana 
e Elisa da Costa Lopes, sob orienta-
ção dos Profs. Drs. Marcos Antonio 
de Moraes, Paulo Teixeira Iumatti e 
Alexandre de Freitas Barbosa. Projeto 
no âmbito da CRint-Comissão de Re-
lações Internacionais/IEB, subvencio-
nado pelo programa Aprender com 
Cultura e Extensão, da Pró-Reitoria 
de Cultura e Extensão da Universida-
de de São Paulo.

o caderno | 
exposição em 
parceria com o 
sesc

“Eu só peço a você um favor se puder 
Não me esqueça num canto qual-
quer”

Trecho da música O Caderno, de Toquinho

No Instituto de Estudos Brasileiros 
da USP não esquecemos, jamais. E é 
nesse sentimento de resgate das me-
mórias dos grandes intelectuais que 
temos depositados no acervo do IEB 
que selecionamos o CADERNO, como 
tema principal de exposição a ser re-
alizada em parceria com o SESC.

Todos nós já tivemos um caderno 

para anotar, seja uma receita de bolo, 
uma data de aniversário, um endereço 
a ser visitado, uma orientação médica, 
um segredinho, ou até mesmo ousou 
fazer um desenho moderno, enquanto 
falava ao telefone ... Você se identifi-
cou com algumas dessas histórias. En-
tão parabéns, pois você é como Má-
rio de Andrade, Anitta Malfatti, João 
Guimarães Rosa, Caio Prado Jr., Osman 
Lins, Marlyse Meyer e tantos outros 
que fazem parte do nosso acervo. Em 
algum momento de suas vidas, esses 
grandes notáveis anotaram e guar-
daram em um caderno alguma men-
sagem especial. Momentos alegres e 
tristes, amizades que foram eterniza-
das ou apontamentos para uma gran-
de obra a ser realizada serão alguns 
dos trechos de cadernos escolhidos 
para ficarem abertos e expostos, em 
meio aos tantos caderninhos que a 
Exposição vai apresentar.

Nesta atividade, sob a coordenação 
da professora Flávia Toni, todos os do-
centes e acervos do IEB participarão. 

organizadores 

no Instituto, bem como a sua Pós-
Graduação em Culturas e Identidades 
Brasileiras, o periódico sempre teve 
caráter multidisciplinar, difundindo di-
ferentes tendências hermenêuticas e 
atualizadas correntes de pensamen-
to; congrega pesquisadores de ex-
pressivo número de instituições uni-
versitárias nacionais e estrangeiras.

Em suas muitas áreas de conheci-
mento, entre as quais, História, Litera-
tura, Música, Antropologia, Geografia, 
Artes Plásticas, Educação, Economia, 
a RIEB espelha o movimento de re-
novação dos estudos brasileiros a 
partir dos anos 1960, tendo sido um 
dos principais veículos de extrover-

na de Arte Moderna de 1922, foram 
abordados textos e parcerias dos mo-
dernistas Mário de Andrade, Guilher-
me de Almeida, Villa-Lobos, Menotti 
del Picchia e Darius Milhaud, com o 
objetivo do participante compreender 
e reconhecer estilos dos escritores 
que deram corpo ao Modernismo de 
22 e também, tomar melhor contato 
com o sentido da obra do compositor 
Marcello Tupynambá.

Em 2014, o pesquisador e pianista 
brasiliense Alexandre Dias, criou um 
site que disponibiliza gratuitamente 
238 partituras de Marcello Tupynam-
bá, em colaboração com o Serviço 
de Arquivo IEB/USP, a família do com-
positor, e a editora Irmãos Vitale. 

fonte: 
www.casaguilhermedealmeida.org.br  
www.ieb.usp.br

Amanda Beraldo Faria
De Amélias e Barracões: a noção de 
saudade na obra de Ataulfo Alves
Orientação: Prof. Dr. Walter Garcia da 
Silveira Junior
Defesa: 24.04.2015

Vinícius Garcia Mattei
Ao sabor dos ventos controvérsias 
em torno da instalação de uma usina 
termoelétrica no Vale do Paraíba (SP)
Orientação: Prof. Dr. Stelio Alessan-
dro Marras
Defesa: 22.09.2015

Bruno Esslinger de Britto Costa
O Fandagueiro Narrador: cultura po-
pular, território e as contradições do 
Brasil moderno nas modas de viola 
caiçara
Orientação: Prof. Dr. Walter Garcia da 
Silveira Junior
Defesa: 13.04.2015

Roberta Paredes Valin
Cadernos-diários de Anita Malfatti – 
uma trajetória desenhada em Paris
Orientação: Profª. Drª. Ana Paula Ca-
valcanti
Defesa: 15.04.2015

são do conhecimento científico origi-
nário das universidades brasileiras e 
de seus programas de pós-graduação 
a partir dos anos de 1970. Além dis-
so, foi um dos meios de divulgação 
do vasto acervo do IEB, que hoje in-
clui fundos pessoais de nomes fun-
damentais da cultura nacional, como 
Mário de Andrade, Graciliano Ramos, 
Guimarães Rosa, Yan de Almeida Pra-
do, José Honório Rodrigues, Caio Pra-
do Jr., Pierre Monbeig, Anita Malfatti, 
Milton Santos, Manoel Correia de An-
drade, Osman Lins, Alberto Lamego e 
Camargo Guarnieri.

A RIEB, indexada, desde 2012, pela 
Scientific Electronic Library Online – 
Scielo, cumpre o desafio de pensar 
criticamente o Brasil e facilitar o diá-
logo entre as áreas do conhecimento 
–sem contudo negar-lhes sua perti-
nência e especificidades. Trata-se, 
portanto, de apresentar estudos cujos 
resultados, por sua relevância e signi-
ficado teórico e metodológico, podem 
ou devem transcender compartimen-
tos. Além disso, e com o idêntico pro-
pósito de abrigar debates em que se-
jam confrontados saberes de diversas 
proveniências, a RIEB abre suas pági-
nas tanto para análises de problemas 
do Brasil contemporâneo como para 
reflexões que investiguem dimen-
sões teóricas dos estudos brasileiros. 
Nesse sentido, encara o desafio de 
erigir-se em espaço aglutinador e de 
contraposição das inúmeras áreas do 
conhecimento.

editores da RIEB

digitalização e disponibilização de 
documentos e obras pertencentes ao 
fundo mário de andrade, sob a guarda 
instituto de estudos brasileiros

“artífices da correspondência”: 
procedimentos teóricos, metodológicos 
e críticos na edição de cartas

O projeto empreende a digitalização 
de documentos – manuscritos, im-
pressos, correspondência, fotogra-
fias, artigos de coleções, entre outros 
– que compõem o Fundo Mário An-
drade, sob custódia do Serviço de Ar-
quivo do IEB. Contempla a revisão e 
complementação da catalogação dos 
documentos em Banco de Dados; o 
diagnóstico do estado de conserva-
ção, intervenções necessárias e me-
lhorias no acondicionamento dos do-
cumentos; a digitalização, tratamento 
de imagens, indexação e upload em 
sistema informatizado, com vistas à 
disponibilização em terminais eletrô-
nicos de consulta. 

A pesquisa, coordenada pelos Pro-
fs. Drs. Marcos Antonio de Moraes e 
Flávia Toni, congrega diferentes seto-
res do IEB-USP, Laboratório de Res-
tauro, Serviço de Arquivo, Biblioteca, 
Coleção de Artes Visuais, Educativo, 
Divisão Científico-Cultural. A pesqui-
sa, contando com a assessoria cien-
tífica da Profª. Drª. Telê Ancona Lo-
pez, facultará ampla extroversão do 
acervo documental do escritor mo-
dernista, propiciando a otimização de 
procedimentos de pesquisas. Projeto 
subvencionado pelo programa INFRA
-USP, da Pró-Reitoria de Pesquisa da 
Universidade de São Paulo.

organizadores 

O projeto de pesquisa, reunindo o IEB
-USP e Université Sorbonne Nouvelle 
– Paris 3, visa empreender estudos, 
em perspectiva crítica e interdiscipli-
nar, sobre os processos de edição e 
de difusão de cartas de personalida-
des que, nos dois países, estejam li-
gadas ao Brasil, à França e a Portugal. 

Trata-se de cumprir: a localização de 
documentos epistolares de interesse 
para a pesquisa em acervos públicos 
e privados, nos países envolvidos; o 
estabelecimento de texto das cartas, 
em bases fidedignas, respeitando-se 
a natureza singular do discurso epis-
tolográfico; reflexões sobre procedi-

mentos de anotação das cartas (con-
textualização histórica e linguística); 
estudo da carta como objeto e como 
fonte de pesquisa, explorando o ma-
terial reunido; difusão das fontes do-
cumentais coligidas, em edições fi-
dedignas e anotadas, bem como dos 
resultados das pesquisas individuais. 

O projeto busca ampliar o conhe-
cimento de documentação episto-
lar, conservada em manuscritos, em 
acervos brasileiros, portugueses e 
franceses; difundir visadas interpreta-
tivas originais no campo da epistolo-
grafia; fornecer instrumental teórico, 
metodológico e crítico para edição de 
cartas, formando quadros de pesqui-
sadores capacitados para enfrentar 
complexas questões editoriais (fixa-
ção de texto e práxis da anotação), 
em termos históricos (fortuna crítica) 
e tecnológicos (hipertexto). Coorde-
nam as equipes de pesquisa os Profs. 
Drs. Marcos Antonio de Moraes, An-
tonio Dimas (IEB-USP) e a Profª. Drª. 
Claudia Poncioni (Université Sorbon-
ne Nouvelle – Paris 3). 

O projeto, subvencionado pelo pro-
grama USP/Cofecub, da Pro-Reitoria 
de Pesquisa da Universidade de São 
Paulo, realiza, anualmente, desde 
2013, Colóquios Internacionais, possi-
bilitando a difusão dos resultados das 
investigações.

Prof. Dr. Marcos Antonio de Moraes

Manuel Correia de Andrade é mais 
um dos grandes geógrafos que vem 
compor o Acervo do IEB, ao lado de 
Pierre Monbeig, Caio Prado Jr. e Mil-
ton Santos. O conjunto de documen-
tos e livros se destaca pela dedica-
da pesquisa do Prof. Manoel sobre o 
Nordeste brasileiro.

A chegada do acervo de Manuel Cor-
reia de Andrade no IEB é uma oportu-
nidade ímpar de se debruçar sobre a 
vida e a obra de um grande intelectual 
brasileiro. Composto por cerca de 70 
mil títulos, a biblioteca do Professor 
Manuel tornou-se célebre entre gran-
des pesquisadores de sua geração. 

Apesar de todos conhecerem Manuel 
Correia de Andrade como geógrafo, 
seus interesses, estudos e acervo ali-
mentaram áreas como as de História, 
Economia e Ciências Sociais. Dentre 
seus interlocutores estão Caio Prado 
Jr., Pierre Monbeig e Celso Furtado. 
Além de ser uma grande voz para sua 
geração, é considerado o herdeiro in-
telectual de Josué de Castro, autor do 
clássico Geografia da Fome.

Seu nome e seu acervo tornaram-se 
sinônimos de estudos em relação ao 
Nordeste Brasileiro e são o fruto de 
uma busca incansável de um pesqui-
sador que acumulou intuitivamen-
te todos os livros que pôde sobre o 
tema. Seu valor é inquestionável, mas 
será parte do trabalho do IEB torná-lo 
ainda mais valioso, abrindo-o para a 
pesquisa.

Para isso, uma frente de trabalho mo-
bilizou praticamente todas as áreas do 
Instituto. As equipes das áreas Finan-
ceira e Administrativa acionaram em-
presas de transporte e apoio logístico 
para fazê-lo; parte da equipe do La-
boratório de Conservação e Restauro, 
acompanhada do Sr. João Batista da 
Cruz, supervisionaram a embalagem 
do acervo que veio de Pernambuco 
para São Paulo; ao chegar em São 
Paulo, primeiramente o material pas-
sa por irradiação no IPEN, chegando 
finalmente ao IEB, onde a equipe do 
Arquivo separa os documentos dos 
livros, para ser respeitada a natureza 
dos itens dentro do ABC do IEB. Por 
se tratar de um número menor, os 
documentos estão sendo pré-organi-
zados e a Biblioteca aguarda a trans-
ferência de seu acervo para dar início 
aos trabalhos.

equipe Arquivo IEB-USP

redesign do 
nosso site
A Divisão Científico-Cultural em par-
ceria com o Setor de Informática uni-
ram forças e começaram a trabalhar 
em um projeto para desenvolver um 
novo design visual para o site do IEB.

revista d
o

 in
stitu

to
 de estu

dos brasileiros

re
vi

st
a

revista do 
instituto 
de estudos 
brasileiros 
nº. 60 / abr. 2015

hermenegildo bastos • ana 
paula pacheco • paula maciel 
barbosa • josé quintão de 
oliveira • silvia viana • daniel 
nardin tavares • tiago 
quiroga • priscila 
matsunaga • roberto efrem 
filho • marcio giacomin 
pinho • rodrigo aparecido 
vicente • luciana murari • marta 
amoroso • paulo teixeira iumatti

60
—

abr.
2015

os coronéis — de mendonça 

a paulo honório: notas sobre 

tipicidade e realismo em s. 

bernardo • hermenegildo bastos • o 

vaqueiro e o procurador dos pobres: 

vidas secas • ana paula pacheco • a 

fazenda assombrada: figurações da 

escravidão no romance til, de josé de 

alencar • paula maciel barbosa • a 

graça, o sal e o espírito ou josé de 

alencar ao correr da pena • josé 

quintão de oliveira • jaula de 

vidro • silvia viana • o reforço 

do “homem cordial” nas conexões 

entre senadores e cidadãos nas 

redes sociais online • daniel nardin 

tavares | tiago quiroga • sobre tábuas 

brutas e porcelanas finas • priscila 

matsunaga • lâminas de corte: sobre 

três estratégias para o encontro 

com o “humano” • roberto efrem 

filho • o jogo triste da vida: a sinuca 

dos excluídos em duas canções de joão 

bosco e aldir blanc • marcio giacomin 

pinho | rodrigo aparecido vicente

revista do instituto de estudos brasileiros  
quadrimestral / nº. 60 / abr. 2015
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revista do 
instituto 
de estudos 
brasileiros 
nº. 61 / ago. 2015

jacques lévy • marcia tosta 
dias • daniela vieira dos 
santos • alessandra ancona 
de faria • ana angélica 
medeiros albano • larissa 
costa da mata • patrícia santos 
hansen • leandro pasini • maría 
amalia garcia • thaís chang 
waldman • pedro rocha de 
oliveira • fernanda da silva 
rodrigues rossi • cláudia 
neiva de matos

61
—

ago.
2015

qual o sentido da geografia 

cultural? • jacques lévy • singin’ 

alone (1982) nas trilhas da música 

gravada brasileira • marcia tosta 

dias • a formalização da derrota: 

sobre “eles” e “a voz do morto”, 

de caetano veloso • daniela 

vieira dos santos • figurino 

docente • alessandra ancona 

de faria | ana angélica 

medeiros albano • mimetismo e 

metaformose • larissa costa da 

mata • golpes de memória: usos 

políticos de olavo bilac no século 

xx • patrícia santos hansen • daisy, 

oswald e o processo erosivo do 

modernismo brasileiro • leandro 

pasini • vanguarda em página dupla. 

intervenções do invencionismo 

argentino na revista joaquim  • maría 

amalia garcia • “a selva escura 

da história do brasil” e o seu 

“torrão paulista”: paulo prado 

através da lupa de capistrano de 

abreu • thaís chang waldman • o 

sentido moderno da administração 

colonial: o caso do regimento das 

missões • pedro rocha de oliveira

revista do instituto de estudos brasileiros  
quadrimestral / nº. 61 / ago. 2015
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revista do 
instituto 
de estudos 
brasileiros 
nº. 62 / dez. 2015

kabengele munanga • wilma 
nazaré coelho • mauro cezar 
coelho • monica amaral • valdenor 
santos • vinícius pereira • maria 
alice gonçalves • ana silvia 
fonseca • miguel jost • mariana 
barros • josé francisco 
bairrão • eliane costa • tânia 
müller • wilson mattos • ivanilde 
mattos • gislene santos • cristiane 
souza • tatiana figueiredo

62
—

dez.
2015

dossiê história e culturas afro-brasileiras 

por que ensinar a história da áfrica e 

do negro no brasil hoje? • kabengele 

munanga • preconceito e discriminação 

para além das salas de aula: sociabilidades 

e cultura juvenil no ambiente 

escolar • wilma nazaré coelho | mauro 

cezar coelho • capoeira, herdeira da 

diáspora negra do atlântico: de arte 

criminalizada a instrumento de educação 

e cidadania • monica amaral | valdenor 

santos • educação e patrimônio: notas 

sobre o diálogo entre a escola e a 

capoeira • vinícius pereira | maria alice 

gonçalves • com que currículo eu vou pro 

rap que você me convidou? • ana silvia 

fonseca • a construção/invenção do samba: 

mediações e interações estratégicas • miguel 

jost • performances de gênero na umbanda: 

a pombagira como interpretação afro-

brasileira de “mulher”? • mariana barros 

| josé francisco bairrão • racismo como 

metaenquadre • eliane costa • as pesquisas 

sobre “o estado do conhecimento” em 

relações étnico-raciais • tânia müller 

• nem crime, nem castigo: o racismo na 

percepção do judiciário e das vítimas de 

atos de discriminação • gislene santos

revista do instituto de estudos brasileiros  
quadrimestral / nº. 62 / dez. 2015

primeiro 
semestre de 2016

Em virtude da continuidade das obras 
no prédio do IEB (Edifício Brasiliana), 
informamos a grade horária e locais 
das aulas do primeiro semestre de 
2016.

estagiários 
estrangeiros no 
arquivo ieb

Informamos que o IEB receberá, nos 
próximos dias, 8 alunos estrangeiros 
oriundos da BYU – Brigham Young 
University, EUA. O Intercâmbio iniciou 
em 2014, com um único estudante. 

Código da Disciplina Nome da Disciplina Professor(a) Turma Local Sala Dia e horário

IEB0239
A Gravura Brasileira no inicio do 
séc. XX aos anos 60: conceitos e 
agrupamentos

Profa. Dra. Mayra Laudanna única
Av. Prof. Luciano Gualberto, 403  
Prédio de Letras

160 6ª. feira das 14 às 18h

1
Av. Prof. Luciano Gualberto, 403 – 
Prédio de Letras

111 3ª. feira das 14h às 18h

2 Rua do Lago, 562 A-3 3ª. das 19h-23h
1 Av. Prof. Lineu Prestes, 338 Prédio 16 2ª. feira das 14h às 18h
2 Av. Prof. Lineu Prestes, 338 Prédio 16 4ª. feira das 14h às 18h

IEB0247
História, Cultura Popular e 
Folhetos de Cordel

Prof. Dr. Paulo T. Iumatti única
Av. Prof. Lucio Martins Rodrigues, 
443 – Prédio da ECA

204 4ª. feira das 14h às 18h

IEB0251 Gênero, Arte e Sociedade
Profa. Dra. Ana Paula C. 
Simioni

única
Av. Prof. Luciano Gualberto, 403 
Prédio de Letras

162 2ª. feira das 14h às 18h

1 Praça do Relógio Solar, 342 13 5ª. feira das 19h às 23h
2  Ed. Brasiliana 161 6ª. feira das 14h às 18h

IEB0263 Arte da Crônica e do Conto Prof. Dr. Fernando Paixão única
Av. Prof. Luciano Gualberto, 403 
Prédio de Letras

100 4ª. feira das 9h às 13h

IEB0264
A Cultura Anti-Urbana das 
Cidades Brasileiras

Prof. Dr. Jaime T. Oliva única
Av. Prof. Luciano Gualberto, 315 
Prédio de Ciências Sociais

100 3ª. feira das 9h às 13h

IEB0265
Linguagem Musical I: a formação 
do gosto

Profa. Dra. Flávia C. Toni única
Av. Prof. Luciano Gualberto, 315 
Prédio de Ciências Sociais

100 2ª. feira das 9h às 13h

IEB0268 Literatura e História Editorial
Prof. Dr. Fernando Paixão e 
Prof. Dr. Paulo T. Iumatti

102
Av. Prof. Luciano Gualberto, 315 
Prédio de Ciências Sociais 

102 3ª. feira das 9h às 13h

Código da Disciplina Nome da Disciplina Professor(a) Turma Local Sala Dia e horário

IEB5026
Formas de Canção Popular no 
Brasil: análise e interpretação

Prof. Dr. Walter G. Silveira 
Junior

única
Largo São Francisco - Faculdade de 
Direito

5 3ª. feira das 14 às 18h

IEB5022
Tópicos Especiais de História 
Econômica do Brasil

Prof. Dr. Alexandre de Freitas 
Barbosa

única
Rua do Lago, 562 – Instituto de 
Geociências

A-1 térreo 3ª. feira das 19h às 23h

IEB5025

A Urbanidade e a Imagem da 
Metrópole de São Paulo como 
fatores de sua Produção e 
Interpretação

Prof. Dr. Jaime T. Oliva única
Praça do Relógio Solar, 342 - 
Edifício Brasiliana

13
4ª. Feira das 18h30 às 
22h30

IEB5031
Monumentos Públicos no Brasil: a 
memória do poder. Séc. XIX e 
primeiros decênios do Séc. XX

Profa. Dra. Mayra Laudanna única
Av. Prof. Luciano Gualberto, 403 – 
Prédio de Letras

160 6ª. feira das 19h às 23h
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Profa. Dra. Vanderli Custódio

Profa. Dra. Mônica D. Dantas

Prof. Dr. Marcos A. Moraes

IEB0242

IEB 0243

IEB0257

A Formação Sócio-espacial 
Urbana e a Apropriação das 
Águas no Brasil
Fontes e Interpretação do Brasil 
Oitocentista 

Memorialismo Brasileiro: carta

[expediente)

...

Instituto de Estudos Brasileiros

Profª. Drª. Sandra Margarida  Nitrini
diretora

Prof. Dr. Paulo Teixeira Iumatti
vice-diretor

Produção

Pérola Ciccone
chefe de divisão científico-cultural

Regina Mayumi Aga
supervisora técnica do serviço de 
difusão cultural

Eduardo Junqueira
design

Em 2015, contou com a presença de 
4 e agora aguardamos a chegada de 
8 alunos. Eles serão estagiários no 
Arquivo IEB-USP sob a supervisão do 
Professor Dr. Marcos Antonio de Mo-
raes e de Elisabete Marin Ribas, Su-
pervisora Técnica do Serviço de Ar-
quivo.

As atividades a serem desenvolvi-
das incluem: participar dos processos 
de pesquisa e seleção, identificação, 
descrição e transcrição de documen-
tos. Os estagiários terão contato com 

os princípios do trabalho arquivístico, 
bibliográfico, museológico e paleo-
gráfico. 

Com isso, auxiliarão na atualização 
dos instrumentos de pesquisa ela-
borados pelo mesmo setor, além da 
oportunidade de aprofundamento 
em sistemas de gerenciamento de 
acervos e dos processos de pesquisa 
de História Contemporânea, com foco 
na pesquisa de Literatura Brasileira e 
Epistolografia.

Divisão Acadêmica e Arquivo IEB-
USP
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