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Convite
Quer entrar para a equipe e 
escrever para o Dois Marte-
los? Entre em contato pelo 
e-mail do jornal ou com al-
gum membro da equipe!
Todos são bem-vindos a 
ajudar!

Contato
jornal2martelos@gmail.com

Realização

12ª Edição

100 exemplares

 Chegamos à última edição do Jornal Dois Martelos de 2017.
 Depois de mais um ano de um trabalho muito gratificante 
e que tem reunido alunos para escrever sobre os mais diversos te-
mas, seja ele acadêmico ou cultural, resta a mim do editorial agra-
decer profundamente esse trabalho maravilhoso que os alunos têm 
feito.
 Tenho acompanhado o jornal desde sua criação e em to-
das elas aprendi algo novo sobre a USP, a Poli ou sobre as pessoas. 
Eventualmente recebo mensagens de pessoas que se identificam 
com algum texto ou como eles foram positivos. Esse é o grande 
combustível que move o jornal.
 Nesta edição, temos informações valiosas sobre todo o “ba-
ckstage” que há na poli, como os conselhos de professores e RD’s 
que movem essa grande roda que é a escola politécnica. Algumas 
siglas que você talvez tenha ouvido em algum momento, mas não 
faz ideia do que ela significa? Dê uma olhada no artigo “Conselho, 
COC e DA”.
O que tem acontecido na USP e no CMR? Se por um lado a USP 
acaba de eleger o novo Reitor da Universidade, o professor Vahan 
Agopyan, outro grande evento desse tipo aconteceu no CMR: a tro-
ca de gestão, que tem agora como presidente o “Rodrigo Castro” 
AKA Dinei.
 O Café com Leitura dessa edição traz o livro Drácula, clássico 
de Bram Stoker, com uma profundidade histórica rica, explorada no 
artigo. Juntamente com as indicações culturais, está o filme “A via-
gem de Chihiro”, um filme relativamente novo (de 2001) se compa-
rado com os grandes clássicos, mas que tem todo o potencial para 
se manter na eternidade das indicações e interpretações. Lembran-
do que se trata de um filme do Studio Ghibli, com trilha sonora de 
Joe Hisaishi.
 O tom psicológico fica a cargo de um exemplo de projeção 
em “A homofobia como indicativo de homossexualidade”. Muitas 
teorias apontam para esse fato e nenhuma luta interior é mantida 
isolada no âmago da psique. Toda luta interior é vociferada.
Vamos falar de Corinthians? PÃÃÃO! Na coluna de esportes, fala-
mos da trajetória de Carille dentro do clube e como ele chegou ao 
cargo de treinador do time, sendo então desacreditado pela torcida 
e pela mídia e levantou seu moral, mostrando um ótimo resultado 
em 2017.
 Uma ótima leitura a todos e que venha 2018! 

Tiragem
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Acontece no CMR
● Jogos Sedentários - A se-
gunda edição dos Jogos Sedentá-
rios de 2017 ocorreu no dia 10/11 e 
trouxe duas modalidades inéditas: 
o incrível Mario Breja, com corri-
das disputadas no Mario Kart sob 
a regra de que todos os competi-
dores tinham que beber um copo 
cheio de breja - com o kart parado 
- antes de terminarem a corrida, e 
o desafiador Jenga Cirrose, dispu-
tado numa melhor de três em que 
o competidor que derrubasse a 
torre bebia dois shots de CMerro 
e seu adversário bebia apenas um. 
Além dessas inovações, o evento 
contou com os tradicionais Flip 
Cup, Beer Pong, sinuca e truco. A 
primeira edição de 2018 promete! 
Aguardem!
● CMR Solidário: já é Natal! 
- Como não poderia deixar de ser, 
o CMR está preparando um even-
to incrível de Natal para as crian-
ças da capoeira. Você pode pegar 

uma cartinha, escrita por uma das 
crianças, com alguém da gestão 
e comprar o presente pedido por 
ela, além de comparecer ao CMR 
no dia 12/12 para participar da en-
trega dos presentes! Não percam 
a chance de fazer o Natal dessas 
crianças especial e inesquecível! 
Obs: não há garantia de que ain-
da teremos cartinhas disponíveis 

Victor Castro
3° ano de Engenharia de Materiais/

Metalúrgica

quando o Jornal Dois Martelos for 
publicado.

● Troca de Gestão - O evento 
mais esperado do ano está pró-
ximo. Gerson passará sua coroa 
a Dinei, marcando o início da era 
Triunviratum no CMR. Não percam 
a magnífica cerimônia batizada ca-
rinhosamente de Troca de Gersão. 
Dia 15/12, a partir do horário que 
você quiser.



Dois Martelos São Paulo, Novembro de 2017

Acontece na USP

 No dia 13 de novembro 
deste ano, teve fim o processo 
de escolha dos novos reitor e vi-
ce-reitor da Universidade de São 
Paulo. Após a formulação da lis-
ta tríplice, os professores Vahan 
Agopyan e Antonio Carlos Her-
nandes foram nomeados pelo 
governador de São Paulo, Geral-
do Alckmin. 
 A escolha do governador 
coincidiu com o resultado da 

consulta popular realizada na USP, 
no dia 23 de outubro, por parte 
dos 48,1% dos docentes que se 
manifestaram. Quanto ao corpo 
discente e funcionários, entretan-
to, a preferência foi de outra cha-
pa: a da candidata Maria Arminda, 
da Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas (FFLCH). Além 
disso, o resultado da nomeação 
também coincidiu com a chapa 
que obteve a maioria dos votos 

durante a elaboração da lista trí-
plice pela Assembleia Universitá-
ria, sendo que a chapa eleita rece-
beu 1079 votos, à frente da chapa 
de Maria Arminda, com 840 votos.

QUEM SÃO OS NOVOS REITOR E 
VICE-REITOR?
 Eleito Reitor da Universida-
de de São Paulo, Vahan Agopyan é 
formado Engenheiro Civil pela Es-
cola Politécnica da USP, é Mestre 

O novo vice-reitor, Antonio Carlos Hernandes (à esquerda), e o novo reitor da USP, Vahan Agopyan
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em Engenharia Urbana e de Cons-
truções Civis também pela Escola 
Politécnica. Além disso, é PhD pela 
University of London King’s Colle-
ge, Livre-Docente e Professor Ti-
tular de Materiais e Componentes 
de Construção.
 Há 42 anos sendo profes-
sor da USP, Vahan ocupou cargos 
de grande importância na Univer-
sidade, sendo Coordenador do 
Programa de Pós-Graduação, Pre-
sidente da Comissão de Pesquisa, 
Chefe de Departamento, Diretor-
-Presidente do Instituto de Pesqui-
sas Tecnológicas e Diretor da Poli. 
Fora da Universidade, foi convida-
do a ministrar cursos em universi-
dades nacionais e internacionais, 
tais quais a UFRGS e a Universida-
de Politécnica da Catalunha.
 Eleito vice-reitor, Antonio 
Carlos Hernandes é Professor Ti-
tular do Instituto de Física da USP, 
onde também obteve o título de 
doutor em Física Aplicada. Gradu-
ado pela UEL, é membro titular da 
Academia de Ciências do Estado 
de São Paulo, foi diretor do Insti-
tuto de Física de São Carlos e pró-
-Reitor de Graduação da USP.
 Com o Conselho de Gradu-
ação, na Pró-Reitoria, contribuiu 
com a adesão da USP ao SISu e a 
implementação de vagas reserva-
das à estudantes pretos, pardos, 
indígenas e de escolas públicas. 
Desenvolveu projetos de valoriza-
ção da graduação e da pós-Gradu-
ação, como programas de incenti-
vo à produção de livros didáticos, 
escritórios de desenvolvimento de 
carreiras e atualização de ambien-
tes virtuais de disciplinas. Além 
disso, criou projetos de desenvol-
vimento do corpo docente com 

oficinas e palestras sobre metodo-
logias de ensino, por exemplo.

QUAIS SÃO AS PROPOSTAS DA 
NOVA CHAPA PARA A USP?
 A chapa composta pelos 
novos reitor e vice reitor da nossa 
universidade leva o nome de “Ex-
celência para a sociedade” e, de 
acordo com o documento de Pro-
grama de Gestão disponível no site 
da chapa, tem como principal ob-
jetivo fortalecer a Universidade de 
São Paulo sempre buscando, além 
de qualidade, maior diversidade e 
inclusão social, com “compromis-
so com uma sociedade mais justa, 
soberana e sustentável social, eco-
nômica e ambientalmente.”
 O mesmo documento ale-
ga que a chapa tem três pilares 
como eixos de atuação: excelência 
acadêmica, interação com a socie-
dade e valorização dos recursos 
humanos.
 Quanto à excelência aca-
dêmica, o Programa de Gestão 
defende “o princípio de que a 
USP deve garantir as condições de 
formação e pesquisa equivalen-
tes às encontradas nas melhores 
universidades do mundo”. Para 
tal, a chapa frisa a importância de 
aspectos como interdisciplinarida-
de, inovação, internacionalização 
e avaliação.
 A respeito da interação 
com a sociedade, a chapa defen-
de que esta é fundamental devido 
às novas mudanças e adaptações 
em nossa sociedade e frisa que tal 
interação deve ser feita em três 
vertentes: inserção institucional 
dos alunos com a realidade social, 
contribuição com o desenvolvi-
mento social e transferência de 

conhecimento.
 Por fim, o último eixo de 
atuação principal da chapa é a va-
lorização dos direitos humanos. O 
documento sobre o programa da 
chapa defende que “a busca in-
cessante e contínua da excelência 
pressupõe contar com recursos 
humanos de alto nível e motiva-
dos”. Sendo assim, o documento 
cita alguns entraves a serem su-
perados com a ajuda da reitoria, 
entre eles a remuneração salarial 
relativamente baixa do corpo do-
cente, e defende que é também 
dever da reitoria auxiliar nesta 
questão além de investir em ati-
vidades paralelas de incentivo 
como, por exemplo, a melhora 
e manutenção do Programa de 
Apoio aos Jovens Docentes. Além 
disso, é frisada a importância tan-
to de repor docentes (como captar 
cada vez mais novos talentos não 
só do corpo docente), quanto dos 
setores técnicos e administrativos.
 O documento reserva um 
parágrafo a fim de ressaltar um 
dos grandes desafios para a pró-
xima gestão: a permanência e for-
mação estudantil, “essencial para 
garantir as metas de ampliação da 
diversidade e inclusão social da 
USP.” A chapa defende que essa 
política deve sim ser implementa-
da por ações que viabilizem apoio 
psicológico aos alunos, atividades 
esportivas e culturais, desenvolvi-
mento de carreira e respeito aos 
direitos humanos em toda a sua 
diversidade.

4

Isabella Duchêne
3° ano de Engenharia de Materiais/

Metalúrgica



Dois Martelos São Paulo, Novembro de 2017

O que é o DA1, DA2 e o que cada um decide?
 O DA (Diretório Acadêmi-
co) é a reunião entre todos os CAs 
e entidades da Poli e ele é respon-
sável tanto pela parte administra-
tiva, quanto pela parte acadêmica. 
Para facilitar, a parte acadêmica é 
chamada de DA2 e a administrati-
va, DA1.
 No DA2 (diretório de pau-
tas acadêmicas) são discutidos to-
dos os assuntos e problemas dos 
alunos e da graduação. Em seguida 
estes são levados para a CoC ou 
para o Conselho.
 No DA1 (diretório adminis-
trativo) são discutidas as questões 
administrativas e todos os assun-
tos que não são discutidos no DA2, 
como a recepção dos bixos, festa 
da matrícula, festas do diretório, di-
retório de datas (de festas e even-
tos), projetos em conjunto, entre 
outros.

O que é o Conselho?
 O Conselho é o órgão máxi-
mo do departamento e tem a fun-
ção de discutir, e tomar as decisões 
finais, sobre os assuntos do depar-
tamento em questão.
 Esse é o órgão máximo de 
cada departamento porque nele 
é “batido o martelo” para as de-
cisões e medidas administrativas 
como, por exemplo, a contratação 
e distribuição de professores, aqui-
sições e reformas do departamen-
to, entre outras.
 O Conselho é formado por 
representantes de todas as comis-
sões do departamento, como a 
Comissão de Curso, Comissão de 
Cultura e Extensão, Comissão de 

Pesquisa e um representante dis-
cente da graduação. 
 Esse órgão é regido pelo 
chefe de departamento ou seu res-
pectivo suplente.

O que é a CoC?
 A CoC  é a Comissão de 
Curso de cada departamento, onde 
são tomadas as decisões a respeito 
da graduação como, por exemplo, 
grades horárias, estruturas curricu-
lares e extracurriculares, artigos de 
jubilamento, criação de matérias, 
aprovações de equivalência e ou-
tros.
 Vale lembrar que a CoC é 
subordinada ao Conselho, já que o 
Conselho decide sobre a distribui-
ção de professores.

O que é a CG?
 A CG (Comissão de Gradu-
ação) é como se fosse a CoC da Poli 
inteira. Nela são decididas todas as 
informações sobre os cursos. 
O que é um RD e quem são os RDs 
dos nossos cursos?
 Os RDs (Representantes 
Discentes) são representantes de 
todo um grupo de alunos nos ór-
gãos colegiados da Escola, como a 
Congregação, Conselho Técnico Ad-
ministrativo e a Comissão de Gra-
duação. 
 São eles os responsáveis 
por levar, aos devidos órgãos, as 
demandas e problemas de alunos. 
Estas são geralmente trazidas aos 
Centros Acadêmicos pelos alunos 
ou pelo contato com os RCs das 
turmas, facilitando também a pro-
pagação de informações.

 Os RDs dos departamentos 
representam os alunos que têm 
problemas com o departamento 
em questão, mas existem RDs em 
várias instâncias e com diferentes 
níveis de representatividade. Por 
exemplo, são eles que vão defen-
der o aluno caso o mesmo caia em 
artigo.

Importante! 
Atualmente os representantes das 
Engenharias de Minas, Petróleo e 
Materiais são:

 PMI (Minas e Petróleo):

Conselho - Petróleo: 
Eriky Kunitake - Telefone/WhatsA-
pp: (11) 99108-6662 
Conselho - Minas:
Eduardo Marsola - Telefone/What-
sApp: (11) 975041-1022
CoC - Minas:
Thor Saprudsky - Telefone/What-
sApp: (11) 95149-3406
CoC - Conselho:
Carol Nascimento - Telefone/What-
sApp: (11) 95360-8530

 PMT (Materiais):
 
Titular do Conselho e da CoC:
Rodrigo Viana - Telefone/WhatsA-
pp: (11) 99910-1680
 
Suplente do Conselho:
Arthur Albertini - Telefone/What-
sApp: (11) 97500-4153
Suplente da CoC:
Natália Guedes - Telefone/WhatsA-
pp: (11) 98027-4706
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O que e quem são os RCs?
 O RC (Representante de 
Classe) é responsável por comuni-
car as demandas e problemas de 
cada classe aos RDs responsáveis 
ou, se possível, resolver tais pro-
blemas. Um exemplo da função 
dos RCs é comunicar as demandas 
da sala para o professor (e do pro-
fessor para a sala), para evitar que 
haja desencontro de informações. 
 Uma turma sem um RC terá 
grandes problemas de comunica-
ção e terá maiores dificuldades 
para que o problema chegue em 
alguém com maior alcance (que 
possa resolver os problemas e levar 
as demandas dos alunos para os su-
periores). 
 Os RCs, como o próprio 
nome diz, são representantes de 
cada classe (de cada ano) e uma 
turma pode ter “n” RCs quanto for 
possível, desde que consigam se or-
ganizar.
 Sempre saiba quem são os 
RCs de sua turma. Fica mais fácil 
numa emergência.
 O que você pode pedir 
para seu RC ou RD?
Se você tiver algum problema, ou 
dúvida relevante, não hesite em fa-
lar com seu RC ou RD. Faça isso o 
quanto antes para evitar que esse 
problema se torne um problema 
sem solução. 
Problemas que demoram a serem 
expostos geralmente tendem a não 
ter mais solução quando se agra-
vam. Por outro lado, problemas 
que são expostos desde o início 
tendem a ter uma solução.

Porém também há problemas mais 
simples que você pode resolver so-
zinho como, por exemplo: se você 

não sabe o horário da aula, fale 
com seu professor ou alguém de 
sua turma; se você não sabe onde 
ficam os prédios, pergunte a algum 
aluno ou use o GoogleMaps. 

 Agradecimentos a Rodrigo 
Viana, Thor Saprudsky, Tio Gerson 
e Isa Kotsubo. 

Eduardo Marsola
1° ano de Engenharia de Minas

Você sabia que:

A palavra "entreteni-
mento" vem do verbo 
frânces "entretenir" , 

o qual significa(va): ter 
entre; segurar entre 
estruturas; manter. 

Atualmente, entende-
mos "entretenimen-
to" como aquilo que 
diverte; que distrai. 
Logo, quando  nos 

entretemos, nós es-
tamos nos manten-
do, nos segurando e 

prestando atenção em 
algo que aproveita-

mos!  
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Precisamos de 
Escritores!

Tem vontade de escre-
ver para o JDM? Entre 
em contato com algum 
membro da gestão do 
CMR ou da equipe do 

JDM para fazer parte do 
jornal e escrever uma 
coluna tão complexa e 

bonita como esta:
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Arte da Bata 2018
 Todo mundo do CMR está 
pensando muito sobre a arte da 
bata de 2018, porém ainda não sa-
bemos ao certo o que vai estampar 
o nosso glorioso Centro Acadêmico 
durante o próximo ano.
 A equipe criativa sugeriu 
algumas opções na última reunião 
ordinária do CMR (27/11) e as pes-
soas que estavam participando 

também sugeriram outras ideias. 
As artes bases, ou artes conceituais  
da estampa que será escolhida es-
tão expostas abaixo:
 Além disso, temos uma 
novidade para 2018. A Comissão 
Organizadora do Integrapoli criou 
um item inusitado na lista de 2018. 
Um dos itens requer que todos os 
membros usem a bata 2018 nas 

provas e torcidas do Integra e será 
eleita a melhor bata de todos os 
CAs! Logo, convidamos todos a ex-
porem suas melhores ideias! 
 Lembrando que, se você 
quiser enviar um desenho, deixe 
ele sem sombreamento, só o con-
torno conta para a vetorização.
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Bardá IndieK: “A Viagem de Chihiro” (“ Sen to
Chihiro no Kamikakushi”)
 “Todo mundo já assistiu 
esse filme!”, “Você só vai chover 
no molhado”, Fuck that shit, eu 
vou sim fazer o Bardá IndieK sobre 
esse filme e que o resto se explo-
da!
 O que falar desse filme, 
que eu mal conheço e continuo a 
mal conhecer. Lançado em 2001, o 
filme aposta numa pegada semip-
sicodélica que mistura a mitologia 
japonesa e o ideal do surrealismo 
pré-modernista, combinação inu-
sitada que deu incrivelmente cer-
to (especialidade do diretor Hayao 
Miyazaki, que recebeu o Oscar 
de melhor filme de animação de 
2003).
 O filme trata de Chihiro, 
uma garota em seus plenos 10 
anos. Quando seus pais precisam 
se mudar, sua vida começa a to-
mar um rumo diferente, de um 
jeito que ela não pode nem imagi-
nar. Ao pegar um atalho que segue 
pelo meio da floresta, a família se 
depara com um obstáculo que o 
carro não pode ultrapassar. Eis 
que começa sua grande jornada. 
No fim do túnel, a família se depa-

ra com um vilarejo aparentemen-
te abandonado (com exceção de 
uma barraca vazia, porém repleta 
de comida). Os pais prontamente 
se põem a comer, alegando que o 
dono voltaria logo e então pode-
ria pagá-lo. Chihiro, no entanto, se 
opõe e sai para conhecer o resto 
do lugar. No meio do caminho en-
contra Haku, um menino que tra-
balha nas redondezas e que, de-
sesperadamente, insiste para que 
ela corra para longe do vilarejo an-
tes do iminente anoitecer. Chihiro, 
então, corre para levar seus pais 
embora. Inútil, uma vez que eles 
se transformaram em porcos.
Desorientada, ela segue de vol-
ta para o túnel de onde veio so-
mente para achar que o riacho, o 
qual atravessara mais cedo, tinha 
se tornado como a foz do nosso 
Amazonas. Como se não bastasse 
tudo isso, aos poucos ela começa 
a desaparecer. É isso! Nossa heroí-
na está no fundo do poço.
 Mas é isso que torna as 
coisas interessantes daí pra fren-
te, uma vez que, estando no pon-
to mais baixo de sua trajetória, o 

ser humano se abre para o mundo 
espiritual de forma inédita. É exa-
tamente disso que o filme se tra-
ta: a cura e o crescimento que o 
sobrenatural te oferece quando se 
perde tudo.
 Desse ponto em diante 
tudo muda na vida de Chihiro, que 
tem que trabalhar para permane-
cer nesse novo mundo. Vivendo 
na esperança de poder algum dia 
salvar seus pais, sobrevivendo às 
várias situações de crescimento 
que se passam durante essa nar-
rativa cativante, e surpreendente, 
que vale a pena em cada segundo 
de suas duas horas de duração. 

Guilherme Bardavira
1º ano de Engenharia de Materiais/

Metalúrgica

Entretenimento
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 Terminada a temporada 
de 2016 do futebol brasileiro, os 
clubes paulistas viviam realidades 
muito distintas. Palmeiras e San-
tos estavam em alta e tinham boas 
perspectivas: apesar da estranha 
saída do técnico Cuca, o alviverde 
terminava o ano como campeão 
brasileiro e contava com muitos 
milhões da patrocinadora Crefisa 
para reforçar seu elenco a fim de 
disputar a Libertadores; o time da 
Vila Belmiro, por sua vez, havia 
sido o vice-campeão brasileiro, 
apresentando um bom futebol 
sob o comando de Dorival Júnior, 
e também tinha boas esperan-
ças para a Libertadores de 2017. 
O São Paulo, apesar de não viver 

uma boa fase, via seu torcedor 
renovar as esperanças com a con-
firmação do ídolo máximo Rogério 
Ceni como treinador no ano que 
se iniciaria. Mas e o Corinthians?
 Dentre os quatro grandes 
do estado, o Corinthians era o clu-
be que parecia empolgar menos 
os seus torcedores. A vaga na Li-
bertadores havia escapado na úl-
tima rodada do Brasileiro de 2016. 
As dívidas decorrentes, entre ou-
tras coisas, do pagamento da Are-
na Corinthians, impediam que o 
time fosse reforçado com nomes 
de peso. E havia outro grande pro-
blema: o comando técnico, já que 
Oswaldo de Oliveira fora demitido 
no final da temporada. O natural 
seria que a diretoria procurasse 

um “medalhão”, um treinador 
consagrado que receberia um sa-
lário alto e tentaria usar sua expe-
riência para fazer um bom traba-
lho com um elenco limitado. Mas 
os cartolas corintianos inovaram e 
apostaram numa solução caseira: 
o auxiliar técnico Fábio Carille, que 
assumiria o time sem confiança da 
torcida e da mídia, mas com óti-
mo conhecimento sobre o clube e 
um salário muito mais condizente 
com o momento financeiro do Co-
rinthians.
 Hoje, após o título brasilei-
ro conquistado de forma antecipa-
da pelo Corinthians, fica evidente 
o trabalho magnífico de Carille à 
frente do alvinegro. Um primei-
ro turno inacreditavelmente efi-

Uma coisa é certa: Carille teve com quem aprender

Da desconfiança ao sucesso: a improvável           
trajetória de Carille
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ciente permitiu até que a equipe 
cometesse diversos deslizes no 
turno final e, mesmo assim, con-
quistasse a taça com tranquilida-
de. Foram muitos os detalhes que 
determinaram o sucesso do ano 
corintiano - que, vale lembrar, co-
meçou com o título paulista.
 O primeiro fator é o mais 
notável: Carille é pupilo de Tite, 
tendo sido seu assistente durante 
alguns anos. Mais do que isso: Tite 
construiu uma identidade futebo-
lística no Corinthians, uma forma 
bem definida de jogar, e Carille foi 
muito competente ao aproveitar 
isso - seus antecessores, Oswaldo 
de Oliveira e Cristóvão Borges, não 
souberam fazê-lo. O Corinthians 
que venceu tantos títulos nos últi-
mos anos sempre mostrou defesas 
fortes e seguras, times compactos 
e ataques eficientes, estilo de jogo 
implantado por Tite e muito bem 
aproveitado pelo atual treinador 
do clube, sobretudo por ter um 
elenco inferior àqueles que Ade-
nor tinha à disposição.

 Mas não foi só pelas quali-
dades como treinador que Carille 
se destacou em 2017. Ele demons-
trou qualidades enormes como 
ser humano, e isso inevitavelmen-
te fez com que o grupo o acolhes-
se e acreditasse em seu trabalho. 
Há inúmeros exemplos de treina-
dores que são ótimos estrategistas 
mas pensam que não devem o mí-
nimo de respeito e consideração 
a seus atletas, e adivinhem: eles 
vêm fracassando nos últimos tem-
pos - alô, Vanderlei Luxemburgo! 
O fato é que o treinador corintia-
no manteve uma boa relação com 
seus jogadores, e mais: quando o 
time apresentava graves deficiên-
cias no segundo turno do campe-
onato, soube esperar o momento 
certo para retirar alguns titulares 
sem perder a confiança dos mes-
mos. É assim que um técnico de 
futebol “ganha o grupo”, conquis-
ta a confiança do elenco e abre ca-
minho para futuros títulos.
 2018 será um ano comple-
tamente diferente para Carille: se 

em 2017 ele começou desacredi-
tado e sob desconfianças, dessa 
vez serão altas as esperanças de-
positadas nele e no Corinthians. 
Não há como exigir que o Brasilei-
rão seja conquistado novamente, 
mas ele terá a obrigação de man-
ter a equipe competitiva, tendo 
agora a Libertadores como grande 
desafio. Para isso, ele precisará 
contar com a ajuda da diretoria: 
sem reforços, a situação ficará 
complicada.
 O autor que vos escreve, 
como bom são paulino que é, tor-
ce para que o Corinthians não re-
pita o feito em 2018. Mas é difícil 
não ficar feliz pelo sucesso de uma 
pessoa tão humilde, característica 
rara no futebol brasileiro, que tem 
cada vez mais profissionais como 
Felipe Melo e menos como Rodri-
go Caio. Parabéns, Fábio Carille!

Victor Castro
3° ano de Engenharia de Materiais/

Metalúrgica

 Um dos clássicos da litera-
tura mundial, o qual serve de ins-
piração para a produção de diver-
sas obras até hoje, foi criado por 
um matemático. O irlandês Bram 
Stoker era graduado em matemá-
tica, apesar de nunca ter exercido 
a função, e conseguiu unir fatores 
importantíssimos para que sua 
obra de terror tivesse, como resul-
tado, uma composição magnífica 
e envolvente.
 

Café com Leitura - Drácula
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Alan Borges Oliveira
1° ano de Engenharia de Materiais/

Metalúrgica

 A narrativa, realizada por 
meio de um romance epistolar 
(história contada por meio de car-
tas, registros de diários e notícias 
de jornais, por exemplo), realça a 
ideia de uma obra real, verídica. 
Tal verossimilhança faz com que o 
terror se acentue e o leitor fique 
mais amedrontado, o que fez com 
que o jornal britânico Manchester 
Guardian, na época, criticasse o li-
vro pelo excesso de terror.
 A fundamentação histórica 
também fez com que a obra (lan-
çada em 1897) obtivesse prestígio, 
já que existia uma forte associação 
com a Era Vitoriana (1837 – 1901). 
A população tinha um contato 
muito íntimo com a morte devi-
do às expectativas de vida baixas 
e às mortes domiciliares, além do 
temor crescente de doenças que 
se disseminavam (como a sífilis). 
Isso agregou tensão sobre a obra 
e a experiência do autor, que já 
havia escrito 4 livros, sacramentou 
o prestígio completo de Drácula.
 Apesar de ter sido o ponto 
inicial para a popularização dessas 
criaturas que conhecemos como 
vampiros, devemos ter em men-
te que o folclore do leste europeu 
já disseminava tais lendas muito 
antes do lançamento do livro. E 

mesmo obras anteriores, como 
Frankenstein (1818) e Carmilla 
(1871), serviram como forte inspi-
ração para o autor. Carmilla é, in-
clusive, uma obra que trata de um 
romance entre vampiras (Drácula 
não foi o primeiro livro a tratar 
desse assunto).
 Drácula ainda possui um 
fator importantíssimo no que se 
refere ao enriquecimento de uma 
obra: pode ser encaixado em qual-
quer época. Por ser uma história 
com possibilidades diversas de 
flexibilidade, vemos a adaptação 
do livro em filmes, peças teatrais, 
séries, entre outros.
 Em relação à 7ª arte, o fil-
me Drácula (1931) é a primeira 
apropriação integral da obra de 

Stoker. O clássico Nosferatu (1922) 
também pode ser enquadrado 
nessa lista. No caso de Nosfetaru 
existem alterações na história e 
nos personagens, já que a produ-
tora não detinha os direitos auto-
rais para utilizar a obra original. No 
entanto, podemos perceber que o 
esqueleto da história permanece 
o mesmo e as duas histórias são 
extremamente semelhantes.
 A obra original nos propor-
ciona uma leitura bastante deta-
lhada, bem arquitetada e envol-
vente. Não existem tantos efeitos 
especiais ou ação como nas obras 
atuais, mas acho que esse é o pon-
to mais interessante. É um livro 
que te apresenta a síntese de uma 
das bases para a indústria do ter-
ror.
Drácula vai te chamar a atenção 
por causa da trama, do conjunto 
completo, da história, da estrutu-
ração por meio de cartas ou diá-
rio. É uma experiência de leitura 
que realmente vale a pena.
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O XXXVII Integrapoli e a complexa Lista Social
 O Integrapoli é, historica-
mente, um assunto muito polêmi-
co. Existe um tópico, entretanto, 
que não deve (ou deveria) ser cri-
ticado: a Lista Social. Para os lei-
gos, a Lista Social é um apanhado 
de ações sociais afirmativas que os 
Centros Acadêmicos têm de reali-
zar para adquirir os pontos neces-
sários a fim de serem os campe-
ões. Assim, todos saem ganhando, 
além de ser uma experiência única 
para os participantes. Vale lembrar 
que no CMR todo mundo pode 
correr o Integra! Corremos para 
nos divertirmos e realizar a parte 
importante: ação e integração.

Desta vez a Comissão Organizado-
ra do XXXVII Integrapoli caprichou 
na Lista Social. Já que a Lista Oficial  
terá apenas duas semanas para 
ser feita, é justíssimo que a Social 
seja contemplada com diversas e 
variadas atitudes gregárias. Des-
de o dia 29 de Novembro de 2017 
(lançamento da lista), o CMR está 
se preparando para cumprir os ob-
jetivos. Os itens valem 15 pontos e 
são estes abaixo:

• Campanha de arrecadação e 
doação de alimentos;

• Campanha de arrecadação e 
doação de roupas;

• Arrecadação e doação de pelo 
menos um livro pedido na lista 
da Fuvest para o Cursinho da 
Poli;

• Campanha nas redes sociais 
do CA incentivando e cons-
cientizando sobre a importân-
cia da doação de orgãos;

• Cadastro de doação de medu-
la óssea;

• Campanha de arrecadação 
de absorvente para mulheres 
presidiárias;

• Mutirão de reforma em cre-
che, escola ou posto de saúde 
públicos;

• Palestra para alunos de escola 
pública sobre a USP e as possi-
bilidades de estudos no ensino 
superior;

• Atividade com meninas do en-
sino fundamental que estimu-
le o interesse por engenharia, 
ciências e as carreiras de exa-
tas;

• E, finalmente, um vídeo mos-
trando as realizações do CA 
durante o cumprimento da Lis-
ta Social.

 O Integrapoli é mais que 
uma competição divertidíssima e 
acirrada na Escola Politécnica. É 
uma oportunidade de demonstrar 
que os alunos podem fazer mais, 
impactar mais e trabalhar em 
equipe. Convidamos todos a par-
ticiparem e correrem com o CMR, 
afinal essa lista é grande e vamos 
precisar de sua ajuda! "Vem correr 
com nóis! Pá!"

Se o leitor estiver interessado, fale 
com algum membro da gestão 
2018 que iremos conversar melhor 
com você.

Renan Rosenfeld
2° ano de Engenharia Mecatrônica
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A homofobia como um indicativo de homossexualidade
 Um estudo de Adams HE 
et. aL, do Departamento de Psi-
cologia da Universidade da Geor-
gia, EUA, investigou a correlação 
entre a homofobia e a homosse-
xualidade e os resultados obtidos 
corroboram com as publicações 
de Freud e Jung a esse respeito: 
a homofobia é um reflexo da ho-
mossexualidade reprimida.
 No estudo de Adams, o 
grupo de voluntários foi escolhido 
após responder um questionário 
através do qual os pesquisadores 
classificaram aqueles que foram 
considerados homofóbicos e os 
não homofóbicos e a todos foi 
apresentado um mesmo vídeo, 
com conteúdo erótico heterosse-
xual e homossexual masculino e 
feminino.
 O estudo mostrou que os 
homens classificados como homo-
fóbicos demonstraram excitação 
sexual relevante quando expostos 
ao conteúdo erótico homossexual 
masculino. Dentro do grupo clas-
sificado como não homofóbicos, 
a excitação sexual causada pelo 
material erótico homossexual foi 
menor.
 Esse estudo, apesar de 
não ser uma prova concreta des-
se comportamento, aponta que a 
correlação desses resultados com 
a teoria dos grandes psicanalistas 
é clara.
 Segundo Freud em “Três 
ensaios sobre a teoria da Sexua-
lidade”, não existe uma relação 
inata e com uma direção normal 
entre a pulsão sexual e seu objeto. 
Todo sujeito possui uma quantida-

Bruno Akira Koseki
Engenharia de Materiais/Metalúr-

gica

de de energia sexual, a libido, mas 
os objetos sexuais são indepen-
dentes dela. Em outras palavras, 
ninguém nasce homossexual, he-
terossexual, multissexual.
 Ainda que não nasçamos 
com a sexualidade formada, ao 
longo da vida não fazemos uma 
escolha. Nossa pulsão sexual é de-
terminada pelo nosso inconscien-
te, pelas singularidades da for-
mação do sujeito, identificações, 
alienações constitutivas, mar-
cas psicológicas, recalques, etc.. 
Quando a formação gera um indi-
víduo homossexual e essa sexua-
lidade é trazida à tona durante a 
puberdade, o indivíduo se vê ame-
açado pela heteronormatividade 
imposta pela sociedade. Nesse 
momento ele faz uma “escolha”.
 Há os que aceitam e vivem 
sua homossexualidade indepen-
dente do que a sociedade impõe 
e há aqueles que para se encai-
xar nos padrões sociais, assumem 
uma vida heterossexual ou asse-
xuada, indo contra sua natureza, 
criando neles mesmos uma série 
de neuroses que, muitas vezes, é 
projetada. Ou seja, há a exterio-
rização na forma de homofobia, 
sendo essa, na verdade, uma luta 
interior.
 Devemos lembrar que 
mesmo que a sexualidade não 
seja um campo plenamente livre, 
ou seja, não é comum haver uma 
transformação, nada impede que 
um sujeito que tenha se formado 
de forma heterossexual possua 
fantasias homossexuais e se trans-
forme em um sujeito homossexu-

al, reconfigurando sua sexualida-
de depois de adulto.

Impressões Eólicas

A brisa que me beija
A calma do lugar
Levam-me a refletir
Sobre os tempos da vida

A inocência daqueles
Que correm, pulam, gritam
Sem medo do amanhã
Daquilo que há por vir

Orgulho a nossa força
A paixão que nos move
Sem medo de ansiar
Um futuro melhor

Guia a sabedoria
Daqueles que viveram 
Viveram sem o medo
Medo de terem vivido

   The B.B.
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 Gerson Responde
Tem alguma dúvida sobre a Poli? Está com vergonha de fazer alguma pergunta com 
medo de ser zoado? Mande suas questões para nós, que garantimos que o Gerson e 

outros veteranos vão te responder da forma que você merece!

CMR Quizz
Vamos treinar ai, galera? As respostas estarão na próxima edição, mas se quiser saber a lógica que levou 
a ela, fale com o Caio. 
1) Haviam no Tejo ratos durante o amanhecer uspiano
    51341151
2) Os trabalhos foram realizados pela primeira vez em 1984 pela rainha da Inglaterra. Em seu discurso ao 
invés de gaguejar, ela citou a USP. 
3) Aquele embuste me ligou de novo, que novo.

Respostas da edição anterior: 1 – Placa de pare rotatória do P3; 2 - CA da EEFE; 3 - Entrada principal FEA;
4 - CA do IRI (Instituto de Relações Internacionais)

1) Com a aposentado-
ria do Gérson do CMR, 
que nome essa coluna 
deve assumir?
• Gerson: Dinei pergunta.
•Julia: Triunvirato responde, ób-
vio!
•Teco: Gerson pergunta, Dinei res-
ponde.
•Benito: Gerson respondia.
•Bardá: 76 FAQ.
•Rehem: Ger Sons respondem.
•Isa Perini: Gerson é onipresente, 
pode manter o nome.

2) Numa realidade al-
ternativa onde o CMR 

tivesse muito dinhei-
ro, que aquisição de-
veria ser feita?
•Gerson: Fanta laranja em todos 
os encanamentos do CMR
Nath: Um carrinho de golfe para a 
gestão se mover pela Poli.
•Rodrigo: Mesa de air hockey.
•Bardá: Um karaokê.
•Fernando: Jacuzzi no mezanino. 
•Jady: Mesinha infinita de pão de 
mel da Jú e bala Fini. 
•Teco: Uma geladeira de Coca-Co-
la (e só de Coca-Cola).
•Gema: Uma filial na Irlanda.
•Madruga: Consertar a mesa de 
sinucaaaaa!!!

3) Indique uma série 

para um amiguinho.
•Gerson: Naruto, um clássico.
•Xô: That 70's show.
•Champs: Recomendo a de Fou-
rier.
•Teco: Chaves. Melhor série que já 
existiu. 
•Gema: Friends (>HIMYM).
•Dinei: One Punch Man.
•Rê: Orphan Black, preciso de 
companhia pra falar disso.
•Rodrigo: Big Mouth, essa série é 
muito boa. 
•Fê: Pela idade mental dos migui-
nhos, indico a 5ª série.

Caio Nogueira
3º ano de Engenharia de Materiais/

Metalúrgica
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