
Destaques de pesquisas 

O NAP-SUSTEXMODA tem como proposta pesquisar as questões de 

sustentabilidade relacionadas ao vestuário de moda que compreende 

seus processos produtivos, a Cadeia Têxtil e a Indústria da Moda que 

envolve desde a estética até a comercialização. 

- Realiza o Congresso Internacional Sustentabilidade Têxtil e Moda, um 

congresso inclusivo, gratuito, com tradução simultânea, que conta com 

um comitê científico internacional. O próximo, acontecerá em agosto de 

2022.  

- Busca soluções para 55 toneladas de resíduos têxteis descartados 

diariamente na cidade de São Paulo, através da realização de projetos 

socioambientais de capacitação de pessoas, principalmente moradores 

de rua. Visa o empoderamento dessa população e a utilização de roupas 

usadas e resíduos têxteis como matéria-prima para a criação de produtos 

artesanais. Saiba mais no www.sustexmoda.br. 

 

 

• Profa. Dra. Francisca Dantas Mendes 

    franciscadm.tita@usp.br 
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A pesquisa trouxe à público três tabletes cuneiformes do acervo do Louvre que estavam ainda inéditos. 

Esses tabletes foram produzidos em ambiente escolar há cerca de 4000 anos, e contém tabelas de 

multiplicação, provavelmente escritas por estudantes como parte de seu aprendizado. Um dos tabletes 

contém uma indicação de data, que parece se referir ao ano 30 do reino de Hammurabi. É bastante incomum 

encontrarmos tabletes escolares datados, o que torna esse material interessante não só pelo conteúdo mas 

também como uma informação a mais sobre a época em que a matemática floresceu na Antiga 

Mesopotâmia. 

 

A publicação foi feita no Journal of Cuneiform Studies: 

Gonçalves, C. 2020. "Three New Multiplication Tables from the Louvre: AO 8900, AO 8901, and AO 8902". 

Journal of Cuneiform Studies, 72: 101-116. 

https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/709310  

 

Apesar de publicada em 2020, a pesquisa contou com apoio da FAPESP, em um projeto regular de pesquisa 

vigente de 2013 a 2015 (Processo FAPESP 2012/19909-6), "Tabelas numéricas na matemática da antiga 

Mesopotâmia: um novo estudo geral, um apanhado historiográfico e a edição de três tabletes inéditos do 

Museu do Louvre".  

https://bv.fapesp.br/pt/auxilios/56534/tabelas-numericas-na-matematica-da-antiga-mesopotamia-um-novo-

estudo-geral-um-apanhado-historiografi/ 

 

Tabuadas de 4000 anos 

 

• Prof. Dr. Carlos Gonçalves  

     bgcarlos@usp.br 
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A partir de um arquivo de contratos de empréstimo, datando do período paleobabilônico (cerca de 4000 a 1600 A.E.C.), foi possível 

estabelecer um grafo modelando as relações jurídico-econômicas registradas nesses contratos e envolvendo cerca de 400 

indivíduos. Uma análise do grafo permitiu dividi-lo em clusters, identificando assim setores da comunidade que mantêm mais 

relações entre seus membros do que com membros de outros setores. Essa partição é um auxílio na identificação de pessoas 

homônimas assim como na de pessoas que eram identificadas de mais de uma maneira.  

 

O resultado está em vias de publicação, como um capítulo de livro organizado pelo autor: 

Gonçalves, C. (forthcoming) “Social Network Analysis: Homonyms and Aliases in the Old Babylonian Diyala: a Study of the Archive 

of Nūr-Šamaš”, in Carlos Gonçalves and Cécile Michel (eds), Interdisciplinary Research on Bronze Age Diyala: Proceedings of the 

Conference Held at the Patis Institute for Advanced Study, 25-26 June 2018 (Subartu 47). Turnhout, Brepols:  

http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503595344-1 

 

A pesquisa contou com os seguintes apoios: 

Bolsa de estudos no Instituto de Estudos Avançados de Paris (França), no ano acadêmico 2016-2017, com o apoio financeiro do 

Estado Francês gerenciado pela Agence Nationale de la Recherche, programme ‘Investissements d’avenir’ (ANR-11-LABX-0027–01 

Labex RFIEA+). Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo — FAPESP — Processo 2018/095050–1, pelo custeio 

parcial de minha participação na colóquio "The Old Babylonian Diyala — Research since the 1930s and Prospects", realizado no 

Instituto de Estudos Avançados de Paris, em 25-26 de junho de 2018. 

Redes Sociais na Mesopotâmia Antiga 

 

• Prof. Dr. Carlos Gonçalves  

     bgcarlos@usp.br 
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