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ALFREDO BOSI

Graduou-se em Letras Neolatinas na antiga 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
(FFCL), em 1958. Ingressou como docente no 
curso de Letras da FFCL em 1959. Em 1960, 
concluiu especialização em Filologia Românica 
e, em 1962, em Literatura Italiana. Tornou-se 
doutor em Literatura Italiana em 1964, com 
a tese intitulada “Itinerario della narrativa 
pirandelliana”. 

Obteve o título de livre-docente em 1970, com 
a tese “Mito e poesia em Leopardi”, e tornou-
se professor titular em 1985. 

O então professor de literatura italiana passou 
a dedicar-se ao estudo da literatura brasileira 
e publicou importantes obras no campo 
dos estudos literários, sendo considerado 
um grande intérprete da história cultural 
brasileira.

Em 12 de março de 2009, tornou-se o 42º 
professor emérito da FFLCH USP.

Nasceu no dia 26 de agosto de 
1936, em São Paulo (SP).
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ANITA WAINGORT 
NOVINSKY
Graduou-se em Filosofia na antiga Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL), em 1956. 
Em 1958, concluiu especialização em Psicologia 
com a monografia “Psicologia da personalidade". 
Tornou-se doutora em História Social em 1970, 
com a tese intitulada “Cristãos novos na Bahia”.

Ingressou como docente no Departamento 
de História em 1972. Em 1977, concluiu 
duas especializações em Racismo no Mundo 
Ibérico na École des Hautes Études en Sciences 
Sociales, Universidade de Paris (França), com as 
monografias “Inquisição no Brasil” e “O Racismo 
no Brasil”. 

Cumpriu pós-doutorado na Universidade de Paris 
XII (França), em 1982 e 1983. Obteve o título de 
livre-docente em 1992, com a tese “Um resgate 
histórico: os cristãos novos no Brasil”. 

Dedicou-se à área de história, atuando 
principalmente nos seguintes temas: judeus, 
inquisição, cristãos-novos e marranos, Brasil 
colônia, história do Brasil, holocausto e 
identidade.

Em 27 de março de 2015, tornou-se a 56ª 
professora emérita da FFLCH USP.

Nasceu no dia 22 de novembro de 
1922, em Stachow, Polônia.



professoresprofessores
eméritoseméritos

ANTONIO CANDIDO DE 
MELLO E SOUZA

Graduou-se em Ciências Sociais e Filosofia na 
antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
(FFCL), em 1942.

Ingressou como docente na FFCL naquele 
mesmo ano. Obteve o título de livre-docente 
em Literatura Brasileira em 1945, com a 
tese “Introdução ao método crítico de Sílvio 
Romero”. Tornou-se doutor em Ciências Sociais 
em 1954, com a tese intitulada “Os parceiros 
do Rio Bonito: estudo sobre a crise nos meios 
de subsistência do caipira paulista”. Tornou-se 
professor titular de Teoria Literária e Literatura 
Comparada em 1974.

Reconhecido como uma das principais 
referências intelectuais do país, dedicou-se à 
crítica literária e à sociologia. 

Em 30 de agosto de 1984, tornou-se o 7º 
professor emérito da FFLCH USP. 

Faleceu no dia 17 de maio de 2017, em São 
Paulo (SP).

Nasceu no dia 24 de julho de 1918, 
no Rio de Janeiro (RJ). 
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ANTÔNIO AUGUSTO 
SOARES AMORA

Graduou-se em Letras na antiga Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras (FFCL), em 1939. 
Ingressou como docente no curso de Letras 
da FFCL em 1940. Tornou-se doutor em 1946, 
com a tese intitulada “Nobiliário do conde D. 
Pedro de Barcelos”, e obteve o título de livre-
docente em 1947, com a tese “Rei D. Duarte 
e o leal conselheiro”. 

Contribuiu com a história e a teoria literária, 
sendo um dos pioneiros nos estudos de 
literatura portuguesa no Brasil. 

Em 09 de dezembro de 1982, tornou-se o 6º 
professor emérito da FFLCH USP. 

Faleceu em 19 de janeiro de 1999, em São 
Paulo (SP).

Nasceu no dia 18 de abril de 1917, 
em São Paulo (SP).
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ATALIBA TEIXEIRA DE 
CASTILHO

Graduou-se em Letras Clássicas na antiga 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL), 
em 1959. Em 1960, concluiu especialização 
em Filologia Românica. Tornou-se doutor em 
Linguística em 1966, com a tese intitulada 
“Introdução ao estudo do aspecto verbal na 
língua portuguesa”.

Ingressou como docente no curso de Letras 
da FFLCH em 1992. Obteve o título de livre-
docente em 1993, e tornou-se professor titular 
em 1996. 

Dedicou-se à história do português brasileiro, 
contribuindo com a documentação e a análise 
do português culto falado no país.

Em 28 de junho de 2013, tornou-se o 52º 
professor emérito da FFLCH USP.

Nasceu no dia 1º de abril de 1937, 
em Araçatuba (SP).
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AZIZ NACIB AB'SABER

Graduou-se em Geografia e História na antiga 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL), 
em 1944. Em 1946, concluiu especialização 
em Geografia. Ingressou como prático de 
laboratório da FFCL em 1947, e assim atuou 
até 1965, quando passou a professor. Tornou-
se doutor em 1956, com a tese intitulada 
“Geomorfologia do sítio urbano em São Paulo”. 

Obteve o título de livre-docente em 1965, 
com a tese “Da participação das superfícies 
aplainadas e das depressões periféricas na 
compartimentação do Planalto Brasileiro”. 
Tornou-se professor titular em 1968, com a 
tese “Bases geomorfológicas para o estudo do 
quaternário no Estado de São Paulo”.

Contribuiu profundamente para o estudo da 
paisagem brasileira, destacando-se nas áreas 
de geomorfologia, planejamento ambiental e 
geografia física. 

Em 23 de março de 2000, tornou-se o 27º 
professor emérito da FFLCH USP. 

Faleceu em 16 de março de 2012, em Cotia (SP).

Nasceu no dia 24 de outubro de 1924, 
em São Luiz do Paraitinga (SP)..
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AZIS SIMÃO

Na adolescência, perdeu a vista esquerda. 
Atuou no jornalismo em 1928 e 1929 e 
fundou a Escola Proletária Noturna, na 
qual foi professor. Em 1932, formou-se 
pela Escola de Farmácia. Em 1935, perdeu 
a visão direita. Em 1939, começou a 
frequentar a antiga Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras (FFCL) como aluno 
ouvinte, graduando-se como aluno regular 
em 1950.

Foi convidado para integrar a FFCL como 
Auxiliar de Ensino e Pesquisa em 1951. 

Devido à deficiência visual, foi contratado 
somente em 1953 por lei especial do 
Governo do Estado, aprovada pela 
Assembleia Legislativa. Obteve o título 
de livre-docente em 1964, com a tese 
“Sindicato e o Estado”, e tornou-se 
professor titular em 1973. 

Em 28 de maio de 1987, tornou-se o 10º 
professor emérito da FFLCH USP. 

Faleceu em 25 de novembro de 1990.

Nasceu no dia 30 de abril de 1912, 
em Bragança Paulista (SP).
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BENTO PRADO DE 
ALMEIDA FERRAZ JÚNIOR

Graduou-se em Filosofia na antiga Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL), em 1959. 

Ingressou como docente no curso de Filosofia 
da FFCL em 1961. Obteve o título de livre-
docente em 1965, com a tese “Presença 
e campo transcendental: consciência e 
negatividade na filosofia de Bergson”. 

Destacou-se em áreas como história da 
filosofia e filosofia de Bergson. Sendo 
considerado um dos mais importantes 
filósofos brasileiros, também teve relevância 
para os estudos da filosofia da mente e da 
linguagem, bem de como em epistemologia, 
psicologia e psicanálise. 

Em 19 de novembro de 1998, tornou-se o 23º 
professor emérito da FFLCH USP. 

Faleceu no dia 12 de janeiro de 2007, em São 
Carlos (SP).

Nasceu no dia 21 de agosto de 
1937, em Jaú (SP).
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BORIS SCHNAIDERMAN

Formou-se engenheiro agrônomo na antiga 
Escola Nacional de Agronomia do Rio de 
Janeiro, em 1940. Naturalizado brasileiro 
em 1941, foi funcionário do Ministério 
da Agricultura. Logo depois, ingressou no 
exército e combateu na Segunda Guerra 
Mundial. Em 1944, começou a fazer 
traduções de autores russos e, desde então, 
publicou diversos livros sobre cultura e 
literatura russas.

Reconhecido como um dos maiores 
intelectuais e tradutores da língua russa em 
nosso país, foi convidado, em 1960, para 
implantar o curso de Língua e Literatura 
Russa na antiga Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras (FFCL), onde permaneceu 
até sua aposentadoria, em 1979.

Em 16 de agosto de 2001, tornou-se o 31º 
professor emérito da FFLCH USP. 

Faleceu no dia 18 de maio de 2016, em São 
Paulo (SP).

Nasceu no dia 17 de maio de 1917, 
em Uman, na atual Ucrânia.
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CARLOS AUGUSTO DE 
FIGUEIREDO MONTEIRO

Graduou-se em Geografia e História 
na Faculdade Nacional de Filosofia da 
Universidade do Brasil, em 1950. Em 1953, 
concluiu especialização em Geografia Física 
e Geologia Dinâmica na Faculté des Sciences 
da Université de Paris - Sorbonne (França), 
em 1953.

Ingressou como docente na antiga 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
(FFCL) em 1954. Tornou-se doutor em 
Geografia pela mesma FFCL em 1967, com 
a tese intitulada “A frente polar atlântica 
e as chuvas de inverno na vertente sul 
oriental do Brasil”. Obteve o título de livre-
docente em 1975, com a tese “Teoria e 
clima urbano”. Tornou-se professor titular 
do Departamento de Geografia em 1986. 

Dedicou-se às áreas de geografia física, 
ecologia, ciências exatas e da terra, 
geociências e história.

Em 26 de junho de 2003, tornou-se o 35º 
professor emérito da FFLCH USP. 

Nasceu no dia 23 de março de 
1927, em Teresina (PI).
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CARLOS GUILHERME 
SANTOS SERÔA DA MOTA

Graduou-se em História na então Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL), em 
1963. Ingressou como docente no curso de 
História da FFCL em 1964.

Em 1964, concluiu especialização em História 
da Educação na FFCL, em 1968 em História 
Moderna e Contemporânea na Université de 
Toulouse II (França), e em 1974 em Literatura 
Brasileira. 

Obteve o título de mestre em 1967, com a 
dissertação “Ideia de revolução do Brasil”. 
Tornou-se doutor em História Moderna 
e Contemporânea em 1970, com a tese 
intitulada “Nordeste, 1817”.

Dedicou-se a temas na área de história, 
com ênfase em história da cultura 
e das ideologias, fazendo reflexões 
sobre arquitetura, urbanismo, direito e 
mentalidades. 

Em 18 de junho de 2009, tornou-se o 44º 
professor emérito da FFLCH USP.

Nasceu no dia 20 de fevereiro de 
1941, em São Paulo (SP).
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DAVI ARRIGUCCI JÚNIOR

Graduou-se em Letras na antiga Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL), em 
1964. Ingressou como docente no curso de 
Letras da FFCL em 1965. Em 1967, concluiu 
especialização em Letras.

Tornou-se doutor em Letras em 1972, com 
a tese intitulada “O escorpião encalacrado: 
a poética da destruição em Julio Cortázar”. 
Obteve o título de livre-docente em 1990, 
com a tese: “Humildade, paixão e morte: 
a poesia de Manuel Bandeira”. Tornou-se 
professor titular em 1992.

Dedicou-se à área de letras, com ênfase em 
teoria literária, atuando principalmente em 
temas como literatura e experiência histórica, 
poética da narrativa curta, narrativa e lírica 
hispano-americanas, teoria do romance, 
lírica brasileira moderna e contemporânea, 
correntes críticas e teoria da interpretação. 

Em 19 de maio de 2011, tornou-se o 49º 
professor emérito da FFLCH USP.

Nasceu no dia 07 de maio de 1943, 
em São João da Boa Vista (SP).
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DÉCIO DE ALMEIDA 
PRADO

Graduou-se em Filosofia na antiga 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
(FFCL), em 1938. Ingressou como docente 
no curso de Filosofia da FFCL em 1954. Em 
1964, passa a lecionar no curso de Letras 
da mesma instituição.

Tornou-se doutor em 1971, com a tese 
intitulada “João Caetano”, sobre o ator, e 
obteve o título de livre-docente em 1979, 
com a tese "João Caetano e a arte do 
ator".

Destacou-se no estudo de obras dramáticas 
contemporâneas, desenvolvendo estudos 
sobre o teatro brasileiro e a cultura do Brasil.

Faleceu em 04 de fevereiro de 2000, em 
São Paulo (SP) e, em 29 de novembro de 
2001, em homenagem póstuma, tornou-se 
o 32º professor emérito da FFLCH USP.

Nasceu no dia 14 de agosto de 
1917, em São Paulo (SP). 
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DIANA LUZ PESSOA DE 
BARROS
Graduou-se em Letras pela Faculdade de 
Ciências e Letras de São José do Rio Preto, 
em 1969. Obteve o título de mestre em 
Linguística na Université Sorbonne Nouvelle 
- Paris 3 (França), em 1971, com a dissertação 
“Structure actantielle dans quatre nouvelles 
de Maupassant”. 

Tornou-se doutora em Linguística em 
1976, com a tese intitulada “Verbos de 
comunicação: estudo sintático-semântico”. 
Obteve o título de livre-docente em 1985, 
com a tese “A festa do discurso. Teoria 
do discurso. Análise de redações de 
vestibulandos”. Ingressou como docente no 
curso de Letras da FFLCH em 1986.  Tornou-se 
professora titular em 1997.

Dedicou-se às áreas de teoria e análise do 
discurso e do texto, análise da conversação, 
estudos da língua falada, semiótica narrativa 
e discursiva e história das ideias linguísticas.

Em 17 de agosto de 2017, tornou-se a 57ª 
professora emérita da FFLCH USP.

Nasceu no dia 14 de novembro de 
1947, em Monte Aprazível (SP).
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DINO FIORAVANTE PRETI

Graduou-se em Letras Clássicas na antiga 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
(FFCL), em 1954. Ingressou como docente no 
curso de Letras da FFCL em 1967.

Obteve o título de mestre em Filologia 
e Língua Portuguesa em 1969, com a 
dissertação “Camões e a realidade histórica”. 
Tornou-se doutor em Filologia e Língua 
Portuguesa em 1972, com a tese intitulada 
“Níveis sociolinguísticos”. Obteve o título 
de livre-docente em 1981, com a tese “A 
linguagem proibida: um estudo sobre a 
linguagem erótica”. 

Tornou-se professor titular do Departamento 
de Letras Clássicas e Vernáculas em 1987. 

Foi um dos introdutores da sociolinguística 
no Brasil, e pioneiro nos estudos sobre 
oralidade de análise da conversação, variação 
linguística, gíria, língua falada, conversação e 
linguagem dos idosos.

Em 23 de setembro de 2010, tornou-se o 45º 
professor emérito da FFLCH USP. 

Nasceu no dia 19 de março de 
1930, em São Paulo (SP). 
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EUNICE RIBEIRO 
DURHAM

Graduou-se em Ciências Sociais na antiga 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
(FFCL), em 1954. Ingressou como docente de 
Antropologia da FFCL em 1960. 

Obteve o título de mestre em Antropologia 
Social em 1964, com a dissertação “Mobilidade 
e assimilação: a história do imigrante italiano 
num município paulista”, e tornou-se doutora 
em 1967, com a tese intitulada “Migração, 
trabalho e família: aspectos do processo de 
integração do trabalhador de origem rural à 
sociedade urbano-industrial”. 

Obteve o título de livre-docente em 1973, com 
a tese “A reconstrução da realidade: a obra 
etnográfica de Bronislaw Malinowski”. Tornou-
se professora titular em 1985.

Dedicou-se aos estudos de antropologia, com 
ênfase em imigração italiana, além de pesquisar 
os temas ensino superior, universidade, 
avaliação, política educacional e américa latina.

Em 18 de abril de 2002, tornou-se a 33ª 
professora emérita da FFLCH USP.

Nasceu no dia 03 de julho de 1932, 
em Limeira (SP)
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EVA ALTERMAN BLAY

Graduou-se em Ciências Sociais na antiga 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
(FFCL), em 1959. Ingressou como docente de 
Sociologia da FFCL em 1961. Em 1966, concluiu 
especialização em Sociologia. Obteve o título 
de mestre em Sociologia em 1969, com a 
dissertação “Mulher escola profissão: o ginásio 
industrial feminino em São Paulo”. 

Tornou-se doutora em Sociologia em 1973, 
com a tese intitulada “A mulher na indústria 
paulista”. Obteve o título de livre-docente em 
1982, com a tese “Eu não tenho onde morar”. 
Tornou-se professora titular em 1989.  

Foi uma das pioneiras em pesquisas sobre 
as questões da mulher e as relações sociais 
de gênero, como participação política da 
mulher, violência contra a mulher, feminismo 
e masculinidades. Além disso, dedicou-se 
a questões urbanas, habitação operária e 
imigração judaica. 

Foi senadora da República entre dezembro de 
1992 e janeiro de 1995. 

Em 19 de outubro de 2018, tornou-se a 62ª 
professora emérita da FFLCH USP.

Nasceu no dia 04 de junho de 
1937, em São Paulo (SP).
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FRANCISCO CORRÊA 
WEFFORT

Graduou-se em Ciências Sociais na antiga 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL), 
em 1961. Ingressou como docente da mesma 
FFCL em 1962. 

Tornou-se doutor em Ciência Política em 1968, 
com a tese intitulada “Populismo e classes 
populares”. Obteve o título de livre-docente em 
1977, com a tese “Sindicatos e política”. Tornou-
se professor titular do Departamento de Ciência 
Política em 1984.

Integrou o corpo de pesquisadores do Centro 
Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), foi 
um dos fundadores e o primeiro presidente do 
Centro de Estudos de Cultura Contemporânea 
(Cedec), e fundador e presidente da Associação 
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências 
Sociais (Anpocs). Exerceu o cargo de ministro da 
Cultura de 1995 a 2002. 

Dedicou-se aos estudos de ciência política, 
atuando principalmente nos seguintes temas: 
estado, cultura e elites.

Em 18 de outubro de 2013, tornou-se o 54º 
professor emérito da FFLCH USP. 

Nasceu no dia 17 de maio de 1937, 
em Quatá (SP).
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FRANCISCO MARIA 
CAVALCANTI DE OLIVEIRA

Graduou-se em Ciências Sociais na Faculdade 
de Filosofia da Universidade do Recife, atual 
Universidade Federal de Pernambuco, em 
1956. Trabalhou na Superintendência de 
Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), 
entre 1959 e 1964, ao lado do economista 
Celso Furtado. Com a ditadura militar, em 
1964, partiu para o exílio no Chile.

Ingressou como docente no Departamento 
de Sociologia da FFLCH em 1988. Tornou-
se doutor - por notório saber - pela 
Universidade de São Paulo, em 1992. Quando 
docente do Departamento de Sociologia 
da FFLCH, fundou o Centro de Estudos dos 
Direitos da Cidadania (CENEDIC). 

Dedicou-se ao estudo de economia, com 
ênfase em crescimento, flutuações e 
planejamento econômico. 

Em 28 de agosto de 2008, tornou-se o 40º 
professor emérito da FFLCH.

Faleceu em 10 de julho de 2019, em São 
Paulo (SP).

Conhecido como Chico de Oliveira, 
nasceu no dia 07 de novembro de 

1933, em Recife (PE).
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GABRIEL COHN

Graduou-se em Ciências Sociais na 
então Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras (FFCL), em 1964. Ingressou como 
docente do curso de Ciências Sociais da 
FFCL em 1964.

Obteve o título de mestre em Sociologia 
em 1967, com a dissertação “A política 
do petróleo no Brasil 1920-1954”, e 
tornou-se doutor em Sociologia em 
1971, com a tese intitulada “Cultura 
e comunicação de massa”. Obteve o 
título de livre-docente em 1977, com a 
tese “Crítica e resignação (Sobre Max 
Weber)”.

Foi diretor da FFLCH durante os anos de 
2006 a 2008. 

Dedicou-se às questões da sociologia 
do desenvolvimento, sociologia da 
comunicação e cultura, teoria social com 
ênfase em teoria da ação e em teoria 
crítica da sociedade.

Em 08 de dezembro de 2011, tornou-se 
o 50º professor emérito da FFLCH USP.

Nasceu no dia 29 de setembro de 
1938, em Jacareí (SP).
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JOSÉ DE SOUZA MARTINS 

Graduou-se em Ciências Sociais na 
antiga FFCL, em 1964. Ingressou como 
docente de Sociologia na mesma FFCL 
em 1965. 

Obteve o título de mestre em 
Sociologia em 1966, com a dissertação 
“Empresário e empresa na biografia do 
conde Matarazzo”. Tornou-se doutor 
em Sociologia em 1970, com a tese 
intitulada “A comunidade na sociedade 
de classes”. Obteve o título de livre-
docente em 1992, com a tese “Tempo 
da vida e tempo da história no mundo 
camponês (Estudos)”. 

Dedicou-se aos temas de sociologia da 
fronteira, sociologia dos movimentos 
sociais, sociologia da violência, 
sociologia da vida cotidiana e sociologia 
visual, tendo feito pesquisas e 
escrito sobre a questão agrária, sobre 
fotografia, sobre o subúrbio e sobre 
comportamento coletivo.

Em 23 de outubro de 2008, tornou-se o 
41º professor emérito da FFLCH.

Nasceu no dia 24 de outubro de 
1938, em São Caetano do Sul (SP).
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JOSÉ JOBSON DE 
ANDRADE ARRUDA

Graduou-se em História na antiga 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
(FFCL), em 1966. Ingressou como docente 
no curso de História da FFCL em 1967.

Tornou-se doutor em História Econômica 
em 1973, com a tese intitulada “O Brasil 
no comércio colonial (1796-1808): 
contribuição ao estudo quantitativo da 
economia colonial”. Obteve o título de 
livre-docente em 1982, com a tese “As 
raízes do industrialismo moderno: estudo 
histórico sobre as origens da revolução 
industrial na Inglaterra”. 

Dedicou-se aos estudos de história, 
com ênfase em história moderna e 
contemporânea, atuando principalmente 
nos seguintes temas: história do Brasil, 
história moderna e contemporânea 
com ênfase em história econômica e 
historiografia.

Em 20 de setembro de 2017, tornou-se o 
58º professor emérito da FFLCH.

Nasceu no dia 02 de abril de 1942, 
em Cássia (MG).



professoresprofessores
eméritoseméritos

MARIA DE LOURDES 
MÔNACO JANOTTI 

Graduou-se em História na então Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL), em 
1959. Ingressou como docente no curso de 
História da FFCL em 1965. Tornou-se doutora 
em História Social em 1971, com a tese 
intitulada “João Francisco Lisboa: historiador 
e jornalista”.

Obteve o título de livre-docente em 1984, 
com a tese “Os subversivos da República”. 

Dedicou-se a temas de cultura  cultura e 
representação, história do Brasil, história 
social, historiografia brasileira, metodologia 
de pesquisa, teoria e metodologia, ensino da 
história e história política. 

Em 04 de abril de 2014, tornou-se a 55ª 
professora emérita da FFLCH USP.

Nasceu em 11 de fevereiro de 1938, 
em São Paulo (SP)



professoresprofessores
eméritoseméritos

MARIA ISAURA PEREIRA DE 
QUEIROZ 
Graduou-se em Ciências Sociais na antiga 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL), em 
1949. Obteve o título de mestre em Sociologia, 
Antropologia e Política em 1951, com a dissertação 
“Sociologia, antropologia e política”.

Ingressou como docente na FFCL em 1951. Tornou-se 
doutora em Sociologia na École Pratique des Hautes 
Études en Sciences Sociales, Universidade de Paris 
(França) em 1959, com a tese “La guerre sainte au 
Brésil: le mouvement messianique du Contestado”. 
Obteve o título de livre-docente em 1963, com a 
tese “O messianismo no Brasil e no mundo”.

Dedicou-se a três campos temáticos: análises sobre 
a reforma e a revolução por meio dos movimentos 
religiosos, messiânicos e do mandonismo na política; 
estudos rurais, com análise do campesinato brasileiro 
a partir da definição de grupos rústicos; e cultura 
brasileira, com destaque para as histórias de vida, 
relações de gênero e carnaval. 

Em 31 de maio de 1990, tornou-se a 13ª professora 
emérita da FFLCH USP, tendo sido a primeira mulher 
a obter esse título na Faculdade. 

Faleceu em 29 de dezembro de 2018, em São 
Paulo (SP).

Nasceu no dia 26 de agosto de 
1918, em São Paulo (SP).

Inaugurou a temática dos 
estudos rurais nas Ciências 
Sociais da USP, tendo sido 

uma das fundadoras do Centro 
de Estudos Rurais e Urbanos 

(CERU).



professoresprofessores
eméritoseméritos

MARIA ODILA LEITE DA 
SILVA DIAS

Graduou-se em História na antiga Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL), em 1961. 
Obteve o título de mestre em 1965, e tornou-
se doutora em História Social em 1972. Obteve 
o título de livre-docente em 1982, com a tese 
“Anna Gertrudes de Jesus, mulher da terra”, e 
tornou-se professora titular em 1987.

Dedicou-se aos estudos de história social e 
história das relações de gênero. 

Em 13 de setembro de 2013, tornou-se a 53ª 
professora emérita da FFLCH USP.

Nasceu no dia 21 de abril de 1940, 
em São Paulo (SP).



professoresprofessores
eméritoseméritos

MARILENA DE SOUZA 
CHAUI

Graduou-se em Filosofia na antiga Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL), em 1965. 
Ingressou como docente no curso de Filosofia 
da FFCL em 1963. Obteve o título de mestre 
em Filosofia em 1967, com a dissertação 
“Merleau-Ponty e a crítica do humanismo”. 
Tornou-se doutora em Filosofia em 1971, 
com a tese intitulada “Introdução à leitura de 
Espinosa”. 

Obteve o título de livre-docente em 1977, 
com a tese “A nervura do real: Espinosa e a 
questão da liberdade”. Tornou-se professora 
titular da FFLCH em 1986. 

Dedicou-se à pesquisa em filosofia, com 
ênfase em história da filosofia, atuando 
principalmente nos seguintes temas: 
democracia, política, direitos, cidadania e luta 
de classes. 

Em 13 de dezembro de 2017, tornou-se a 59ª 
professora emérita da FFLCH USP.

Nasceu no dia 4 de setembro de 
1941, em Pindorama (SP).



professoresprofessores
eméritoseméritos

RAQUEL GLEZER

Graduou-se em História na antiga Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL), em 
1966. Em 1968, concluiu especialização em 
Metodologia da História com a monografia 
“O processo de urbanização em São Paulo 
no século XIX: o caso de Ribeirão Preto”. 
Ingressou como docente no curso de história 
da FFLCH em 1971.

Tornou-se doutora em História Social em 
1977, com a tese intitulada “O fazer e o 
saber na obra de José Honório Rodrigues: 
um modelo de análise historiográfica”. 
Obteve o título de livre-docente em 1992, 
com a tese “Chão de terra: um estudo sobre 
São Paulo colonial”. Tornou-se professora 
titular em 1998. 

Dedicou-se aos estudos de teoria e filosofia 
da história, atuando principalmente nos 
seguintes temas: historiografia brasileira, 
ensino de história, história da cidade de São 
Paulo, história do Brasil e urbanização.

No dia 18 de maio de 2018, tornou-se a 60ª 
professora emérita da FFLCH USP.

Nasceu no dia 05 de agosto de 
1944, em São Paulo (SP).



professoresprofessores
eméritoseméritos

REGINALDO PRANDI 

Graduou-se em Ciências Sociais no Centro 
Universitário Fundação Santo André, em 
1970. Em 1971, concluiu especialização em 
Demografia na FFLCH. 

Obteve o título de mestre em Sociologia em 
1974, com a dissertação “Mensagem católica 
e mudança social no Brasil: 1940 a 1971”. 
Ingressou como docente no curso de Ciências 
Sociais da FFLCH em 1976. 

Tornou-se doutor em Sociologia em 1977, com 
a tese intitulada “O trabalhador por conta 
própria sob o capital”. Obteve o título de livre-
docente em 1989, com a tese “Os candomblés 
de São Paulo”. Tornou-se professor titular em 
1993.

Dedicou-se à área de sociologia da religião, 
atuando principalmente nos seguintes 
temas: religiões afro-brasileiras (candomblé 
e umbanda), catolicismo, espiritismo e 
pentecostalismo. 

Em 05 de junho de 2018, tornou-se o 61º 
professor emérito da FFLCH USP.

Nasceu no dia 14 de maio de 1946, 
em Potirendaba (SP).



professoresprofessores
eméritoseméritos

RUY FAUSTO

Graduou-se em Filosofia na antiga 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
(FFCL), em 1956 e em Direito na Faculdade 
de Direito, em 1960. 

Ingressou como docente no curso de 
Filosofia da FFCL em 1963. Tornou-se doutor 
na Université Paris 1 Pantheon-Sorbonne, 
Paris 1 (França), em 1981, com a tese 
intitulada “Marx: lógica e política”. Obteve o 
título de livre-docente em 1989, com a tese 
“Marx: lógica, história”.

Dedicou-se a temas de história da filosofia, 
ética e história da filosofia moderna. 

Em 27 de agosto de 1998, tornou-se o 22º 
professor emérito da FFLCH USP.

Nasceu no dia 22 de janeiro de 
1935, em São Paulo (SP).



professoresprofessores
eméritoseméritos

SEDI HIRANO
Graduou-se em Ciências Sociais na antiga 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL), 
em 1964. Ingressou como docente da FFCL em 
1965. 

Obteve o título de mestre em Sociologia 
em 1972, com a dissertação “Castas, 
estamentos e classes sociais: discussões 
teóricas preliminares”. Tornou-se doutor em 
Sociologia em 1987, com a tese intitulada 
“Pré-capitalismo e capitalismo: a formação 
do Brasil colonial”. 

Obteve o título de livre-docente em 1991, 
com a tese “Formação da sociedade 
moderna no Brasil: ensaios sobre tradição, 
modernização e modernidade”, e tornou-
se professor titular do Departamento de 
Sociologia da FFLCH em 1999.

Dedicou-se aos estudos de sociologia, com 
ênfase em sociologia do desenvolvimento, 
atuando nos temas relacionados à América 
Latina, Leste Asiático, desigualdade, pobreza, 
trabalho e violência.

Em 25 de novembro de 2010, tornou-se o 46º 
professor emérito da FFLCH USP.

Nasceu no dia 26 de outubro de 
1938, em Borborema (SP)

Foi diretor da FFLCH de 2002 a 
2005, e Pró-Reitor de Cultura 

e Extensão Universitária da 
Universidade de São Paulo 

entre 2005 e 2007.

Dedicou-se aos estudos de 
sociologia, com ênfase em 

sociologia do desenvolvimento, 
atuando nos temas 

relacionados a América Latina, 
Leste Asiático, desigualdade, 

pobreza, trabalho e violência.



professoresprofessores
eméritoseméritos

ULPIANO BEZERRA TOLEDO 
DE MENESES

Graduou-se em Letras Clássicas pela antiga 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL), 
em 1959. Em 1961, concluiu especialização em 
História da Religião e da Literatura Gregas na 
École Pratique Des Hautes Études, em Epigrafia 
Grega na École Normale Supérieure, em História 
da Arte Grega no Musée Du Louvre (França), 
e em Etruscologia e Antiguidades Itálicas na 
Università Italiana Per Stranieri (Itália).

Tornou-se doutor em 1964, com a tese intitulada 
“Le décor mural des nouvelles maisons de 
Skardhana: problèmes de peinture délienne”, 
na Université de Paris (França). Ingressou como 
docente no curso de História da FFCL em 1964.

Obteve o título de livre-docente em 1982, com a 
tese “A pintura na construção social da cidade: 
estudo de cultura material em Delos helenística”.

Dedicou-se às áreas de história antiga (história 
da cultura, pintura helenística, urbanismo 
antigo), cultura material, cultura visual, 
patrimônio cultural, museus e museologia.

No dia 29 de maio de 2008, tornou-se o 39º 
professor emérito da FFLCH USP.

Nasceu no dia 08 de agosto de 
1936, em Cunha (SP).



professoresprofessores
eméritoseméritos

WALNICE NOGUEIRA 
GALVÃO

Graduou-se em Ciências Sociais na antiga 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
(FFCL), em 1961. Tornou-se doutora em 
Letras, com a tese intitulada “As formas do 
falso: um estudo sobre a ambiguidade no 
Grande Sertão: Veredas”.

Ingressou como docente do curso de Letras 
da FFCL em 1965. Obteve o título de livre-
docente em 1972, com a tese “No calor da 
hora: a guerra de Canudos nos jornais”. 

Dedicou-se a estudos sobre Euclides da 
Cunha e Guimarães Rosa, além de crítica da 
literatura e da cultura. 

Em 11 de março de 2011, tornou-se a 48ª 
professora emérita da FFLCH USP.

Nasceu no dia 04 de fevereiro de 
1937, em Araraquara (SP).



professoresprofessores
eméritoseméritos

JOÃO BAPTISTA BORGES 
PEREIRA

Graduou-se em Ciências Sociais na então 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
(FFCL), em 1958. Obteve o título de mestre 
em Antropologia com a dissertação “A escola 
secundária numa sociedade em mudança”, 
pela Escola de Sociologia e Política de São 
Paulo, em 1964. 

Em 1964, ingressou como docente na mesma 
FFCL. Tornou-se doutor em Antropologia em 
1966, com a tese intitulada “Cor, profissão e 
mobilidade: o negro e o rádio em São Paulo”. 
Obteve o título de livre-docente em 1968, com 
a tese “Italianos no mundo rural paulista” 
e, em 1975, tornou-se professor titular do 
Departamento de Antropologia da FFLCH. 
Cumpriu pós-doutorado na Universidade de 
Coimbra (Portugal), em 1980. 

Dedicou-se aos estudos de antropologia, 
atuando principalmente nos temas imigração, 
questão racial, educação e diversidade 
religiosa. 

Em 22 de março de 2001, tornou-se o 28º 
professor emérito da FFLCH USP.  

Nasceu no dia 23 de julho de 1929, 
em Santa Cruz do Rio Pardo (SP).

Foi diretor da FFLCH de 1985 a 
1989, e de 1994 a 1998.



professoresprofessores
eméritoseméritos

LUX BOELITZ VIDAL

Graduou-se em Arts pelo Sarah Lawrence 
College, em 1951. Obteve o título de 
mestre em 1972, com a dissertação “O Me-
Rere-Me, análise de uma cerimônia entre 
os Xikrin do Catete”. 

Ingressou como docente de Antropologia 
da então Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras (FFCL) em 1969. Tornou-se doutora 
em 1973, com a tese intitulada “Put-Karôt 
(Xikrin), grupo indígena do Brasil Central". 
Dedicou-se a estudos sobre o Brasil Central 
e grupos indígenas.

No dia 9 de dezembro de 2010, tornou-se 
a 47ª professora emérita da FFLCH USP.

Nasceu no dia 27 de abril de 
1930 em Berlim, Alemanha e 

naturalizou-se brasileira.



professoresprofessores
eméritoseméritos

EGON SCHADEN

Graduou-se em Filosofia na antiga 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
(FFCL), em 1937. 

Ingressou como docente da mesma FFCL 
em 1943, ajudando a consolidar a área 
de Antropologia, que antes era dividido 
em antropologia, etnografia do Brasil e 
língua tupi. 

Tornou-se doutor em 1945, com a tese 
intitulada “Ensaio etno-sociológico 
sobre a mitologia heroica de algumas 
tribos indígenas do Brasil”. Obteve o 
título de livre-docente em 1954, com a 
tese “Aspectos fundamentais da cultura 
guarani”.

Dedicou-se ao estudo dos povos indígenas 
e da imigração, fazendo parte da primeira 
geração de antropólogos da USP. 

Em 28 de setembro de 1989, tornou-se o 
12º professor emérito da FFLCH USP. 

Faleceu em 16 de setembro de 1991, em 
São Paulo (SP).

Nasceu no dia 04 de julho de 1913, 
em São Bonifácio (SC).



professoresprofessores
eméritoseméritos

JOSÉ ARTHUR GIANNOTTI

Graduou-se em Filosofia na antiga 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
(FFCL), em 1953. Obteve o título de 
doutor em 1960, com a tese intitulada 
“John Stuart Mill: o psicologismo e a 
fundamentação lógica”. 

Obteve o título de livre-docente em 1965, 
com a tese “Alienação do trabalho objetivo”. 
Em 1969, foi aposentado compulsoriamente 
pelo Ato Institucional no 5.

Em 1973, concluiu especialização em 
Filosofia na Yale University (EUA) e, em 
1982, na Columbia University (EUA). 

Dedicou-se aos estudos filosóficos, 
com ênfase aos temas de lógica, ética e 
epistemologia e marxismo.

Em 25 de junho de 1998, tornou-se o 21º 
professor emérito da FFLCH USP. 

Nasceu no dia 25 de fevereiro de 
1930, em São Carlos (SP).



professoresprofessores
eméritoseméritos

JOSÉ PEREIRA DE 
QUEIROZ NETO
Graduou-se em Agronomia pela Escola Superior de 
Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq - USP), em 1952, 
e em Chimie Agricole pela Université de Rennes 
I (França), em 1956. Concluiu especializações 
em Géologie et Pédologie, Physiologie Végétale, 
Pedologie Tropicale e Étude des Milieux Naturels des 
Amériques Latines, todas na França.

Ingressou como docente no curso de Geografia da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL) em 
1965. Tornou-se doutor em Ciências do Solo em 
1969, com a tese intitulada “Interpretação dos solos 
da serra de Santana para fins de classificação”. 

Cumpriu pós-doutorado no Centre National de la 
Recherche Scientifique (França), em 1970. Obteve 
o título de livre-docente em 1975, com a tese 
“Pedogênese no Planalto Atlântico: contribuição 
à interpretação paleogeográfica dos solos da 
Mantiqueira Norte Ocidental”. Tornou-se professor 
titular do Departamento de Geografia em 1983.

Dedicou-se às geociências, com ênfase em 
pedogênese e morfogênese.

Em 28 de agosto de 2003, tornou-se o 36º professor 
emérito da FFLCH USP.

Nasceu no dia 15 de outubro de 
1929, em São Paulo (SP). 



professoresprofessores
eméritoseméritos

MILTON ALMEIDA DOS 
SANTOS

Formou-se em Direito na Universidade Federal da 
Bahia, em 1948. Tornou-se doutor em Geografia 
na Université de Strasbourg (França), em 1958, 
com a tese “Le centre de la ville de Salvador. 
Étude de geographie urbaine”.

Obteve o título de livre-docente em Geografia 
Humana na Universidade Federal da Bahia, em 
1961, com a tese “Os estudos regionais e o 
futuro da geografia”. Ingressou na FFLCH como 
Professor Titular do Departamento de Geografia 
em 1983. 

Foi o primeiro pesquisador oriundo da 
América Latina a receber o prêmio Vatrin Lud, 
considerado o Nobel da Geografia. Dedicou-se a 
analisar inúmeros temas, incluindo os modelos 
de globalização, a epistemologia da geografia e o 
espaço urbano.

Em 28 de agosto de 1997, tornou-se o 18º 
professor emérito da FFLCH.

Faleceu no dia 24 de junho de 2001, em São 
Paulo (SP).

Nasceu no dia 03 de maio de 1926 
em Brotas de Macaúbas (BA). 



professoresprofessores
eméritoseméritos

PASQUALE PETRONE

Licenciou-se em Geografia na antiga 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
(FFCL) em 1947. 

Ingressou como docente de Geografia da 
mesma FFCL em 1948. Tornou-se doutor 
em 1961, com a tese intitulada “A baixada 
do Ribeira de Iguapé: estudo de geografia 
humana”. Obteve o título de livre-docente em 
1965, com a tese "Os aldeamentos paulistas 
e sua função na valorização do planalto 
paulistano". 

Foi Presidente da Associação dos Geógrafos 
Brasileiros, Diretor do Setor de Pesquisas e 
Vice-Diretor do Instituto de Geografia, bem 
como Chefe do Departamento de Geografia.

Dedicou-se aos estudos de geografia da 
colonização, geografia política e geografia 
agrária. 

Em 25 de setembro de 1997, tornou-se o 19º 
professor emérito da FFLCH USP.

Nasceu no dia 05 de junho de 1924, em 
San Nicola Baronia (Itália).



professoresprofessores
eméritoseméritos

EDUARDO D'OLIVEIRA 
FRANÇA 

Graduou-se em História na antiga Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL), e em 
Direito na Faculdade de Direito, em 1937. 

Ingressou como docente na mesma FFCL em 
1939. Tronou-se doutor em 1946, com a tese 
intitulada “O poder real em Portugal e as 
origens do absolutismo”, uma das primeiras 
do Departamento de História. Tornou-se 
professor catedrático de História da Civilização 
Moderna e Contemporânea em 1951.

Dedicou-se ao estudo da história das 
civilizações. As linhas de força de seu 
pensamento histórico abrangem conceitos e 
interpretações sobre a história de Portugal e 
do Brasil.

Em 30 de junho de 1994, tornou-se o 17º 
professor emérito da FFLCH USP. 

Faleceu em 6 de julho de 2003, em São 
Paulo (SP).

Nasceu no dia 02 de abril de 1915, 
em Queluz (SP).



professoresprofessores
eméritoseméritos

EMÍLIA VIOTTI DA COSTA 

Graduou-se em História pela então Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL), em 1954. 
Concluiu especialização em História na École 
Pratique des Hautes Études (França).

Ingressou como docente da FFCL em 1956. 
Obteve o título de livre-docente em 1964, 
com a tese “Escravidão nas áreas cafeeiras: 
aspectos econômicos, sociais e ideológicos da 
desagregação do sistema escravista”. Em 1969, 
foi aposentada compulsoriamente pelo Ato 
Institucional nº 5.

Exilada, atuou como professora de História da 
América Latina nas Universidades Yale, Tulane e 
Illinois (EUA), entre 1973 e 1999.

Dedicou aos estudos de história do Brasil, área 
em que se tornou referência, principalmente nos 
temas escravidão e abolição. 

Em 24 de junho de 1999, tornou-se a 26ª 
professora emérita da FFLCH USP. 

Faleceu em 02 de novembro de 2017, em São 
Paulo (SP).

Nasceu no dia 10 de fevereiro de 
1928, em São Paulo (SP).



professoresprofessores
eméritoseméritos

FERNANDO ANTONIO 
NOVAIS

Graduou-se em História na antiga Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL) em 1958. 
Em 1973, obteve o título de doutorado com 
a tese “Portugal e Brasil na crise do antigo 
sistema colonial (1777-1808)”. Ingressou 
como docente em 1961. 

Dedicou-se às áreas de História, Historiografia 
e Economia, abordando em seus estudos a 
estrutura social no Brasil, o mercantilismo, o 
sistema colonial, o escravismo e absolutismo. 

É autor do livro “Portugal e Brasil na Crise 
do Antigo Sistema Colonial”, obra clássica 
da historiografia brasileira, e de inúmeros 
trabalhos importantes sobre história e 
historiografia.

Em 14 de dezembro de 2006, tornou-se o 38º 
professor emérito da FFLCH USP. 

Nasceu no dia 30 de setembro de 
1933, em Guararema (SP).



professoresprofessores
eméritoseméritos

FERNANDO HENRIQUE 
CARDOSO
Graduou-se em Ciências Sociais na antiga 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL), 
em 1952. 

Concluiu especialização em Sociologia em 1953, 
ano em que ingressou como docente na FFCL. 
Tornou-se doutor em Sociologia em 1961, com 
a tese intitulada “Formação e desintegração 
da sociedade de castas: o negro na ordem 
escravocrata do Rio Grande do Sul”. Cumpriu pós-
graduação no Laboratoire de Sociologie Industrielle 
na Universidade de Paris, França, de 1962 a 1963.

Obteve o título de livre-docente em Sociologia 
em 1963, com a tese “Empresário industrial e 
desenvolvimento econômico”. Em 1964, exilou-
se na Argentina e depois no Chile. Atuou como 
docente da Universidade de Nanterre (França) 
em 1967. Assumiu a cátedra de Ciência Política 
na FFCL em 1968. Em 1969, foi aposentado 
compulsoriamente pelo Ato Institucional nº 5.

Dedicou-se às áreas de sociologia e ciência política, 
com ênfase nos estudos das relações raciais, na 
gênese e desenvolvimento da sociedade brasileira.

Em 15 de maio de 1992, tornou-se o 14º professor 
emérito da FFLCH USP.

Nasceu no dia 18 de junho de 
1931, no Rio de Janeiro (RJ).

Exerceu o cargo de senador da 
República de 1983 a 1992. Foi 

ministro das Relações Exteriores 
de 1992 a 1993, e da Fazenda 

de 1993 a 1994. Foi presidente 
da República de 1995 a 2002. 

Desde 2013, é membro da 
Academia Brasileira de Letras, 

ocupando a cadeira nº 36.



professoresprofessores
eméritoseméritos

FLORESTAN FERNANDES

Graduou-se em Ciências Sociais na antiga 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
(FFCL), em 1941. 

Ingressou como docente no Curso de Ciências 
Sociais da mesma FFCL em 1945. Obteve o 
título de mestre na Escola Livre de Sociologia e 
Política, com a dissertação "A organização social 
dos tupinambá". 

Tornou-se doutor em 1951, com a tese intitulada “A 
função social da guerra na sociedade tupinambá”. 
Obteve o título de livre-docente em 1953, com 
a tese “Ensaio sobre o método de interpretação 
funcionalista na sociologia”. Em 1964, defendeu a 
tese de cátedra “A integração do negro à sociedade 
de classes”, considerado um dos trabalhos mais 
famosos do Brasil.

Foi deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores 
(PT), tendo participado da Assembleia Nacional 
Constituinte.

Em 5 de dezembro de 1985, tornou-se o 9º 
professor emérito da FFLCH USP. 

Faleceu em 10 de agosto de 1995, em São 
Paulo (SP).

Nasceu no dia 22 de julho de 1920, 
em São Paulo (SP).

Dedicou-se aos estudos 
das perspectivas teórico-

metodológicas da sociologia. É 
considerado o fundador da 
sociologia crítica no Brasil.



professoresprofessores
eméritoseméritos

MARIA LÍGIA COELHO 
PRADO 

Graduou-se em História na FFLCH em 1971. 
Obteve o título de mestre em História Social em 
1974, com a dissertação “O pensamento liberal 
do jornal O Estado de S. Paulo: 1932-1937”. 

Em 1975, ingressou como docente no 
Departamento de História da FFLCH. Tornou-
se doutora em 1982, com a tese intitulada “A 
democracia ilustrada: o Partido Democrático 
de São Paulo, 1926-1934”. Obteve o título de 
livre-docente em 1996, com a tese “Ensaios 
sobre política e cultura na América Latina do 
século XIX”, e tornou-se professora titular do 
Departamento de História em 2002.

Dedicou-se aos estudos de história da América 
Latina, trabalhando na intersecção dos campos 
da história política, história da cultura e história 
das ideias. 

Foi presidente da Associação Nacional de 
Pesquisadores e Professores de História das 
Américas (ANPHLAC) de 1998 a 2000. 

Em 10 de maio de 2012, tornou-se a 51ª 
professora emérita da FFLCH USP.

Nasceu no dia 13 de outubro de 
1940, em São Paulo (SP).



professoresprofessores
eméritoseméritos

ISAAC NICOLAU SALUM

Bacharelou-se em Teologia pela Faculdade de 
Teologia da Igreja Presbiteriana Independente 
do Brasil, em 1940. Licenciou-se em Letras 
Clássicas e Português, e em Línguas Estrangeiras 
pela antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras (FFLC), em 1941. Ingressou como docente 
professor assistente de Filologia Românica no 
curso de Letras da mesma FFLC, em 1947. 

Tornou-se doutor em 1954, com a tese 
intitulada “A contribuição linguística do 
cristianismo na România Antiga”. Obteve o 
título de livre-docente com a tese “A semana 
astrológica e judeo-cristã: introdução à 
problemática da nomenclatura semanal 
românica”, em 1967. 

Tornou-se catedrático, com a tese “Introdução 
à problemática da nomenclatura semanal 
românica”, em 1968. Foi diretor da Faculdade 
de Educação de 1972 a 1975. Publicou estudos 
sobre filologia românica e linguística e, como 
articulista de jornais paulistanos, escreveu sobre 
ensino, religião e sobre sua vivência em Minas 
Gerais. Em 31 de outubro de 1985, tornou-se o 
8º professor emérito da FFLCH-USP. Faleceu no 
dia 3 maio de 1993, em São Paulo (SP).

Nasceu no dia 24 de março de 1913, 
em Alpinópolis (MG).



professoresprofessores
eméritoseméritos

JOSÉ ADERALDO 
CASTELLO

Graduou-se em Letras Clássicas na antiga 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
(FFCL). 

Ingressou como professor de Literatura 
Brasileira na mesma FFCL em 1945. Tornou-
se doutor em 1950, com a tese intitulada “A 
introdução do romantismo no Brasil”. 

Obteve o título de livre-docente em 1958, 
com a tese “José Lins do Rêgo e o movimento 
regionalista e tradicionalista: contribuição 
para o estudo do modernismo”.

Foi diretor do Instituto de Estudos Brasileiros 
da Universidade de São Paulo de meados dos 
anos 1960 a 1981.

Dedicou-se aos estudos da literatura 
brasileira. 

No dia 24 de abril de 2001, tornou-se o 29º 
professor emérito da FFLCH.

Faleceu no dia 9 de dezembro de 2011.

Nasceu no dia 02 de outubro de 
1921, em Mombaça (CE).



professoresprofessores
eméritoseméritos

MARLYSE MADELEINE 
MEYER

Ingressou como docente de Língua e 
Literatura Francesa da antiga Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras (FFCL), em 1944. 
Tornou-se doutora em 1955, com a tese 
intitulada “Artifício e vida no teatro de 
amor de Marivaux”.

É autora da obra “Folhetins”, que recebeu 
o prêmio Jabuti em 1997, e foi responsável 
pela tradução de “Raízes do Brasil”, de 
Sérgio Buarque de Hollanda, para o francês.
Dedicou-se ao estudo de manifestações 
históricas da cultura popular e de massa, 
como os folhetins e os almanaques.

Em 16 de abril de 2009, tornou-se a 43ª 
Professora Emérita da FFLCH USP. 

Faleceu em 19 de julho de 2010.

Nasceu no dia 7 de agosto de 
1924, em São Paulo – SP.



professoresprofessores
eméritoseméritos

LEYLA BEATRIZ PERRONE 
MOISÉS

Graduou-se em Letras Neolatinas pela antiga 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
(FFCL), em 1957. 

Ingressou como docente de Línguas 
Modernas da FFLCH em 1971. Tornou-se 
doutora em 1974, com a tese intitulada 
“Lautréamont, objet de la critique”. Obteve o 
título de livre-docente em 1975, com tese “A 
crítica-escritura, um discurso dúplice”.

Coordenou o Núcleo de Pesquisa Brasil-
França, do Instituto de Estudos Avançados da 
USP de 1988 a 2010. 

Dedicou-se ao estudo da literatura moderna, 
crítica e ensino. 

No dia 22 de abril de 1999, tornou-se a 24ª 
professora emérita da FFLCH USP.

Nasceu no dia 22 de novembro de 
1934 em São Paulo (SP).



professoresprofessores
eméritoseméritos

OCTAVIO IANNI 

Graduou-se em Ciências Sociais na antiga 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
(FFCL), em 1954. 

Ingressou como docente de Sociologia - 
cadeira que tinha como titular Florestan 
Fernandes – em 1956. Obteve o título de 
mestre em 1957, com a dissertação “Raça e 
mobilidade social em Florianópolis”. Tornou-
se doutor em 1961, com a tese intitulada “O 
negro na sociedade de castas: o regime servil 
numa comunidade do Brasil Meridional”.
Fez parte da chamada "Escola Paulista de 
Sociologia", que traçou um novo panorama 
sobre o preconceito racial no Brasil.

Dedicou-se às questões da desigualdade 
social, das injustiças relacionadas a ela e dos 
meios de superá-la.

Em 30 de outubro de 1997, tornou-se o 20º 
professor emérito da FFLCH USP. 

Faleceu em 4 de abril de 2004, em São Paulo.

Nasceu no dia 13 de outubro de 
1926, em Itu (SP).



professoresprofessores
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ORACY NOGUEIRA
Graduou-se em Sociologia e Política na Escola 
Livre de Sociologia e Política de São Paulo, em 
1942. Obteve o título de mestre em 1945, com 
a dissertação "Vozes de Campos de Jordão: 
experiências sociais e psíquicas do tuberculoso 
pulmonar no Estado de São Paulo" na mesma 
instituição, da qual também foi professor.

Em 1945, iniciou o doutorado na Universidade de 
Chicago (EUA). Voltou ao Brasil para a elaboração 
da tese que não chegou a ser defendida, pois, 
sendo filiado ao Partido Comunista Brasileiro, teve 
negado o visto para retorno àquele país, em 1952.

Ainda em 1952, passou a lecionar na 
então Faculdade de Ciências Econômicas 
e Administrativas da USP e no Instituto de 
Administração a ela anexo. 
Obteve o título de livre-docente em 1967, com a 
tese “Contribuição ao estudo das profissões de 
nível universitário no Estado de São Paulo”, na 
Faculdade Municipal de Ciências Econômicas e 
Administrativas de Osasco.

Em 20 de abril de 1994, tornou-se o 16º professor 
emérito da FFLCH USP.

Faleceu em 16 de fevereiro de 1996, em 
Cunha (SP).

Nasceu em 17 de novembro de 
1917, em Cunha (SP). 

Em 1970, transferiu-se para o 
Departamento de Ciências Sociais da 

FFLCH. Tornou-se professor titular 
de Sociologia Aplicada à Economia 

da agora denominada Faculdade 
de Economia e Administração em 
1978, na qual permaneceu até a 

aposentadoria, em 1983.

Dedicou-se aos estudos de relações 
raciais, estigma e preconceito, 
decisivos para compreender a 
dinâmica própria do racismo 

brasileiro, bem como a família e 
parentesco, comunidade e sociologia 

das profissões.
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DONALD PIERSON 

Docente Externo

Obteve o título de doutor em 1939, com a 
tese intitulada “A study of racial and cultural 
adjustment in Bahia, Brazil” – desenvolvida 
durante sua estadia em Salvador (BA), de 
1935 a 1937 – na Universidade de Chicago 
(EUA), publicada em português sob a forma 
de livro em 1945, sob o título “Brancos e 
pretos na Bahia”.

Ainda no ano de 1939, retornou ao Brasil 
para atuar como professor de Sociologia e 
Antropologia Social na então Escola Livre 
de Sociologia e Política de São Paulo, onde 
permaneceu até 1959.

Foi um dos pioneiros no estudo teórico e 
metodológico das relações raciais no Brasil.

Em 15 de janeiro de 1993, tornou-se o 15º 
professor emérito da FFLCH USP.

Faleceu em 1995, na Flórida (EUA).

Nasceu em 08 de setembro de 1900, em 
Indianapolis, Estados Unidos.



professoresprofessores
eméritoseméritos

ERNST MARCUS 

Serviu como voluntário no Segundo Regimento 
dos Dragões da Guarda Imperial durante a 
Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918.

Graduou-se em Ciências Naturais na 
Universidade de Berlim (Alemanha) em 1914, 
na qual tornou-se doutor em Zoologia em 
1919. Ingressou como professor assistente 
de Zoologia Geral na mesma universidade 
também em 1919. Obteve o título de livre-
docente, também na área de Zoologia e 
naquela universidade, em 1923.

Foi convidado para reger a cátedra de Zoologia 
na antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras (FFCL), na qual ingressou em 1936 e 
permaneceu até 1963. 

Dedicou-se a temas até então desconhecidos 
pelos pesquisadores brasileiros, como o estudo 
dos invertebrados, que, desenvolvido por ele e 
seus assistentes, veio preencher um vácuo no 
levantamento faunístico do Brasil.
Em 17 de novembro de 1966, tornou-se o 4º 
professor emérito da FFCL USP.

Faleceu em 30 de junho de 1968, em São 
Paulo (SP).

Nasceu no dia 08 de junho de 1893 
em Berlim, Alemanha.



professoresprofessores
eméritoseméritos

FERNANDO DE AZEVEDO 

Concluiu especializações em Letras Clássicas, 
Língua e Literatura Grega e Latina, Poética 
e Retórica e Ciências Jurídicas e Sociais na 
Faculdade de Direito de São Paulo. 

Foi um dos principais idealizadores e membro 
da comissão que elaborou o projeto de 
criação da Universidade de São Paulo.
Ingressou como docente de Sociologia da 
Educação no Instituto de Educação da USP 
em 1938. 

Foi diretor da antiga Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras (FFCL) de 1941 a 1943.
Foi educador, crítico, ensaísta e sociólogo. 
Em 10 de setembro de 1964, tornou-se o 1º 
professor emérito da FFLCH USP.

Faleceu em 18 de setembro de 1974, em São 
Paulo (SP).

Nasceu no dia 02 de abril de 1894, 
em São Gonçalo do Sapucaí (MG).
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MILTON CAMARGO DA 
SILVA RODRIGUES 

Graduou-se em Engenharia Civil pela Escola 
Nacional de Engenharia do Rio de Janeiro.
Ingressou como docente de Estatística 
Educacional em 1935.

Em 23 de setembro de 1965, tornou-se o 2º 
professor emérito da FFCL USP. 

Faleceu em 30 de agosto de 1971.

Nasceu no dia 20 de novembro de 
1904, em São Paulo (SP).



professoresprofessores
eméritoseméritos

OSWALDO PORCHAT DE 
ASSIS PEREIRA DA SILVA
Graduou-se em Letras Clássicas na então 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL), 
em 1956, e em Filosofia na Université de Rennes 
(França), em 1959. 

Ingressou como docente na disciplina História da 
Filosofia Antiga da mesma FFCL em 1961, onde 
permaneceu até 1975. Tornou-se doutor em 1967, 
com a tese intitulada “A teoria aristotélica da 
ciência”.

Cumpriu pós-doutorado na Universidade da 
Califórnia (EUA), Estados Unidos, em 1969 e 1970, 
e na London School of Economics and Political 
Sciences (Reino Unido), em 1983. Retornou como 
docente à FFLCH em 1985.

Dedicou-se aos estudos de filosofia, com 
ênfase em história da filosofia e epistemologia, 
ceticismo antigo e moderno, do ponto de vista 
historiográfico e filosófico.

Em 21 de junho de 2001, tornou-se o 30º 
professor emérito da FFLCH USP. Em 2011, 
recebeu o mesmo título na Unicamp. 

Faleceu em 15 de outubro de 2017, em São Paulo 
(SP).

Nasceu no dia 11 de janeiro de 
1933, em Santos (SP).

Fundou o Centro de Lógica 
Epistemologia e História 

da Ciência na Universidade 
Estadual de Campinas 

(Unicamp).
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PAULA BEIGUELMAN 

Graduou-se em Ciências Sociais em 1946

Ingressou como docente na antiga Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL) em 
1952. Tornou-se doutora em Política em 
1961, com a tese intitulada “Teoria e ação 
no pensamento abolicionista”. Obteve o 
título de livre-docente em 1967, com a 
tese ''Contribuição à teoria da organização 
política brasileira''. Obteve outro título 
de livre-docente em 1968, com a tese “A 
formação do povo no complexo cafeeiro: 
aspectos políticos”. 

Em 1969, foi aposentada compulsoriamente 
pelo Ato Institucional nº 5. Voltou à FFLCH 
após a abertura política, em 1980, e aqui 
permaneceu até 1982.

Em 22 de maio de 2003, tornou-se a 34ª 
professora emérita da FFLCH USP. 

Faleceu em 05 de junho de 2009, em São 
Paulo (SP).

Nasceu no dia 15 de janeiro de 
1926, em Santos (SP).
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JOSÉ RIBEIRO DE ARAÚJO 
FILHO 

Graduou-se em Geografia e História na 
antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras (FFCL), em 1941. Ingressou como 
docente na mesma FFCL em 1942. 

Tornou-se doutor em Geografia em 1950, 
com a tese intitulada “A baixada do Rio 
Itanhaém: estudo de geografia regional”. 
Obteve o título de livre-docente em 1967, 
com a tese “Santos, o porto do café”, em 
1967, e tornou-se professor titular do 
Departamento de Geografia em 1971.

Em 22 de outubro de 1981, tornou-se o 5º 
professor emérito da FFLCH USP.

Faleceu em 30 de setembro de 1994.

Nasceu no dia 19 de janeiro de 1911, 
em Espírito Santo do Pinhal (SP).



professoresprofessores
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JOSÉ SEBASTIÃO WITTER 

Graduou-se em História na antiga Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL), em 1961. 
Ingressou como docente do curso de História da 
mesma FFCL em 1964. Obteve o título de mestre 
em 1968, com a dissertação “Estabelecimento 
agrícola dos meados do século XIX na Província 
de São Paulo”. 

Tornou-se doutor em 1971, com a tese intitulada 
“A primeira tentativa de organização partidária 
na República: o Partido Republicano Federal, 
1893-1897”, pela FFLCH, em 1971. Obteve o título 
de livre-docente em 1982, com a tese “Arquivos 
e história: o arquivo do Estado de São Paulo na 
administração e na história”.

Dedicou-se à área de história, com ênfase em 
temas como imigração alemã, história do Brasil, 
fundação do primeiro Partido Republicano e 
arquivos históricos. Inovou ao dar tratamento 
acadêmico ao futebol, vindo a ministrar o 
primeiro curso de história do futebol na USP. 

Em 27 de novembro de 2003, tornou-se o 37º 
professor emérito da FFLCH USP. 

Faleceu em 07 de julho de 2014, em Mogi das 
Cruzes (SP).

Nasceu no dia 20 de janeiro de 
1933, em Fernando Prestes (SP). 

Foi diretor do Instituto de 
Estudos Brasileiros (IEB) de 1990 

a 1994, foi coordenador-geral da 
Coordenadoria de Comunicação 

Social da USP de 1991 a 1994 
e diretor do Museu Paulista de 

1994 a 1999. 
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MÁRIO PEREIRA DE 
SOUZA LIMA  

Ingressou como docente na disciplina de 
Literatura Nacional da antiga Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras em 1939. Foi o 
primeiro docente da cadeira de Literatura 
Brasileira – na mesma FFCL -, após a divisão 
da cadeira Luso-Brasileira, em 1942.

Em 14 de novembro de 1966, tornou-se o 3º 
professor emérito da FFCL USP. 

Nasceu no dia 6 de novembro de 
1893, em Juiz de Fora (MG). 



professoresprofessores
eméritoseméritos

SEGISMUNDO SPINA 

Graduou-se em Letras Clássicas na antiga 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL), 
em 1946. 

Ingressou como docente da mesma FFCL em 
1944. Tornou-se doutor em Letras Clássicas 
e Vernáculas em 1950, com a tese intitulada 
“Fenômenos formais de poesia primitiva”. 
Obteve o título de livre-docente em 1956, com 
a tese “Tópica no lirismo galaico-português”. 
Tornou-se professor titular do Departamento de 
Letras Clássicas e Vernáculas em 973.

É autor de mais de 50 obras, entre as quais se 
incluem livros de poesia. 

Dedicou-se às áreas de linguística, letras e 
artes, literaturas vernáculas e crítica textual. É 
considerado um dos maiores filólogos do país, e 
referência obrigatória para os estudos da obra 
camoniana e da estética barroca. Foi também 
responsável pela difusão do conhecimento 
objetivo das estruturas do poema.

Em 13 de abril de 1989, tornou-se o 11º 
professor emérito da FFLCH USP. 

Faleceu em 22 de dezembro de 2012, em São 
Vicente (SP).

Nasceu no dia 20 de junho de 
1921, em Itajobi (SP).



professoresprofessores
eméritoseméritos

GILDA ROCHA DE MELLO 
E SOUZA

Graduou-se em Filosofia na antiga Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL), em 
1940.

Ingressou como docente do curso de Ciências 
Sociais da mesma FFCL em 1940. Tornou-
se doutora em 1950, com a tese intitulada 
"A moda no Século XIX". Em 1954, passou a 
ser encarregada da disciplina de Estética do 
curso de Filosofia. 

Foi fundadora das revistas “Clima” e 
“Discurso”. É autora de obras influentes, como 
"O Tupi e o alaúde: uma interpretação de 
Macunaíma" (1979) e "O espírito das roupas: 
a moda no século XIX" (1987). 

Dedicou-se aos estudos da obra de Mário de 
Andrade e da moda. 

Em 20 de maio de 1999, tornou-se a 25ª 
professora emérita da FFLCH USP. 

Faleceu em 26 de dezembro de 2005, em São 
Paulo (SP).

Nasceu no dia 24 de março de 
1919, em São Paulo (SP).


