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Sinopse: O abolicionismo, im-
portante movimento social no Brasil 
do século XIX, foi muitas vezes visto 
pela historiografia como resultante da 
ação de homens de sentimentos hu-
manitários, que teriam tido a glória de 
resgatar os pobres negros do cativeiro. 
Na contramão dessa memória, este 
livro evidencia que, em São Paulo, se 
o abolicionismo ganhou força e subs-
tância a partir da atuação de juízes e 
advogados como Luiz Gama e Antonio 
Bento, suas principais características 
se devem ao contato direto desses 
homens com as expectativas e ações 
dos próprios escravos. Ao buscar os 
significados sociais que eles atribuíam 
ao direito e à lei, este livro questiona as 
interpretações tradicionais que dividem 
o abolicionismo paulista em uma fase 
“legalista” e outra “radical”. A análise 
de vasta documentação judiciária, da 
correspondência entre autoridades 
públicas e de jornais do período torna 
evidente que a escravaria, longe de 
estar isolada e acéfala nos eitos, dava, 
a seu modo, o tom e o argumento dos 
embates nos tribunais.
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O direito dos escravos

Facilitar o acesso ao conheci-
mento. Esse é o principal objetivo do 
projeto de infraestrutura do Centro 
de Memória-Unicamp (CMU) re-
centemente aprovado pela Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo (Fapesp). Denominado 
“Preservação, divulgação e disponi-
bilização do acervo documental do 
Centro de Memória por meio ele-
trônico”, o projeto foi contemplado 
em R$ 217.077,00 para aquisição 
de equipamentos e contratação de 
serviços e mais R$ 32.561,55 de 
reserva técnica. Trata-se do maior 
auxílio destinado por uma agência de 
fomento à pesquisa ao CMU durante 
seus 26 anos de existência. “É um 
empreendimento de grande relevância 
para a pesquisa na área das humani-
dades, especialmente no tocante à 
história da região de Campinas e do 
interior paulista”, afirma o historia-
dor e pesquisador responsável pelo 
projeto junto à Fapesp, José Roberto 
Zan. Para a diretora do CMU, Maria 
Carolina Bovério Galzerani, a apro-
vação do projeto é o reconhecimento 
de um trabalho desenvolvido pelo 
Centro de Memória-Unicamp que há 
quase três décadas vem consolidando 
importante papel como centro de 
pesquisa na área da história social, 
sobretudo de Campinas e região.

Este projeto permitirá ao CMU 
digitalizar, armazenar e organizar 

diferentes acervos históricos visando a 
disponibilização através de acesso on-
line. A aquisição de equipamentos de 
ponta na área da informática e compa-
tíveis com as especificidades dos docu-
mentos – alguns raros que podem ser 
danificados durante o manuseio – pos-
sibilitará a realização desse trabalho, 
que visa tornar ainda mais acessíveis 
os acervos hoje mantidos no órgão.

Dentre os equipamentos a serem 
adquiridos está um scanner planetá-
rio que será instalado numa sala dos 
Arquivos Históricos. Trata-se de um 
equipamento de ponta que permite 
escanear documentos sem agredi-los. 
Enquanto nos equipamentos conven-
cionais, a luz ultrapassa as páginas do 
documento e, paulatinamente, dani-
fica a matriz, no scanner planetário a 

leitura é feita como se o equipamento 
estivesse sendo filmado, sem contato 
com o original. Dessa maneira, é 
possível disponibilizar um documento 
sem abrir mão de sua preservação. 
Inicialmente, os trabalhos serão reali-
zados sobre duas séries documentais 
muito acessadas no setor: “Inventários 
post-mortem/testamentos (1850-
1940)” e “Ações de liberdade de escra-

vos (1871-1888)”, ambas do Tribunal 
de Justiça da Comarca de Campinas. 

A escolha dessas séries visa aten-
der ao anseio dos pesquisadores que 
buscam constantemente o acesso ao 
conteúdo desses documentos para a 
realização de suas pesquisas para fins 
acadêmicos ou pessoais. Esse tipo de 
digitalização, além de facilitar o aces-
so ao documento, também permite a 
leitura paleográfica de originais, que, 
muitas vezes, têm sua compreensão 
dificultada pela escrita de época 
ou pela fragilidade de seu suporte.

Outra importante aquisição é um 
equipamento multifuncional laser (im-
pressora, copiadora, fax e scanner) que 
ficará na Biblioteca do CMU. O traba-
lho inicial será focalizado na digitali-
zação de artigos de jornais e revistas 
que integram o acervo da Hemeroteca, 
o qual conta, atualmente, com 67.312 
recortes, dos quais cerca de 10% estão 
digitalizados. A base digital da Heme-
roteca, atualmente com 6.278 recortes, 
recebeu até no ano passado 532 mil 
visitas, aproximadamente, e cerca de 
360 mil dowloads foram realizados. 
Com o novo equipamento, que permite 
escanear até 50 páginas por minuto, 
a capacidade será bastante ampliada.

Além desses dois equipamentos, 
serão adquiridos, via projeto, compu-
tadores, acessórios de informática e 
aparelhos de ar condicionado. O pro-
jeto tem duração de um ano, sendo que 
os relatórios científicos e a prestação 
de contas deverão estar concluídos 
até 28 de fevereiro do próximo ano. 
O projeto foi encaminhado à Fapesp 
em 2010, quando estava à frente da 
Direção do CMU o historiador José 
Roberto Zan. (Amarildo Carnicel)

Fapesp contempla 
CMU em projeto 
de infraestrutura

Painel da semana

� Pibic - De 6 a 10 de junho estarão 
abertas as inscrições para XIX Congresso do 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica (Pibic), que será realizado nos dias 
26 e 27 de outubro, no Ginásio Multidisciplinar 
da Unicamp. A organização é da Pró-Reitoria 
de Pesquisa (PRP). Site do evento: http://www.
prp.unicamp.br/pibic/. Outras informações: 
19-3521-4891.
� Workshop de Libras - O workshop 

“Sentidos no silêncio: experiências e práticas 
em Libras” será realizado de 6 a 10 de junho, 
das 18 às 21 horas, no Instituto de Estudos 
da Linguagem (IEL) e nos dias 4, 11 e 18 de 
junho, das 9 às 12 e das 14 às 17 horas, no 
Ciclo Básico I. No sábado (18), último dia de 
workshop, o horário será das 9 às 12 horas. 
Os alunos interessados em participar devem 
estar matriculados em qualquer curso de 
graduação da Unicamp. Sentidos no Silêncio 
é organizado pelo Espaço de Apoio ao Ensino 
e Aprendizagem (EA2/PRG) em conjunto 
com as professoras Carmen Zink Bolonhini 
e Ivani Rodrigues Silva. Outras informações: 
19-3521-6538.
� Mata Atlântica é tema de pa-

lestra no IB - A palestra “A evolução da 
legislação de conservação da Mata Atlântica” 
será ministrada por Fábio Feldmann no dia 6 
de junho, às 14 horas, na sala da Congregação 
do Instituto de Biologia (IB). Feldmann é uma 
das principais lideranças do ambientalismo 
brasileiro, reconhecido internacionalmente 
com o Premio Global 500 das Nações Unidas 
e autor do capítulo de Meio Ambiente da 
Constituição Federal de 1988
� Palestra com Robert Deva-

ney - No dia 7 de junho, às 16 horas, no 
auditório do Instituto de Física Gleb Wataghin 
(IFGW), o professor Robert Devaney, da 
Boston University, profere palestra durante o 
ciclo de palestras “Pensamento Matemático 
e as Ciências”. Devaney discute: The Fractal 
Geometry of the Mandelbrot Set. O evento 
é organizado pelo Instituto de Matemática, 
Estatística e Computação Científica (Imecc). 
Mais informações: eventos@ime.unicamp.br
� Responsabilidade Socioam-

biental - O Ambienta - Workshop Responsa-
bilidade Socioambiental no Setor Energético 
acontece nos dias 8 e 9 de junho, a partir 
das 8h30, no auditório ID2 da Faculdade de 
Engenharia Mecânica (FEM). A organização 
é do Núcleo Interdisciplinar de Planejamento 
Energético (Nipe) e da International Energy 
Initiative (IEI). Mais informações podem ser 
obtidas pelo telefone 19-3521-1718 ou no 
site http://www.nipeunicamp.org.br/ambienta
� Festa do Livro - A 14ª Festa do 

Livro da Editora da Unicamp será realizada nos 
dias 8 e 9 de junho, no pátio do Ciclo Básico 2, 
das 10 às 21 horas. No evento as publicações 
serão comercializadas com descontos que vão 
de 50 a 70%. Informações: 3521-7235
� Palestras GEL - O Laboratório de 

Aprendizagem em Logística e Transportes 
(Lalt) da Faculdade de Engenharia Civil, Arqui-
tetura e Urbanismo (FEC) oferece a primeira 
palestra do ciclo 2011 do Grupo de Estudos de 
Logística (GEL). O evento acontece no dia 9 
de junho, das 19 às 21 horas, no auditório da 
FEC (rua Saturnino de Brito nº224, no prédio 
azul). O tema será: Logística Humanitária. A 
organização é do professor Orlando Fontes 
Lima Júnior (LALT). Outras informações na 
página eletrônica http://www.fec.unicamp.
br/~lalt/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=333&Itemid=229 ou telefone 
19-3521-2346
� Grupo Chasky - O Grupo Chasky 

de Música Latino-americana realiza uma 
apresentação no dia 9 de junho, às 20 horas, 
no Espaço Cultural Casa do Lago. Um de seus 
integrantes, Vicente Guillermo Noriega More-
no, realiza o trabalho “Crônicas do Tempo”, 
no Instituto de Artes (IA) da Unicamp, onde 
atualmente faz o seu pós-doutoramento. 
No IA, sua atividade consiste em realizar 
aos alunos uma leitura histórica da música 
nos países sul-americanos. O objetivo da 
apresentação, além de unir a comunidade 
em geral, é fazer uma chamada para a Festa 
do Sol, evento programado para o dia 23 de 
junho, em local ainda a ser definido. No dia do 
show, o grupo executará Charahuá, marcha 
épica do compositor chileno Vitor Jará; El 
Condor Pasa, de Luiz Robles; a composição 
argentina  Carnavalito Humaguaqueño, entre 
outras. Do Chasky também participam Ângelo 
Ursini, Theron Furlan, Marcelo Chacur, João 

Arruda, Elisa Milusi, Pacian Montaño e Ricardo 
Mansur. A Casa do Lago fica na Rua Érico 
Veríssimo s/n, no campus da Unicamp. A 
entrada é franca. Outras informações sobre o 
Grupo Chasky podem ser obtidas pelo e-mail 
v.guijochasky@iar.unicamp.br ou telefones 
19-3287-8834 / 9724-4316. Contatos com a 
Casa do Lago podem ser feitos pelo e-mail 
casadolago@reitoria.unicamp.br ou telefone: 
19-3521-7017.
� Sinfônica – Parte do Projeto Arte no 

Campus, a Orquestra Sinfônica da Unicamp 
(OSU) faz duas apresentações com a regência 
da maestrina Simone de Menezes. A primeira, 
com entrada franca, acontece no dia 10 de 
junho, às 12h30, no auditório 5 da Faculdade 
de Ciências Médicas (FCM). A segunda será 
realizada no dia 14, às 20h30, no Centro 
de Convivência Cultural de Campinas. Os 
ingressos custam R$10 (inteira) e R$5 para 
aposentados e estudantes. A bilheteria do 
Centro de Convivência Cultural funciona de 
terça a domingo, das 16 às 21 horas. Nos dois 
concertos haverá a participação de bailarinos 
do Departamento de Artes Corporais do Insti-
tuto de Artes (IA) da Unicamp. A organização 
é da Comissão de Ação Cultural da Reitoria 
em conjunto com o Centro de Integração, 
Documentação e Difusão Cultural da Uni-
camp (Ciddic). Mais detalhes pelo telefone: 
19-3521-1700
� Inovações em Atividades 

Curriculares - O III Seminário “Inovações 
em Atividades Curriculares: experiências no 
ensino superior”  acontece de 12 a 14 de 
dezembro, no Centro de Convenções da 
Unicamp. Resumos serão aceitos até 15 
de junho. O programa e o cronograma do 
evento estão no link: http://www.prg.unicamp.
br/inovacoes/2011. A organização é da Pró-
Reitoria de Graduação (PRG) e da Faculdade 
de Educação (FE) da Unicamp.  
� ESPCA-Chemistry - Até 16 de 

junho estarão abertas as inscrições para 
a São Paulo Advanced School on Natural 
Products, Medicinal Chemistry and Organic 
Synthesis Integrated Solutions for Tomorrow’s 
World (ESPCA-Chemistry). O evento será re-
alizado entre 14 e 18 de agosto, na Unicamp. 
As inscrições podem ser feitas no site www.
espcachemistry.iqm.unicamp.br. A ESPCA é 
um programa da  Fundação de Amparo à Pes-
quisa do Estado de São Paulo (Fapesp). Entre 
os palestrantes convidados e já confirmados 
estão os prêmios Nobel Ei-ichi Negishi (2010), 
Ada Yonath (2009), Richard R. Schrock (2005) 
e Kurt Wuthrich (2002). O evento é coorde-
nado pela professora Vanderlan Bolzani, da 
Unesp. Além da Fapesp, Unicamp e Unesp, 
também participam da coordenação do evento 
a Sociedade Brasileira de Química (SBQ), a 
Universidade de São Paulo (USP) e a Uni-
versidade Federal de São Carlos (UFSCar).

Teses da semana

� Engenharia Mecânica - “Imobi-
lização de colágeno em arcabouços de poli 
(L-co-D,L ácido lático)” (mestrado). Candidata: 
Bruna Antunes Más. Orientadora: professora 
Eliana Aparecida de Rezende Duek. Dia 6 de 
junho, às 9 horas, no auditório ID-2da FEM.

“Análise da interação solo-estrutura apli-
cada a riser rígido em catenária através 
da formulação Co-rotacional” (mestrado). 

Candidato: Marlon Casagrande Rodrigues. 
Orientador: professor Renato Pavanello. Dia 
8 de junho, às 14 horas, no auditório da FEM 
(bloco HI).

“Proposta de modelagem e projeto de 
arquitetura de controle de sistemas híbridos, 
aplicado em processos de manufatura indus-
trial” (doutorado). Candidato: Dario Amaya 
Hurtado. Orientador: professor João Mauricio 
Rosário. Dia 10 de junho, às 13 horas, no 
auditório do DPM/FEM.
� Linguagem - “Dor, sombra, luci-

dez - leitura de beijo na boca iluminada pela 
trajetória poética de Cacaso e pelo éthos de 
sua geração” (doutorado). Candidata: Débora 
Racy Soares. Orientadora: Professora Vilma 
Sant’Anna Arêas. Dia 8 de junho de 2011, às 
14 horas, na sala de defesa de teses do IEL.
� Matemática, Estatística e 

Computação Cientifica - “Aplicação 
da teoria dos conjuntos fuzzy em mode-
los farmacocinéticos multicompartimentais” 
(mestrado). Candidata: Juliana Menegotto. 
Orientador: professor Laécio Carvalho de 
Barros. Dia 6 de junho, às 10 horas, na sala 
253 do Imecc.
� Medicina - “Profilaxia antibiótica ba 

biópsia prostática transretal: revisão sistemá-
tica com metanálise” (doutorado). Candidato: 
Emerson Luis Zani. Orientador: professor 
Carlos Arturo Levi D’ancona. Dia 7 de junho, 
às 9h30, no anfiteatro da Comissão de Pós-
graduação da FCM.

“Significação e enfrentamento de adoles-
centes portadores de epilepsia” (mestrado). 
Candidata: Fabiana Cancian. Orientadora: 
professora Elisabete Abib Pedroso de Souza. 
Dia 9 de junho, às 9 horas, no anfiteatro do 
Departamento de Neurologia da FCM.

“Níveis de IGA e cortisol salivar associado 
à incidência de infecções do trato respirató-
rio superior em jovens futebolistas de elite” 
(doutorado). Candidato: Arnaldo Luís Mortatti. 
Orientador: professor José Martins Filho. Dia 
7 de junho, às 9 horas, no auditório do Ciped
� Odontologia - “Comparação de 

três diferentes métodos de fixação interna 
utilizadas no tratamento de fraturas do ângulo 
mandibular. Estudo mecânico” (doutorado). 
Candidata: Mariana Camilo Negreiros Lyrio. 
Orientador: professor Valfrido Antonio Pereira 
Filho. Dia 10 de junho às 14 horas, na Con-
gregação da FOP.

“Influência da espessura da resina de 
baixa viscosidade e da técnica restauradora 
na infiltração marginal em restaurações rea-
lizadas com compósito dental” (mestrado). 
Candidata: Natalia Maria Aparecida Pinto 
Hernandes. Orientador: professor Flávio 
Henrique Baggio Aguiar. Dia 10 de junho, às 
9 horas, no anfiteatro 03.

Maria Carolina Bovério Galzerani, diretora do CMU: reconhecimento ao trabalho desenvolvido
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