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Aulas de liberdade acadê-
De 7 de junho a 2 de julho estarão aber-
tas as inscrições para o Bacharelado em 
Ciências Moleculares, destinado a alunos 
já matriculados em cursos de graduação 
da USP. Com disciplinas de Matemática, 
Física, Química, Biologia e Computação, 
o curso tem o objetivo de formar profis-
sionais que, com visão interdisciplinar, 
se dediquem à pesquisa científica em 
profundidade. “O grande atrativo do 
curso é a liberdade acadêmica”, acredita 
a professora Lucile Winter, uma das co-
ordenadoras do bacharelado, lembrando 
que os alunos – após fazer um ciclo bási-
co – podem montar seu próprio currículo 
e cursar disciplinas em qualquer unidade 
da USP. Prestes a selecionar sua 14a turma, 
o Ciências Moleculares formou até agora 57 
bacharéis. Desse total, 15 já concluíram o 
doutorado e outros 30 estão se doutoran-
do. Mais de 80 trabalhos produzidos por 
egressos do curso foram publicados em 
periódicos indexados.                       Página 5

para ensinar ciência. Quatro desses alunos aca-
bam de ser selecionados para receber bolsas 
do Programa de Iniciação Científica Júnior da 
Fapesp. Eles estudarão temas como virologia, 
transgênicos e células-tronco nos mais avança-
dos laboratórios da USP.                  Página 4

Aprendizes de cientistas
Cerca de 400 crianças e adolescentes já parti-
ciparam de um trabalho inovador promovido 
pelo Centro de Terapia Celular de Ribeirão 
Preto – um dos dez Centros de Pesquisa, Inova-
ção e Difusão (Cepids) mantidos pela Fapesp. 
Orientados por professores da USP, alunos do 
ensino médio e fundamental da região de Ri-
beirão Preto têm a oportunidade de participar 
do projeto educacional As Células, o Genoma 
e Você, que usa práticas de pesquisa científica 

é, sem dúvida, o projeto mais significativo 
da Universidade em termos de expansão”, 
comemorou o coordenador-geral do Pro-
jeto USP Leste, professor Celso de Barros 
Gomes, em entrevista exclusiva ao Jornal 
da USP. “Os cursos aprovados refletem 
necessidades contemporâneas e atendem 
às demandas dos estudantes”, disse a pre-
sidente da Comissão Central do projeto, 
professora Myriam Krasilchik, logo após a 
histórica sessão do Conselho Universitário.        
Páginas 6 e 7

USP Leste já tem cursos definidos
O Conselho Universitário aprovou no dia 
18 passado, terça-feira, os cursos que co-
meçarão a ser oferecidos no novo campus 
da USP, na zona leste da capital, a partir 
de 2005. Com um total de 1.020 vagas, os 
novos cursos são: Gestão Ambiental, Siste-
mas de Informação, Gestão de Políticas Pú-
blicas, Marketing, Licenciatura em Ciências 
da Natureza, Lazer e Turismo, Tecnologia 
Têxtil e da Indumentária, Ciências da Ati-
vidade Física, Gerontologia e Obstetrícia. 
Foram aprovados também Mídias Digitais 
e Tecnologia Musical, mas esses cursos só 
começarão a funcionar em 2006. “Desde a 
implantação do campus do Butantã, este 

seis campi da USP. O sistema mostrará 
com precisão o consumo de energia 
nos locais controlados, permitindo que 
gastos elevados e desperdícios sejam 
detectados e evitados.   Página 3

Mais projetos em favor da economia de ener-

melhorar em 30% a iluminação do setor”, 
contabiliza o professor Marco Antonio 
Saidel, coordenador do Pure. Outro 
projeto previsto é a implantação do 
Sistema de Gerenciamento de Energia 
(Sisgen), que inclui a instalação de 
mais de 110 pontos de controle nos 

atualmente em fase de conclusão. Um 
deles é o novo sistema de iluminação 
do piso térreo do bloco B do Instituto 
de Matemática e Estatística (IME), 
inaugurado no dia 10 de maio. “Com 
o novo sistema, o IME reduziu em 
22% o consumo de energia, além de 

A USP começa a ver agora os resultados 
da aplicação de R$ 2,2 milhões – 
financiados em 2002 pela Finep – em 
projetos na área de energia. Com esses 
recursos, o Programa Permanente para 
o Uso Eficiente de Energia Elétrica (Pure) 
deu início a uma série de projetos, 
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uito se tem escrito sobre 
as elevadas taxas de juros 
vigentes no Brasil, mas 
pouco de forma científica. 

A imprensa tem propalado pré-con-
cepções emanadas pelos diversos 
governos quanto à efetiva necessi-
dade de taxas elevadas de juros por 
conta da instabilidade estrutural do 
próprio País. Assim, as taxas seriam 
elevadas para conter o processo 
inflacionário, para dar estabilidade 
cambial ou para incentivar o mer-
cado a adquirir os títulos públicos, 
necessários ao financiamento do 
Tesouro Federal. 

Ao analisarmos as taxas de juros 
reais mundiais, veremos que o Bra-
sil apresenta a maior taxa real de 
juros do mundo, sendo cerca de 
cinco vezes a média internacional 
dos países emergentes e cerca de 
vinte vezes a média dos países de-
senvolvidos. É difícil acreditar que 
só o Brasil esteja certo em termos 
de política monetária.

Para realizarmos nossa análise, de 
forma a torná-la de fácil interpreta-
ção e com fundamentação científica, 
como método, nos valemos da cor-
relação linear, uma ferramenta esta-
tística muito utilizada para averiguar 
relações entre variáveis.

Hipótese 1: as taxas de juros são 
elevadas para reduzir ou controlar 
a inflação. 

Para analisar essa hipótese, de-
vemos analisar um período longo 
de dados, pois do contrário iremos 
cometer um erro científico de po-
dermos relacionar fenômenos que 
não apresentam efetiva relação. Não 
podemos, também, esquecer que sob 
a denominação inflação coexistem 
três fenômenos distintos em causa, e 
que, portanto, caso seja ministrado 
o remédio de uma 
para outra, o fenô-
meno poderá ser, 
inclusive, acirrado. 
São eles: inflação 
de demanda, in-
flação de custos e 
inflação monetá-
ria. Alguns autores 
ainda acrescentam 
a inflação inercial. 
E outros ainda dis-
cordam por com-
pleto desta classifi-
cação ou alteram sua nomenclatura 
para inflação por oferta e inflação 
por demanda. Aqui usaremos a 
conceituação por classificação.

Quando analisamos os dados, per-
cebemos que não podemos afirmar 
que a Selic apresenta relação de 
inibição da inflação, podendo cau-
sar em alguns períodos até o efeito 
contrário. Entre janeiro de 1995 e 
dezembro de 1998, a correlação 
da Selic com o IGP-DI da Fundação 
Getúlio Vargas, com defasagem de 
dois meses, é positiva em 47,5%; 
entre janeiro de 1999 e janeiro de 
2004 é negativa, mas não muito 
significativa, de 20,7%. Ao calcular-
mos a aceleração (variação da Selic 
contra variação do índice de preço), 
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as conclusões não são diferentes. 
As correlações são insignificantes 
nos dois períodos analisados acima. 
Esses períodos foram escolhidos pois 
entre janeiro de 95 e dezembro de 
1998 o câmbio era fixo e de janeiro 
de 99 a janeiro de 2004 o câmbio era 
flutuante.

Portanto, rejeita-se a hipótese 
de que as taxas de juros são ele-
vadas para reduzir ou controlar a 
inflação.

Hipótese 2: as taxas de juros são 
elevadas para dar estabilidade cam-
bial ao País.

Essa hipótese considera que existe 
forte correlação entre taxa de juros 
e taxa de câmbio e que, portanto, 
para evitar instabilidade cambial há 
a necessidade de elevação da taxa 
de juros para estabilizar os fluxos 
cambiais.

Ao analisarmos a correlação en-
tre Selic e câmbio, vimos que no 
período entre janeiro de 1995 e 
dezembro de 1998, com dois meses 
de defasagem, em que o câmbio era 
fixo, a correlação era negativa de 
63,8%, mas o fato de o câmbio ser 
fixo dificulta a análise. Já a correlação 
no período entre janeiro de 1999 e 
janeiro de 2004, também com dois 
meses de defasagem, a correlação 
é insignificante, negativa em 6,9%. 
Portanto, não podemos afirmar que a 
Selic controla o câmbio.

Portanto, rejeita-se a hipótese de 
que as taxas de juros são elevadas 
para dar estabilidade cambial ao 
País.

Hipótese 3: as taxas de juros são 
elevadas para vender títulos públi-
cos.

Essa hipótese considera que o 
mercado exige taxas mais elevadas 

a serem pagas nos títulos públicos 
para adquirir tais títulos, em razão 
do risco elevado apresentado pelo 
governo brasileiro. No fundo, essa 
hipótese considera que existe mer-
cado perfeito de compra e venda de 
títulos públicos, no Brasil.

Assim, para podermos analisar de 
forma científica essa hipótese, pre-
cisaremos avaliar o mercado adqui-
rente de tais títulos. Esse mercado é 
formado por instituições do mercado 
de capitais, que administram recur-
sos para terceiros e mantêm parte 
em suas carteiras, por investidores 
institucionais, destacando-se fundos 
de pensão, fundos de investimento e 
seguradoras, e por instituições ban-
cárias, para suas carteiras próprias ou 

para mercado aberto. Os investido-
res institucionais são compulsórios: 
os fundos de pensão, por regulação 
da SPC (Secretaria de Previdência 
Complementar), do Ministério da 
Previdência, lembrando, ainda, que 
os grandes fundos de pensão são li-
gados a estatais e sob administração, 
indireta, do próprio governo; os fun-
dos de investimento, por regulação 
da CVM (Comissão de Valores Mobi-
liários); e as seguradoras, por regula-
ção da Susep (Superintendência de 
Seguros Privados); significando que 
a taxa dos títulos nenhuma influência 
apresenta sobre a decisão de compra, 
ou seja, mesmo que a taxa de juros 
seja zero, a compra é compulsória, 
dentro dos limites estabelecidos pe-
los órgãos reguladores, e, havendo 
necessidade, o governo alterará os 
limites, como tem feito. Outra parte 
das carteiras tem 
aplicação por depó-
sitos compulsórios. 
Resta cerca de um 
terço como carteira 
própria, dos quais 
metade está na mão 
de instituições pú-
blicas. No caso das 
instituições bancá-
rias, estas precisam 
ainda manter uma 
parte de títulos pú-

blicos em carteira como forma de 
constituição de colchão de liquidez, 
necessário à adequada gestão de ris-
co de seu fluxo de caixa. Do total do 
mercado, apenas cerca de 10% poderá 
ser considerado como de taxa livre. 
Aqui já podemos observar que o mer-
cado não é de concorrência perfeita.

Portanto, rejeita-se a hipótese de 
que as taxas de juros são elevadas 
para vender títulos públicos.

Então, por que se adotou política 
monetária de tão elevadas taxas de 
juros no Brasil?

Essa política foi adotada para dar 
estabilidade ao Sistema Financeiro 
Nacional. Antes do Plano Real, em 
meados de 1994, com altas taxas 
inflacionárias, os bancos auferiam 
suas receitas essencialmente com 
floating; após o Plano Real, com a 
inflação bem menor, altas taxas de 

juros tiveram que ser implementadas 
para substituir as receitas perdidas.

Para confirmar essa afirmação, 
podemos olhar rentabilidades, 
aplicações em títulos, mas, princi-
palmente, podemos mostrar o fim 
da receita com floating em 1995 e 
o aumento da receita com juros nos 
anos seguintes. Os bancos múltiplos 
de grande e macroportes e a Caixa 
Econômica Federal de 2002 forma-
ram nossa amostra. Em 1994 esses 
bancos haviam auferido R$ 7,79 
bilhões com floating, que converti-
dos para reais de dezembro de 2002 
pelo IGP-DI daria R$ 19,64 bilhões, 
que em 2002 não existia: ou seja, os 
bancos desta amostra citada perde-
ram praticamente R$ 20 bilhões, em 
valores de dezembro de 2002, com o 
Plano Real. Já o resultado com os ju-
ros, aqui entendidas as receitas com 
juros deduzidas das despesas com 
juros, que em 1994 era de R$ 13,36 
bilhões, ou R$ 33,72 bilhões em va-
lores de dezembro de 2002, passou a 
R$ 51,61 bilhões em 2002: ou seja, os 
bancos da amostra citada ganharam 
praticamente R$ 18 bilhões a mais 
com resultado de juros. Portanto, os 
bancos perderam uma receita de R$ 
19,64 bilhões de floating e ganharam 
R$ 17,89 bilhões em receitas com ju-
ros, com uma perda líquida de cerca 
de R$ 2 bilhões, mais do que suprida 
com o crescimento das receitas de 
serviços, que em 1994 somavam R$ 
9,65 bilhões em valores de 2002 e em 
2002 somaram R$ 18,91 bilhões, com 
um aumento superior a R$ 9 bilhões.

Podemos entender que a po-
lítica monetária instalada com o 
Plano Real, e continuada no atual 
governo, objetiva dar sustentabi-
lidade ao setor bancário brasileiro, 
indicando a atual dependência dos 
bancos à política de juros elevados 
(para uma análise mais completa, 
leia a íntegra deste trabalho no site 
www.cepefin.com.br).

M

Alberto Borges Matias é professor da Faculdade 
de Economia, Administração e Contabilidade 
de Ribeirão Preto (Fearp) da USP

A política monetária instalada 
com o Plano Real, continuada 

no atual governo, objetiva 
dar sustentabilidade ao 
setor bancário brasileiro 

O Brasil tem a maior taxa 
real de juros do mundo. 
É difícil acreditar que só 

o País esteja certo em 
termos de política monetária
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m novembro de 2002, o Pro-
grama Permanente para o 
Uso Eficiente de Energia 
Elétrica (Pure) – o bem-su-

cedido projeto da Reitoria iniciado 
há sete anos – recebeu recursos de 
R$ 2,2 milhões do Fundo Setorial de 
Energia Elétrica da Finep (Financia-
dora de Estudos e Projetos). Com 
eles, deu início ao Programa de Uso 
Racional de Energia e Fontes Alter-
nativas (Purefa), que prevê várias 
metas a ser atingidas, com o obje-
tivo de diminuir sensivelmente o 
consumo de energia nos seis campi 
da USP. Agora, o programa começa 
a dar seus primeiros frutos.

Uma das metas do Purefa é a 
implantação de sistemas de ilumi-
nação em dife-
rentes unidades 
da USP – entre 
elas o Instituto 
de Matemática e 
Estatística (IME), 
que no dia 10 
de maio inaugu-
rou a iluminação 
do piso térreo 
do bloco B. “O 
sistema antigo 
estava deficitário 
e ultrapassado, 
o que acabava 
gerando muitas 
críticas e recla-
mações”, afirma 
o professor da 
Escola Politécni-
ca da USP Marco 
Antonio Saidel, 
coordenador do 
Pure, que também dirige o Purefa.

Agora, o IME conta com um novo 
e eficiente sistema, que apresenta 
ótimo desempenho em iluminação. 
Foram trocados as lâmpadas, a lumi-
nária e o reator, o que os especialistas 
chamam de um sistema completo 

Com recursos da Finep, Programa Permanente para o Uso Eficiente 
de Energia Elétrica na USP começa a cumprir várias metas que 
visam a preservar os recursos naturais e o bem-estar ambiental

ENERGIA
IZABEL LEÃO

Mais eficiência e 
economia nos campi

de iluminação. “No caso do IME, a 
economia foi de 22% no consumo 
de energia. Além disso, melhorou 
em cerca de 30% a iluminação do 
andar”, explica o professor. O Pu-
refa prevê a instalação de novos 
sistemas de iluminação na Escola 
Politécnica, no Centro de Energia 
Nuclear na Agricultura (Cena), em 
Piracicaba, e no Instituto de Quími-
ca de São Carlos.

Metas – Mas o Purefa tem outras 
metas. O programa prevê a implan-
tação do Sistema de Gerenciamento 
de Energia (Sisgen), que permitirá 
um controle mais detalhado sobre 
o consumo de energia elétrica. 
Esse sistema coleta, analisa e moni-

tora os dados 
de  consumo 
de energia elé-
trica em tempo 
real .  Através 
dele é possí-
vel conhecer e 
acompanhar a 
evolução das 
características 
de  consumo 
de energia de 
uma edif ica-
ção, gerenciar 
os gastos com 
energia elétri-
ca e acompa-
nhar os resul-
tados de ações 
de eficiência 
energética.

Segundo a 
meta planejada 

para o Sisgen, serão instalados mais 
de 110 pontos nos seis campi da USP 
– 60 em São Paulo, 20 em Piracicaba, 
15 em Ribeirão Preto, 10 em Piras-
sununga, 4 em Bauru e 4 em São 
Carlos. “A partir do Sisgen é possível 
saber hoje como está o consumo de 

energia em toda a Universidade. Cada 
unidade tem um sistema de coleta 
de informações on line que mostra o 
consumo na forma de curva de carga”, 
explica Saidel.

O ar-condicionado é outra preocu-
pação do Purefa – e objeto também 
de uma das metas do programa. Em al-
gumas unidades os aparelhos antigos 
estão sendo trocados por equipamen-
tos mais modernos e econômicos. É o 
caso do Departamento de Engenharia 
Mecânica da Poli, do IME, da sala de 
informática da Escola de Enfermagem, 
do Laboratório Interdisciplinar de For-
mação do Educador da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão 
Preto, o Centro de Informática e a sala 
de servidores do Cena. Saidel conta 
que os equipamentos antigos estão 
sendo monitorados e os novos, as-
sim que instalados, passam também 
por essa avaliação. “Os funcionários 
estão sendo treinados em prática de 
manutenção de equipamentos de 
ar-condicionado. Estamos criando 
uma cartilha de orientação para os 
usuários com sugestões de redução 
de consumo de energia que será dis-
ponibilizado no site do projeto Purefa 
(www.pure. usp.br).”

Na avenida Professor Lineu Prestes, 
na Cidade Universitária, o sistema 
de iluminação será todo substituído, 
a fim de proporcionar uma melhor 
qualidade da luz emitida. Todos os 
equipamentos já foram obtidos, es-
tando ainda em processo licitatório a 
aquisição dos postes. Uma das metas 
já concluídas, com previsão de inau-
guração para o dia 7 de junho, é a 
ampliação da capacidade de geração 
fotovoltaica de 6,0 kW para 12,0 kW 
da fachada do prédio do Instituto de 
Eletrotécnica e Energia (IEE), também 
na Cidade Universitária.

Outros compromissos assumidos 
pelo programa que estão em anda-
mento são as instalações de sistema 

solar para aquecimento de água no 
Conjunto Residencial de São Carlos 
e de Piracicaba e nas caldeiras do 
Restaurante Central da Cidade Uni-
versitária. E o programa não pára 
por aí. Está sendo implementado 
um sistema de geração, purificação 
e armazenamento de biogás (gás 
obtido a partir de dejetos) no Centro 
Tecnológico de Hidráulica e Recur-
sos Hídricos da Poli. “A idéia é que o 
Purefa seja um programa exemplar, 
que agregue diferentes iniciativas”, 
ressalta Saidel.

Segundo o professor, o programa 
não se volta apenas à instalação de 

equipamentos. Também está atuan-
do com a Coordenadoria do Espaço 
Físico (Coesf) da USP, para que as 
normas de construção e aquisição 
de equipamentos passem a privile-
giar os equipamentos eficientes. “O 
elemento agregador de todo esse 
processo é o Sisgen, que consegue 
acompanhar a produção e o con-
sumo de energia em tempo real”, 
observa Saidel.

Com o Purefa, a USP propicia  também 
uma boa oportunidade para que os alu-
nos aprendam na prática os conceitos 
aprendidos em sala de aula, acrescenta 
o professor. “O programa permite não 
só economia de energia e recursos, 
mas ainda novas pesquisas e trabalhos 
acadêmicos. O uso eficiente de energia é 
fundamental para uma postura adequa-
da em relação ao ambiente.”

O Purefa tem entre seus objeti-
vos adotar medidas de gestão e 
eficiência no consumo de energia, 
aumentar a participação de fontes 
alternativas na matriz energética 
e incentivar grupos de pesquisa a 
disseminar o uso racional e eficiente 
da energia. Pretende também des-
pertar a comunidade universitária 
para a atual forma de encarar as 
questões de restrições energéticas, 
de manutenção predial, ambiente e 
comportamento humano.

E

Dependências do IME antes e depois do novo sistema de iluminação: ganhos em recursos e em pesquisas
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niciar jovens cada vez mais cedo 
nos mistérios da ciência não é 
novidade para a equipe da Casa 
da Ciência. Envolvidos pelos ide-

ais “revolucionários e de vanguarda” 
de ensinar usando práticas de pes-
quisa científica da professora Marisa 
Ramos Barbieri – uma das coordena-
doras do projeto –, desde 2001 esse 
grupo de pesquisadores atua com 
alunos do ensino fundamental e 
médio da rede pública de ensino, em 
laboratórios de última geração no 
Hemocentro de Ribeirão Preto.

São quase quatro anos de atividade 
do projeto educacional “As Células, o 
Genoma e Você”, do Centro de Tera-
pia Celular (CTC) e do Hemocentro, 
um dos dez Centros de Pesquisa, 
Inovação e Difusão (Cepids) criados 
pela Fapesp (Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São Paulo) em 
2000. Com a missão de pesquisar na 
fronteira do conhecimento, gerando 
e transferindo tecnologia, o Cepid 
tem a responsabilidade de oferecer 
cursos para estudantes e professo-
res do ensino médio. Dessa forma 
nasceu o projeto, que mesmo jovem 
frutificou, dando origem a novos 
programas, como o “As Células, o 
Genoma e Você, Professor”, o “Caça-
Talentos”, o “Pré-Congresso” – even-
to realizado em 2002 no Hemocentro 
de Ribeirão Preto, com a finalidade 
de expor os trabalhos desenvolvi-
dos pelos alunos participantes do 
“Caça-Talentos” – e a solidificação da 
própria Casa da Ciência.

Com todo esse esforço, cerca de 
400 crianças e adolescentes foram en-
volvidos diretamente pelos projetos, 
além dos outros tantos indiretamente 
influenciados pelos colegas-pesqui-
sadores em suas escolas de origem, 
todas da região de Ribeirão Preto. 
Quatro desses jovens acabam de ser 
selecionados para receber bolsas de 
pesquisa do Programa de Iniciação 
Científica Júnior da Fapesp, numa 
iniciativa pioneira em parceria com o 
CNPq (Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecnológi-
co). O programa quer levar a jovens 
pré-universitários metodologias de 
aprendizagem que incentivem a 
curiosidade e a prática científica. 

Jovens cientistas – Ádamo Davi 
Diógenes Siena, 14 anos, é aluno do 
1º ano do ensino médio da Escola Es-
tadual Dom Romeu Alberti, localizada 
no bairro José Sampaio, em Ribeirão 
Preto. Integra a equipe desde 2002, 
participando do grupo de pesquisa 
Introdução à Biologia Celular e Mole-
cular, com sua professora da escola, 
Leonízia Nakamura. É especialista 
em histórias em quadrinhos. Produz 
cartilhas ilustrativas e confecciona 
jogos educativos, como o In Vírus. No 
momento, está ilustrando uma histó-
ria de vírus para a cartilha Almanaque 
da Ciência. “Quando contei para meus 
pais, eles não acreditaram. Depois, 
meu pai ficou orgulhoso”, conta Áda-
mo sobre a bolsa de pesquisador que 
recebe.

Pâmela Cristina da Silva, 15 anos, é 
colega de turma de Ádamo na Escola 
Dom Romeu Alberti e também foi 
trazida ao grupo pela professora Leo-
nízia, em 2002. Ela escreveu o roteiro 
de uma peça de teatro, Agonia de 
uma célula (sobre a invasão do vírus 
dentro de uma célula), na qual atuou 
como diretora e contou com a par-
ticipação de seus colegas Ádamo e 
Daiane. Produziu também outras pe-
ças, como Câncer de mama e Aborto 
sim, aborto, não, encomendadas pela 
diretoria de sua escola. Especialista no 

EDUCAÇÃO
 ROSEMEIRE TALAMONE e RITA STELA, de Ribeirão Preto

Para aprender a ser cientista
Com bolsas da Fapesp oferecidas a alunos do ensino médio, projeto desenvolvido pela USP em 

Ribeirão Preto envolve pesquisadores e adolescentes na geração e transmissão do conhecimento

assunto, organizou grupos de estudo 
para atores da peça e deu aulas sobre 
os temas em outras salas de aula.

Daiane Maciely Alves de Carvalho, 
14 anos, colega de Ádamo e Pâme-
la, desenvolveu jogos educativos 
como o Biodiversidade, apresen-
tado na Estação Ciência da USP 
de São Paulo, em 2002, e o OGMs 
Games, no grupo de pesquisa sobre 
Transgênicos. Além da participação 
e produção própria, Daiane se sen-
tia responsável pela transferência 
de conhecimentos e mantinha, em 
sua escola, um grupo de estudos 
para repassar a seus colegas tudo o 
que aprendia.

Jéssica Silva Bernardo tem 16 anos 

e freqüenta o 2º ano do ensino mé-
dio na Escola Estadual José Luiz de 
Siqueira, em Barrinha, cidade vizinha 
a Ribeirão Preto. Orientada por pós-
graduandos na Faculdade de Filoso-
fia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto 
(FFCLRP) da USP, Jéssica e outras qua-
tro colegas desenvolveram pesquisa 
inédita sobre os hábitos alimentares 
de camarões em usina de açúcar e 
álcool da região. Chegou a apresen-
tar monografia com os resultados da 
pesquisa para uma banca examinado-
ra durante o “Pré-Congresso”. “Fiquei 
muito feliz em ser escolhida. Vou ter 
um nível de conhecimento maior e na 
escola vou poder passar para meus 
colegas”, diz Jéssica, esperançosa.

Cientista Júnior – Durante um ano, 
os alunos selecionados receberão 
uma bolsa mensal e desenvolverão 
atividades em dez horas semanais, 
com aulas teóricas e práticas nos la-
boratórios, introdução à informática, 
consulta bibliográfica e redação na 
Casa da Ciência. Entre as atividades 
programadas para o Cientista Júnior 
estão o entendimento da relação 
entre o que a mídia divulga e o que 
as aulas tentam explicar na escola. 
Como trunfo, a equipe terá à mão 
o acesso direto ao que os cientistas 
descobrem já há pelo menos cinco 
décadas sobre biologia celular e 
molecular.

Os quatro jovens cientistas estuda-
rão virologia com a doutora Simone 
Kashima, do Laboratório de Biologia 
Molecular; transgênicos com a douto-
ra Aparecida Maria Fontes, do Labora-
tório de Criobiologia II; células-tronco 
com a professora Maristela Delgado 
Orellana, do Laboratório de Cultura 
Celular; e bases hereditárias com a 
doutora Rita de Cássia Viu Carrara, do 
Laboratório de Imunofluorescência.

A Casa da Ciência é uma iniciati-
va educacional com o objetivo de 
aproximar alunos e professores de 
ensino fundamental e médio do 
mundo da pesquisa científica. Sua 
principal idealizadora é Marisa Ra-
mos Barbieri, bióloga e professora 
aposentada do Departamento de 
Biologia da FFCLRP.

Com a criação do Centro de Terapia 

Celular (CTC), coordenado pelo pro-
fessor Marco Antonio Zago – um dos 
dez Cepids da Fapesp –, a idéia da 
Casa da Ciência foi absorvida e trans-
formada num programa inédito de 
aproximação dos centros de pesquisa 
da USP com os professores do ensino 
fundamental e médio, principalmen-
te os da rede pública de ensino da 
região de Ribeirão Preto. Articulados 
pela Casa da Ciência, estão programas 
como o curso de especialização ofere-
cido aos professores “As Células, o 
Genoma e Você, Professor”; grupos de 
pesquisa, envolvendo professores e 
pesquisadores da USP; atividades nas 
escolas de origem desses professores; 
o Jornal das Ciências, produzido por 
professores e seus alunos; o “Caça-
Talentos” e o site da Casa da Ciência, 
atualmente em reformulação.

O projeto “As Células, o Genoma 
e Você” é coordenado pelos profes-
sores da USP Marco Antonio Zago e 
Dimas Tadeu Covas, da Faculdade 
de Medicina (FMRP), e Marisa Ramos 
Barbieri e Dalton de Souza Amorim, 
da FFCLRP.

Caça-Talentos – Ao ingressarem 
nas atividades do projeto educacio-
nal do CTC, os professores de ensino 
médio e fundamental foram aos 
poucos trazendo seus alunos. Logo 
no primeiro ano, a presença deles 
já era realidade nos programas. Em 
2001, eles freqüentavam o curso de 
especialização com seus professores. 
Como eram “vocacionados” (termo 
usado para identificar aqueles que 
se envolviam voluntariamente), foi 
criado o Programa “Caça-Talentos”. O 
objetivo era proporcionar aos alunos 
condições para apoiar seus professo-
res nas escolas e também desenvolver 
pesquisas, utilizando o método cien-
tífico. Eram orientados por pesquisa-
dores, pós-graduandos e graduandos 
da USP. Com o “Caça-Talentos”, esses 
alunos pesquisaram, escreveram os 
resultados de seus achados, apresen-
taram seus conhecimentos em even-
tos e dividiram o aprendizado com 
os colegas de escola, usando as mais 
variadas formas de divulgação: teatro, 
história em quadrinhos, apresentação 
em congresso, aulas, exposições e 
grupos de estudo.

I

Colaboraram Gabriela Zuaith, Iara Maria 
Mora e Nathália Monéa, da Casa da Ciência 
do Hemocentro de Ribeirão Preto.
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Cerca de 400 crian-
ças e adolescentes 

já participaram dos 
projetos realizados 

pela Casa da 
Ciência, em Ribeirão 

Preto

Com os projetos diri-
gidos por professores 
da USP, alunos do 
ensino 
fundamental 
e médio têm 
a oportunidade de 
fazer 
pesquisa e ensinar 
outros jovens

O professor Marco 
Antonio Zago, 
coordenador 
do Centro de Terapia 
Celular: entre 
suas missões está 
oferecer 
cursos para profes-
sores e alunos do 
ensino médio
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ntrar na Universidade para 
cursar Letras e terminar na 
pós-graduação do Instituto 
de Química ou ingressar na 

História e doutorar-se em Física: esses 
dois casos reais da USP têm em co-
mum a passagem por um curso que, 
apesar de estar apenas “entrando na 
adolescência”, já coleciona números 
expressivos e histórias de muitas vo-
cações direcionadas para o trabalho 
científico em profundidade. Trata-se 
da graduação em Ciências Molecu-
lares, que se prepara para selecionar 
sua 14ª turma, consolidando cada vez 
mais sua proposta de multidisciplina-
ridade. “O grande atrativo do curso é a 
liberdade acadêmica”, diz a professora 
do Instituto de Biociências (IB) da USP 
Lucile Winter, integrante da comissão 
diretiva do curso.

A criação do curso deu origem a 
uma história bem-humorada envol-
vendo o reitor da USP no início dos 
anos 90, Roberto Leal Lobo e Silva 
Filho, e um de seus pró-reitores, Erney 
Plessmann de Camargo. Conta-se 
que o físico Lobo comentou com o 
biólogo Camargo que seria ótimo 
se os físicos soubessem mais de 
biologia e vice-versa. Como ambos 
concordaram, a pergunta seguinte 
passou a ser: “Então por que não fazer 
isso?”. A partir daí, foi estruturado um 
currículo baseado em disciplinas das 
áreas de Matemática, Física, Química, 
Biologia e Computação. Os primei-
ros dois anos do curso compõem 
o chamado Ciclo Básico, quando o 
aluno completa 60% dos créditos 
para a obtenção do bacharelado. O 
principal objetivo dessa etapa é o 
aprendizado de conceitos básicos, 
visando ao conhecimento geral nas 
áreas da ciência.

Os dois anos seguintes formam 
o chamado Ciclo Avançado. Nele, o 
aluno tem um professor-orientador 
e inicia o desenvolvimento de suas 
atividades científicas. Ao lado do 
orientador e com aprovação de uma 
comissão coordenadora, o estudan-
te compõe seu próprio currículo, 
podendo escolher as disciplinas 
que quiser cursar – inclusive de 
pós-graduação – em qualquer uni-
dade da USP. “Esse é o conceito de 
universidade, aproveitando toda a 
ciência e a riqueza de pensamento 
que já temos aqui”, diz a professora 
Lucile. “Cada aluno é único, sai com 
sua própria cara, o que inclusive em 
termos de mercado é muito interes-
sante.” Uma aluna formada em 2003, 
por exemplo, direcionou seu Ciclo 
Avançado para a área de Matemática 
e na iniciação científica pesquisou o 
trabalho do artista holandês Mauri-

Um curso sem limites
GRADUAÇÃO

PAULO HEBMÜLLER

 Destinado a quem  já ingressou em outra graduação na USP, o Bacharelado em Ciências Moleculares abre 
a oportunidade de formação com um currículo personalizado, explorando as mais diversas áreas do saber

Em junho, 
inscrições para 

a próxima turma 
A seleção para a 14a turma do 
curso de Ciências Moleculares 
da USP terá suas inscrições 
abertas de 7 de junho a 2 de 
julho. A prova escrita ocorre no 
dia 3 de julho e as entrevistas 
serão realizadas nos dias 6 e 7. 
A primeira etapa é uma prova 
de dez questões, cujo con-
teúdo é o mesmo exigido no 
vestibular. Os classificados são 
chamados para uma entrevista 
com dinâmicas de grupo, de 
onde sairão os 25 integrantes 
da nova turma. Cerca de 1.500 
convites serão enviados aos 
alunos mais bem colocados 
no último vestibular da Fuvest. 
As inscrições, no entanto, são 
abertas a todos os estudantes, 
independentemente do tempo 
de curso e da unidade. Os 
alunos selecionados são ma-
triculados no curso de Ciências 
Moleculares por transferência 
da unidade de origem, onde 
a vaga é mantida durante 
quatro anos para o caso de 
desistência ou desligamento.
Um evento especialmente 
dirigido para que os alunos 
da USP conheçam o curso 
de Ciências Moleculares será 
realizado no dia 4 de junho, 
sexta-feira, às 14 horas, no au-
ditório do 1º andar do prédio 
da Fuvest (ao lado do portão 
principal da USP). O programa 
terá palestra com professores 
convidados e membros da 
comissão diretiva do curso, 
além de apresentação de tra-
balhos científicos por alunos e 
ex-alunos.

tius Cornelius Escher (1898–1972), 
cursando disciplinas até na Escola de 
Comunicações e Artes (ECA).

Perguntadores – Para ingressar em 
Ciências Moleculares, é preciso ser 
aluno da USP, em qualquer curso (leia 
o texto ao lado). A habilitação não é 
ligada a nenhuma unidade, mas sim 
diretamente à Pró-Reitoria de Gradu-
ação. O corpo docente também não 
é próprio, e as horas-aula dadas ali 
contam na carga da unidade de ori-
gem do professor. Para Lucile Winter, 
o fato de a classificação não ser feita 
via vestibular, como nos demais cur-
sos, “garante isenção tanto na escolha 
quanto na avaliação do desempenho 
dos alunos”. Os estudantes precisam 
dedicar-se em tempo integral e não 
podem ser reprovados, sob pena de 
desligamento. Essa decisão, entre-
tanto, só é tomada após realizada 
uma análise, caso a caso, por uma co-
missão de professores. Caso o aluno 
desista ou seja desligado, sua vaga 
permanece garantida na unidade de 
origem.

Atualmente são 44 os estudantes 
de Ciências Moleculares, e já foram 
formados 67 bacharéis. Como o 
curso procura encaminhar para o 
aprofundamento em pesquisa, a 
pós-graduação acaba sendo um 
caminho natural. Cerca de 15 alunos 
oriundos da habilitação já conclu-
íram o doutorado, outros 30 estão 
em andamento. Um dos formados 
virou professor no Instituto de Ma-
temática e Estatística (IME) da USP e 
cinco atualmente realizam pós-dou-
torado no exterior. Outro número 
expressivo são os mais de 80 tra-
balhos publicados por egressos do 
curso em periódicos indexados.

Para falar sobre o perfil do aluno 
procurado para ingressar em Ciên-

cias Moleculares, a professora Lucile 
remonta às chamadas tendências 
castradoras da educação, desde o 
ambiente familiar até as salas de 
aula. “As crianças têm a fase de ficar 
perguntando ‘por quê?’ o tempo 
todo, e estão sempre mandando-as 
ficar quietas. O cientista é aquele que 
escapa dessa castração e continua 
perguntando”, diz. “Em nossa seleção, 
estamos cada vez mais aprendendo 

a ver no aluno o potencial de querer 
descobrir e fazer perguntas, caracte-
rística de quem quer resolver proble-
mas.” Como escreveu o filósofo fran-
cês Gaston Bachelard (1884-1962): 
“Crianças, éramos pintor, modelador, 
botânico, escultor, arquiteto, caçador, 
explorador. E o que aconteceu com 
tudo isso?”.

Exemplo – O “vírus” da multidisci-
plinaridade e da liberdade acadêmica 
faz com que os alunos de Ciências 
Moleculares trilhem os mais distintos 
caminhos, inclusive retornando para 
uma graduação. Uma aluna bacha-
relou-se e, ao mesmo tempo em que 
entrou no doutorado em Matemática, 
ingressou via vestibular na Faculdade 
de Letras. Outro também uniu o dou-
torado com uma nova graduação, 
desta vez em Medicina. Formado em 
1999, Tiago Moreno Castilho havia 
ingressado no curso de Biologia e 
transferiu-se já no segundo semestre. 
“De forma geral, o que mais me agra-
dou e chamou a atenção foi o fato de 
poder ter uma formação mais ampla, 
a flexibilidade e a chance de me be-
neficiar bastante da possibilidade de 
cursar disciplinas em várias unidades”, 
afirma. Tiago, que está no último 
ano de doutorado no Instituto de 
Ciências Biomédicas (ICB), avalia sua 
experiência como bastante positiva e 
recomenda que quem quiser uma for-
mação mais ampla em ciências deve 
“no mínimo conhecer o curso”.

Para Gustavo Troiano Feliciano, que 
se forma no final do semestre, sua 
escolha “foi a melhor que poderia ter 
feito”. Depois de um ano e meio em 
Engenharia Naval na Escola Politéc-
nica, o interesse por uma formação 
multidisciplinar e pela atuação em 
pesquisa falou mais alto – e a facili-
dade em Física e Matemática também 
ajudou. “Antes eu pensava mais em 
quanto poderia ganhar na minha 
profissão, mas depois passei a ver 
que o aprendizado que tive aqui tem 
muito mais valor do que um reconhe-
cimento financeiro”, avalia. Atualmen-
te, Gustavo trabalha no Instituto de 
Química (IQ) da USP com simulação 
computacional de proteínas do sis-
tema imunológico e seus próximos 
passos serão dados diretamente no 

E doutorado, onde pretende explorar 
a nova área da Biofísica. “Eu me apai-
xonei pelo curso. Ele é pioneiro e um 
exemplo a ser seguido por outras 
universidades”, afirma. 

Mais informações sobre o curso 
de Ciências Moleculares podem 
ser obtidas pelos telefones 
3091-3188 e 3091-3187 ou 
no endereço eletrônico www.
cecm.usp.br.

Alunos do curso de 
Ciências Mole-

culares em aula: 
currículo está 

estruturado em 
disciplinas de Ma-

temática, Química, 
Física, Biologia e 

Computação

Lucile: liberdade acadêmica Gustavo: apaixonado pelo curso
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habitantes. Obviamente, a instalação 
do novo campus gera uma grande ex-
pectativa para os moradores daquela 
região. Para se ter uma idéia disso, a 
própria comunidade criou o Fórum 
Educacional da Zona Leste, para de-
bater a construção do novo campus e 
sua proposta pedagógica. Some-se a 
isso as audiências públicas que estão 
sendo realizadas com o objetivo de 
esmiuçar o projeto de implantação 
da USP Leste junto à população. Re-
presentantes da Universidade têm 
participado ativamente de todas 
essas iniciativas.

JUSP – Nesse contexto, o que re-
presenta o Núcleo de Apoio Social, 
Cultural e Educacional (Nasce) tanto 
para a USP quanto para a comunida-
de local?

Barros Gomes – Pode-se dizer 
que, em termos de interação com a 
comunidade, a importância do Nas-
ce é muito maior do que o próprio 
campus. O núcleo foi criado com o 
objetivo de oferecer à população um 
espaço que, além de cursos de aper-
feiçoamento e extensão, também 
está disponível para a realização de 
reuniões de associações de morado-
res, grupos de teatro, enfim, aberto a 
todas as atividades que tenham um 
cunho educativo-cultural da comu-
nidade.

JUSP – Que outros espaços fazem 
parte do núcleo?    

Barros Gomes – O Nasce dispõe de 
espaços destinados para a coordena-
ção da Pró-Reitoria de Cultura e Ex-
tensão Universitária, Coordenadoria 
do Espaço Físico (Coesf), Prefeitura do 
Campus e para o projeto de recupe-
ração da memória cultural da região. 
O Nasce também funciona como 
base operacional dos engenheiros e 
arquitetos que irão implantar o novo 
campus.

JUSP – Quais são ou serão as pri-
meiras ações do Nasce?

Barros Gomes – Além dos cursos 
sobre empreendedorismo ofereci-
dos pelo Sebrae, uma semana após 
a inauguração do núcleo foi iniciado 
um curso de aperfeiçoamento para 

aprimorá-lo?
Barros Gomes – A implantação do 

novo campus constitui um marco 
histórico para a Universidade, prin-
cipalmente neste ano em que se 
comemoram os 70 anos de fundação 
da USP. Assim como foi no passado, 
quando da implantação da Universi-
dade, o novo campus na zona leste 
gera debates, expectativas e críticas 
que ajudam a enriquecer de forma 
imensurável o processo. Acima de 
tudo, representa para a sociedade, 
em especial para a comunidade da 
região, um leque de oportunidades 
que se abrirão não só para os alunos 
que lá iniciarão seus estudos, mas 

para todo o en-
torno social do 
novo campus. 
Enfatiza-se as-
sim que o novo 
c a m p u s  d a 
USP irá abrigar 
cursos e habi-
litações inexis-
tentes em seus 
outros campi, 
p a u t a n d o - s e 
pela inovação e 
pelo reconheci-
mento das pe-
culiaridades da-
quela extensa 
região e zelan-
do pela quali-
dade do ensino, 
da pesquisa e 
da extensão de 
serviços. 

JUSP – Como a comunidade local 
está vendo essa aproximação? Qual 
é a expectativa e o que de fato irá 
acontecer em um primeiro momen-
to? Como está a interação da Univer-
sidade com a comunidade local?

Barros Gomes – A instalação da 
USP na zona leste é uma antiga rei-
vindicação da população da região, 
que concentra alguns importantes 
movimentos populares em prol da 
criação de uma unidade pública de 
ensino superior naquela que é uma 
das áreas mais populosas de nossa 
cidade, com cerca de 4 milhões de 

JUSP – Como foi o processo de es-
colha dos cursos a serem ministrados 
na USP Leste?

Barros Gomes – Os processos de 
seleção, elaboração e detalhamento 
dos cursos envolveram a participa-
ção significativa da comunidade, 
organizada em grupos de trabalho 
instituídos pela Reitoria e coordena-
dos por uma comissão central. Tais 
cursos foram propostos com base em 
uma pesquisa realizada com 5.280 
estudantes, de escolas públicas e 
privadas e cursinhos da capital, que 
apontou as opções que a comunida-
de gostaria que fossem implantadas. 
A escolha dos 
cursos envolveu, 
também, con-
sultas a diver-
sos segmentos, 
como grupos 
da própria USP, 
o r g a n i z a ç õ e s 
profissionais e 
as próprias co-
munidades da 
região.  

JUSP – A idéia 
é contratar novos 
professores para 
ministrá-los ou 
aproveitar os que 
já estão na USP?

Barros Gomes 
– Está prevista a 
contratação de 
docentes priori-
tariamente em 
tempo integral e com projetos de-
finidos em suas respectivas áreas 
de atuação, tendo o foco dirigido 
preferencialmente para os objetivos 
e atividades da nova unidade. Para 
2005, cogita-se a contratação de 61 
docentes e de 76 servidores não-
docentes.

JUSP – A USP Leste é um projeto 
inovador e, justamente por isso, não 
chega ainda a ser uma unanimidade 
quanto à forma como está sendo im-
plementada. O que o senhor pensa 
a respeito desse caráter inovador do 
projeto e o que deve ser feito para 

Barros Gomes – O grande desafio 
desse projeto é o de assegurar nessa 
nova unidade – a Escola de Artes, Ci-
ências e Humanidades (EACH) – o ele-
vado padrão de pesquisa e ensino da 
USP e, ao mesmo tempo, introduzir as 
inovações requeridas pelas mudanças 
em curso na sociedade. Além disso, 
enfatizar o equilíbrio entre formação 
geral, formação profissional, ativi-
dades de pesquisa e atividades de 
extensão. Tudo isso em uma região 
nova, carente e extremamente popu-
losa da capital.

JUSP – Como se dará a interação 
do novo campus com o campus do 
Butantã?

Barros Gomes – Procuraremos man-
ter um fluxo permanente de docentes 
de pesquisa consolidados de toda a 
USP, principalmente os do campus do 
Butantã, com a nova unidade, estimu-
lando o desenvolvimento de projetos 
integrados de investigação. Pretende-
se que a Universidade como um todo, 
incluindo também os campi do inte-
rior, participe ativamente do processo 
de implantação e de consolidação da 
USP Leste. 

JUSP – Na semana passada o Con-
selho Universitário aprovou os novos 
cursos da zona leste. O que represen-
tam esses cursos para a comunidade 
e o meio acadêmico? Qual a sua 
natureza?

Barros Gomes – As novas demandas 
sociais vêm cobrando da Universida-
de e dos novos profissionais por ela 
formados uma preocupação com a 
cidadania, com a busca de soluções 
para os problemas sociais e uma 
maior articulação dos conhecimentos 
científicos com os interesses cotidia-
nos da maioria da população. Essa é 
a proposta principal dos cursos de 
graduação a serem ministrados na 
USP Leste. O Ciclo Básico, pela sua 
natureza, é a expressão maior dessa 
disposição para inovar, no nível da 
graduação da USP, por propiciar ativi-
dades integradas de ensino e pesqui-
sa e assegurar, ao mesmo tempo, um 
patamar comum de qualidade para 
todos os alunos.

coordenador-geral do Projeto 
USP Leste, professor Celso 
de Barros Gomes, aborda, 
nesta entrevista exclusiva 

ao Jornal da USP, vários aspectos 
relacionados ao novo campus da 
Universidade, na zona leste da capital. 
Para ele, em termos de expansão, o 
campus é o mais significativo projeto 
da USP desde a implantação da Cida-
de Universitária, no Butantã, na zona 
oeste da cidade. 

Jornal da USP – Qual a importância 
de um projeto como a USP Leste?

Celso de Barros Gomes – Desde a 
implantação do campus do Butantã, 
este é, sem dúvida, o projeto mais sig-
nificativo da Universidade em termos 
de expansão. Para dar uma idéia da 
participação da comunidade uspiana, 
estiveram envolvidos mais de 100 
docentes, além de funcionários e es-
tudantes-estagiários. Essa discussão 
vem de maio de 2002, quando o rei-
tor instituiu um grupo de trabalho in-
cumbido de avaliar a conveniência da 
implantação de um novo campus em 
São Paulo. Após um trabalho intenso, 
que também envolveu organizações 
comunitárias da zona leste, o relatório 
recomendou veementemente a con-
cretização do projeto.

JUSP – O que representa a ida da 
USP para a zona leste?

Barros Gomes – Representa uma 
rara oportunidade para a Universida-
de de ampliar o acesso da população 
à sua reconhecida excelência no en-
sino, na pesquisa e nas atividades de 
extensão, além dos desafios da ino-
vação. Dentro desse contexto, a ida 
da Universidade para aquela região 
se constitui em uma riquíssima pos-
sibilidade de interação da USP com 
a comunidade, ambas contribuindo 
para o mesmo objetivo: a criação 
de um centro de saber atualizado e 
dinâmico que trará benefícios tanto 
para a Universidade quanto para a 
população. 

JUSP – Quais são os principais desa-
fios enfrentados para a implantação 
do novo campus?

“Novo campus é um marco históri-
O

USP LESTE

Com os olhos no futuro
às 20 horas, transcorreu normal-
mente, de acordo com o reitor 
Adolpho José Melfi. “Foi um resul-
tado bastante consciente e muito 
discutido. Os que achavam que 

recidos a partir de 2005. Foram 
aprovados também Mídias Digi-
tais e Tecnologia Musical, que só 
começarão a funcionar em  2006.

A reunião, que se deu das 14 

m reunião realizada no dia 
18 passado, terça-feira, o 
Conselho Universitário da 
USP aprovou a criação dos 

cursos que serão ministrados na 
Escola de Artes, Ciências e Huma-
nidades (EACH), no novo campus 
da Universidade, na zona leste 
da Capital. No total, serão 1.020 
vagas distribuídas entre as novas 
carreiras. No período matutino 
serão ministradas aulas de Gestão 
Ambiental, Sistemas de Informa-
ção, Gestão de Políticas Públicas, 
Marketing e Licenciatura em Ciên-
cias da Natureza. Já os cursos de 
Lazer e Turismo, Tecnologia Têxtil 
e da Indumentária, Ciências da 
Atividade Física, Gerontologia e 
Obstetrícia serão dados à tarde. 
No período noturno haverá La-
zer e Turismo, Gestão Ambiental, 
Sistemas de Informação, Gestão 
de Políticas Públicas, Marketing 
e Licenciatura em Ciências da 
Natureza (veja a tabela na página 
ao lado). Esses cursos serão ofe-

Os 12 cursos aprovados no dia 18 pelo Conselho Universitário – que serão ministrados no novo campus da USP 
na zona leste – buscam atender às necessidades da sociedade contemporânea, segundo a Comissão Central do projeto

E do campus da Cidade Universitá-
ria, no Butantã. “Teremos um cam-
pus na zona leste certamente com 
a mesma qualidade deste na zona 
oeste. Tudo será feito exatamente 
como fazemos aqui.”

Segundo a presidente da Comis-
são Central do Projeto USP Leste, 
professora Myriam Krasilchik, os 
cursos aprovados pelo Conselho 
Universitário refletem “necessida-
des contemporâneas” e atendem 
às demandas dos estudantes. 
“Eles apontam para novas possi-
bilidades e novas preocupações 
da sociedade.”

as decisões de hoje eram ainda 
prematuras tiveram a explicação 
de que esse processo já se desen-
rola há dois anos”, disse o reitor, 
logo após a reunião, lembrando 
que a comissão criada para dis-
cutir as diretrizes gerais do novo 
campus teve a participação de 
150 docentes de quase todas as 
unidades. “Ninguém foi contrário 
à criação do novo campus nem 
aos cursos na zona leste. Quem se 
opôs só expressou que os cursos 
não tinham sido discutidos nas con-
gregações de todas as unidades, 
mas achamos que houve tempo 
suficiente para debates e, se as 
congregações quisessem, teriam se 
manifestado.”

Na opinião do reitor, a aprova-
ção dos cursos na zona leste foi 
um ganho para o Estado e para o 
município de São Paulo. A contra-
tação de professores e os termos 
de implantação dos cursos serão 
semelhantes aos procedimentos A histórica sessão do Conselho Universitário, dia 18: a serviço da sociedade

As obras no novo campus, já em andamento: sem atrasos
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Período Matutino

CURSOS VAGAS TOTAL DE VAGAS

Gestão Ambiental 60 

Sistemas de Informação 60 

Gestão de Políticas Públicas 60 

Marketing 60 

Licenc. em Ciências da Natureza 60 

Período: Vespertino

CURSOS VAGAS TOTAL DE VAGAS

Lazer e Turismo 60 

Tec. Têxtil e da Indumentária 60 

Ciências da Atividade Física 60  

Gerontologia 60 

Obstetrícia 60 

Período: Noturno

CURSOS VAGAS TOTAL DE VAGAS

Lazer e Turismo 60 

Gestão Ambiental 60 

Sistemas de Informação 120 

Gestão de Políticas Públicas 60 

Marketing 60 

Licenc. em Ciências da Natureza 60 

TOTAL DE ALUNOS: 1.020

300 

300 

420

CURSOS A SEREM IMPLEMENTADOS 
NO ANO DE 2005 - USP LESTE

COMUNIDADE
MIGUEL GLUGOSKI

Vida com grife acadêmica
Cursos anunciados agitam a zona leste, que sonha em criar um pólo têxtil, debelar a 

importância do meio ambiente para 
uma região extremamente atingida 
pela poluição no rio Tietê e córregos, 
nos alimentos, na água de beber e 
no ar esfumaçado pelas indústrias. 
Quanto aos idosos de Ermelino e 
bairros próximos, articulados em 50 
grupos, reivindicam serviços, espe-
cialmente um centro de convivência, 
projetos culturais e cursos. Já bateram 
à porta da prefeita Marta Suplicy e do 
governador Alckmin; na primeira vez 
a prefeita nem os recebeu, dia 2 de 
junho eles vão lá de novo. Com o 
governador as relações são cordiais, 
segundo o padre Ticão. Ele lembra 
que o primeiro centro de referência 
dos idosos foi entregue no governo 
de Mário Covas e reúne toda semana 
milhares de pessoas. 

Professores são outra preocupação 
da zona leste. Hoje, ao visitar uma 
escola e seus professores têm-se a 
impressão de estar no Iraque, diz o 
titular da Igreja de São Francisco. Pré-
dios abandonados, vidros quebrados, 
professores de cabeça baixa, sem 
auto-estima. Ele espera que o curso 
da USP forme pessoal, complemen-
te a formação dos que já dão aulas 
e ponha a cabeça do professor na 
vertical.  Quanto aos candidatos aos 
vestibulares, defende, mais do que a 
ampliação da faixa de isentos da taxa 
de inscrição, a ampliação do número 
de bolsas de estudo. 

e o negócio de roupas dá certo 
na China, por que não daria 
na zona leste de São Paulo? Lá 

como cá sobra mão-de-obra barata 
e não faltam consumidores, porque 
sem comer e sem vestir ninguém 
vive. A sondagem de opinião feita 
pela USP antes de definir os 12 cursos 
que serão dados na zona leste cons-
tatou que a maior demanda era pelo 
ramo têxtil. O  nível  superior vem dar 
novo ânimo e apoio científico a uma 
atividade que já ocupa o tempo de 
boa parte da população local, mas 
de modo ainda muito artesanal, com 
máquinas de fundo de quintal e co-
mercialização precária, enfrentando 
ainda uma espécie de monopólio de 
coreanos e bolivianos. A comunidade 
organiza-se e quer uma escola de cos-
tura. Para isso conta com a parceria, 
além da USP, dos sindicatos operário 
e patronal da categoria, do Sebrae e 
possivelmente do Senac. “Estou aqui 
há 22 anos e sempre incentivei esse 
filão do mercado”, conta o padre  An-
tonio Luis Marchione, mais conhecido 
por padre Ticão, líder comunitário 
de Ermelino Matarazzo e região. 
Segundo ele, será uma forma de dar 
trabalho a um setor que tem 60% de 
desempregados e de pôr  em prática 
o empreendedorismo pregado pelo 
Sebrae.

Não se trata apenas de roupa. As 
lideranças procuram contato com 
jovens modelos, estilistas, pessoas 
interessadas em aprender costura, 
os que já trabalham nisso e principal-
mente os futuros empreendedores 
e empresários. Boa vontade tem de 
sobra no bairro. Ticão diz que num 
fim de semana famílias  de costureiras 
realizaram um bazar beneficente de 
emergência, faturaram rapidinho  R$ 
2 mil e compraram uma cadeira de 
rodas para uma pessoa que havia se 
acidentado. Agora, organizam carava-
na para Ibitinga, a fim de conhecer o 
trabalho realizado naquela cidade do 
interior paulista, conhecida pelas suas 
malhas e bordados finos. Em alguns 
anos, a zona leste espera ser um pólo 
de costura e comercialização. 

A batalha pela modernização do 
parque têxtil alcança outros bairros. 
Guaianases, por exemplo. Lá e em 
outros bairros da zona leste atua a 
Comunidade Kolping – extensão dos 
serviços criados na Alemanha pelo 
padre Adolfo Kolping, na década de 
30, depois expandidos internacio-
nalmente – que mantém 450  grupos 
de alfabetização de jovens e adultos 
(cada grupo com 10 a 15 membros), 
dá cursos profissionalizantes, alertas 
contra as drogas e acompanha a for-
mação de jovens egressos da Febem. 
Financiada pelo governo do Estado, 
ajudada por empresas particulares e, 
principalmente, por voluntários, a en-
tidade envolve mais de 11 mil alunos, 
480 educadores e 5 coordenadoras 
pedagógicas. 

Nessa história, onde entra a USP? 
“Para nós, a Universidade é sinal de 
vida”, diz a coordenadora-geral da Co-
munidade Kolping, Maria de Fátima 
Rodrigues. “A falta de conhecimento 
tem influência negativa nos jovens. 
Eles não sabem dizer ‘não’ quando é 
preciso dizer. E por falta de conheci-
mento na área de saúde muitas pes-
soas vão morrer. Não sabem procurar 
orientação, não sabem falar com 
um médico.” Os jovens, acrescenta 
a coordenadora, matam e morrem 
porque estão desorientados na vida. 
A juventude não tem perspectiva de 
futuro. Márcia Marino Villa Hutterer 
é a coordenadora pedagógica, que 
mantém estreita ligação com  a USP. 
No Laboratório de Física da Faculdade 
de Educação desenvolve pesquisa, 
subsidiada pela Fapesp, sobre ensino 
de física para alunos da primeira à 
quarta série do ensino fundamental. 
“A produção da USP nos alimenta 
para buscar novas técnicas, novas re-
ferências. O conhecimento científico é 
fundamental para que a gente possa 
ter uma prática que faça a diferença. 
A Universidade acaba chegando até 
aqui, mesmo que de forma indireta.”

Além de moda, outros cursos da 
USP programados para a zona leste 
são bem recebidos. Ticão ressalta a 

apoio administrativo e outras facili-
dades necessárias para o suporte aos 
cursos programados para a USP Leste 
em seu primeiro ano. Compõe ainda 
o conjunto do Núcleo Inicial o bloco 
destinado a acomodar a segurança 
do campus, já contratado e em fase 
de implantação. Todas essas constru-
ções permitem assegurar a inclusão 
no vestibular Fuvest 2005 das 1.020 
novas vagas previstas.

JUSP – A USP tem uma verba de-
finida pelo governo do Estado para 
investir na zona leste. De quanto 
é essa verba, afinal, e, desse valor, 
quanto já está sendo empregado e 
ainda será até o final do ano?

Barros Gomes – A disponibilidade 
de recursos do governo do Estado 
está assegurada no montante esti-
mado de R$ 34 milhões para as obras, 
inclusive as do sistema viário, e R$ 
19,3 milhões destinados ao custeio. 
O primeiro prédio que já está sendo 
construído – com custo estimado em 
R$ 3 milhões – é o do Núcleo Inicial 
Didático, constituído por oito salas de 
aula com capacidade para acomodar 
60 alunos em cada uma, três salas de 
aula especiais para acomodar 120 
alunos em cada uma, salas para in-
formática, laboratórios básicos, sala 
para biblioteca e acomodação para 
docentes. A área construída totalizará 
5.200 metros quadrados. Até o final 
de 2005, as construções deverão 
totalizar mais de 40 mil metros qua-
drados, envolvendo edifícios para a 
biblioteca, administração, auditórios, 
ambientes para atividades didáticas, 
laboratórios de pesquisa e áreas de 
vivência.

JUSP – O cronograma para a aber-
tura do novo campus está sendo 
seguido à risca? Há algum risco de 
atraso?

Barros Gomes – Todas as ativida-
des estão dentro do cronograma 
estabelecido, tanto as relacionadas à 
infra-estrutura quanto aos aspectos 
acadêmicos. 

JUSP – A expansão física da USP 
é uma solução para a carência de 
vagas na universidade pública? Ou 
esse é um passo e deverão acontecer 
outros?

Barros Gomes – Obviamente, o 
aumento do número de vagas no 
vestibular Fuvest não será capaz de 
atender a toda a demanda prove-
niente das escolas de ensino médio, 
embora seja um passo bastante sig-
nificativo nesse sentido. Em 2001, fo-
ram oferecidas 7.345 vagas. Em 2005, 
esse número ultrapassará a marca 
de 10 mil (aumento superior a 36%), 
sendo que, das novas vagas, mais de 
35% são para cursos ministrados no 
período noturno.

poluição, recuperar a auto-estima dos professores e elevar o nível de vida dos idosos

120 professores da rede estadual de 
ensino da região sobre o tema meio 
ambiente e sistema urbano, com o 
apoio da Secretaria de Educação do 
Estado e da Pró-Reitoria de Cultura e 
Extensão Universitária, e envolvendo 
um grupo de 20 pesquisadores na 
área de meio ambiente. Além disso, a 
população tem à sua disposição uma 
sala de inclusão digital, com 15 micro-
computadores. 

JUSP – O senhor poderia dar um 
panorama geral de como está a insta-
lação da parte física da USP Leste?

Barros Gomes – Do ponto de vista 
físico, as obras do Núcleo Inicial Di-
dático tiveram início em maio e irão 
durar cerca de oito meses. O núcleo 
será complementado por uma nova 
edificação, o Centro de Apoio Técni-
co (CAT), em final de procedimento 
licitatório. O CAT incorporará área 
adicional de 600 metros quadrados, 
prevendo-se acomodações para 

As obras no novo campus, já em andamento: sem atrasos
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eículos de comunicação de 
massa por excelência e de-
finição, o rádio e a televisão 

no Brasil têm um papel fundamental: 
foi a partir deles que os limites do País 
se estreitaram e os brasileiros de vá-
rias latitudes passaram a se conhecer 
melhor. Afora esse papel, digamos, 
sociológico ou antropológico, essas 
duas mídias têm ainda um outro – o 
de carregar, em suas ondas magné-
ticas, as doses de entretenimento e 
informação que a população neces-
sita. Mas quem vê, por exemplo, a TV 
brasileira hoje, considerada uma das 
melhores do planeta, não imagina o 
salto qualitativo que ela teve que dar 
desde seus primórdios, no início dos 
anos 50, quando tudo era ao vivo 
e um tanto mambembe. Mesmo o 
rádio, que para muitos parece imu-
tável entra década sai década, teve 
também que se reinventar para se 
manter no patamar de popularida-
de atual, deixando para a história a 
disputa pelo título de rainhas musi-
cais e os programas de auditório da 
Rádio Nacional para encontrar um 
novo nicho onde pudesse passar 
seu recado.

A memória brasileira – ou sua curio-
sidade – com relação aos primeiros 
momentos desses dois veículos de 
comunicação tem, no entanto, de 
ser instigada de tempos em tempos 
para que situações e feitos essenciais 
para compreender tanto o rádio 
quanto a TV no Brasil – e, por exten-
são, o próprio País – não embolorem 
com o passar dos anos. E um ótimo 
mecanismo antibolor acaba de ser 
lançado, na forma do livro Pionei-
ros do rádio e da TV no Brasil, uma 
publicação da Códex organizada 
pelo historiador e sociólogo David 

COMUNICAÇÃO

Os primeiros 
momentos 
da telinha

Em Pioneiros do rádio e da TV no Brasil, 
a atriz Vida Alves entrevista personagens 
reais que ajudaram a fazer da televisão 

brasileira uma das mais importantes do mundo

José Lessa Mattos. No volume estão 
entrevistas com gente que ajudou a 
construir a fama desses dois veículos, 
como Álvaro de Moya – também o 
maior especialista em histórias em 
quadrinhos no Brasil –, Dias Gomes, 
José Bonifácio de Oliveira Sobrinho 
(o ainda todo-poderoso Boni, mesmo 
sem ter uma emissora de peso para 
comandar), Lima Duarte, Marcos Rey, 
Walter Avancini e César Monteclaro, 
gente que viu a TV brasileira nascer e 
a ajudou bastante em seus primeiros 
passos desconexos.

Na verdade, o livro é o primeiro 
volume de uma série mais ambiciosa, 
justamente intitulada Pioneiros do 
Rádio e da TV no Brasil, que se propõe 
a reunir os principais de cerca de 140 
depoimentos de artistas e profissio-
nais que atuaram nos tempos pionei-
ros do rádio e da televisão brasileiros, 
nas décadas de 40, 50 e 60. Nada 
mais lógico, já que a grande maioria 
dos nomes que fizeram – e fazem 
– o sucesso da TV brasileira começou 
sua ascensão profissional justamente 
no rádio, migrando depois para a 
telinha.

E se de um lado do balcão estão 
profissionais que têm muito a contar, 
do outro, fazendo as entrevistas, o 
cacife não é menor. Quem colheu 
os depoimentos foi a atriz Vida Al-
ves, a primeira mulher a ser beijada 
na televisão brasileira. Vida fundou 
em 1997 e preside desde então a 
entidade Pró-TV – Associação dos 
Pioneiros, Profissionais e Incentiva-
dores da Televisão Brasileira. É ela 
que, a partir de um questionário 
simples e direto, consegue extrair 
pérolas de história da memória de 
seus entrevistados. Como quando 
Álvaro de Moya relembra os cartões 

improvisados (esqueçam plim-plins 
e slides; naqueles tempos isso beirava 
a ficção-científica) que teve que fazer 
para a inauguração das transmissões 
da primeira emissora brasileira, a TV 
Tupi, em 18 de setembro de 1950. 
“Como é que eu faço? Que tamanho 
devem ter os desenhos?”, perguntei. 
Eles pegaram uma estante de música 
e disseram: ‘Você faz os desenhos, a 
gente os coloca aqui nesta estante 
e, depois, a câmera vem e focaliza’. 
É que naquele tempo não havia 
slide, não havia quase nada, estava 
tudo no começo, a câmera precisava 
focalizar os desenhos e os letreiros 
também”, recorda-se Moya, que 
ainda passou por outras emissoras 
pioneiras como a Excelsior, a Paulista 
e a Bandeirantes, além de ter feito 
um estágio nos Estados Unidos.

Outro que abre seu baú de lem-
branças é Boni, que começou a 
carreira no rádio, pulou para a TV 
– a Tupi, é lógico – e lá pavimentou 
a fama que carrega até hoje, mesmo 
tendo um rápido flerte com agên-
cias de publicidade. E o que não 
falta a Boni são histórias engraçadas 
para contar dessa idade da pedra da 
TV brasileira, como sua passagem 
por um programa intitulado “Lever 
no espaço”, escrito por Mário Fanuc-
chi. Como tudo era improvisado na-
queles tempos, Fanucchi desenhava 
em casa cenas para o programete, 
além de produzir maquetes, que 
depois eram filmadas e colocadas 
no ar. Só que um dia a coisa deu 
errada: inverteram o filme e, em vez 
de o foguete subir, começou a an-
dar para trás, engolindo a fumaça. 
“Imediatamente, foi preciso parar 
a projeção do filme e, no estúdio, 
um ator improvisou: ‘Corremos um 
sério perigo! Houve um grave erro! 
Você ligou a marcha à ré. Ligue ime-
diatamente a marcha para a frente!’. 
E assim, já com o filme e o foguete 
na direção certa, prosseguia a nossa 
ficção científica, ao vivo, cabocla e 
muito engraçada”, lembra Boni. 

V

Histórias assim, divertidas, quase 
ingênuas, mostram perfeitamente 
como a TV brasileira nasceu e em 
tão pouco tempo – em história, 
meio século é ontem – soube tomar 
as proporções de indústria de en-
tretenimento que apresenta hoje. 
Um livro como Pioneiros do rádio e 
da TV no Brasil é mais do que uma 
coletânea de depoimentos de gente 
que desbravou um admirável mundo 
novo. É também perceber como se 
engendrou um capítulo importante 
da história do Brasil. Uma história 
muito mais emocionante do que 
qualquer novela.
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Vida Alves ontem e hoje: memórias preservadas

Pioneiros do rádio e da TV no Brasil, David 
José Lessa Mattos (organizador), Códex, 176 
páginas.
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Novo filme de Sylvio Back 
Lost Zweig, novo 

longa do diretor Sylvio 
Back, tem pré-estréia 
nesta quinta no Cen-
tro Cultural Banco 
do Brasil. Premiado 
nos festivais de Bra-
sília e de Cuiabá, o 
filme narra a última 
semana de vida do 
escritor austríaco 
Stefan Zweig, autor 
do livro Brasil, país 
do futuro, e de sua 

esposa Lotte. Os dois se suicidaram premeditadamente em Petrópolis, após 
o Carnaval de 1942, num acontecimento até hoje misterioso e emblemático. 
O longa começa com um encontro entre Zweig, perseguido pelo nazismo, 
e Orson Welles, pelas regras do jogo capitalista. A presença dos dois no 
Brasil também é símbolo do flerte do então presidente Vargas com os dois 
países. O roteiro foi baseado no livro Morte no paraíso de Alberto Dines. 
Lost Zweig fez a reconstituição histórica do cotidiano dos anos 40 e é todo 
falado em inglês, com legendas em português. O alemão Rüdiger Vogler 
(que costuma atuar para Wim Wenders) e a austríaca Ruth Rieser interpre-
tam os protagonistas. Ainda no elenco, os brasileiros Renato Borghi (como 
Getúlio Vargas),Thelmo Fernandes (como Orson Welles), Daniel Dantas, 
Ney Piacentini, Claudia Netto, Odilon Wagner, Kiko Mascarenhas e Denise 
Weinberg, entre outros atores. A sessão acontece às 19h, com bate-papo 
com o diretor e o crítico e professor da USP Ismail Xavier, integrando o 
projeto Encontro com o Cinema Brasileiro. Na r. Álvares Penteado, 112, 

Mel de pedra 
Esse é o nome do texto inédito, 

curto e intenso, como informa a própria 
autora Consuelo de Castro. Nele é 
enfocado o momento decisivo na vida 
de três mulheres: uma antropóloga, 
que está às vésperas de defender 
sua tese de doutorado sobre a vida 
social das abelhas, uma bailarina e 
uma misteriosa mulher vestida de 
preto. Mel de pedra mostra situações-
limite, sintetizando a dicotomia entre o 
desejo e a impossibilidade de realizá-
lo. No elenco estão Louise Cardoso, 
Amanda Mendes e Thereza Piffer, 
sob a direção de Marcelo Lazzaratto. 
A leitura dramática integra a progra-
mação do projeto Dramaturgias do 
Centro Cultural Banco do Brasil, que 
enfoca autores das décadas de 70 a 
90. Logo depois da apresentação acontece debate com a autora, o elenco 
e diretor, mediado pela jornalista e dramaturga Marici Salomão. Às 20h, no 
CCBB (r. Álvares Penteado, 112, Centro, tel. 3113-3651). Entrada franca, 
com retirada de senha meia hora antes. 

Coração bazar
Primeiro espetáculo solo da atriz 

Regina Duarte, Coração bazar é um 
trabalho experimental que une poesia 
e prosa para refletir sobre a condição 
humana. São obras de autores como 
Carlos Drummond de Andrade, Cecília 
Meirelles, Millôr Fernandes, Fernando 
Pessoa, Clarice Lispector, Vinícius de 
Moraes, Ivan Ângelo, Adélia Prado, 
Florbela Espanca e Paulo Leminsky, 
que foram organizadas pelo dramaturgo 
José Possi Neto ao lado da própria atriz. 

Na peça, sete mulheres se revezam no 
relato de suas impressões cotidianas, 
falam sobre suas expectativas, temo-
res e deleites diante da vida. A estréia 
acontece nesta sexta e a temporada 
vai até 8 de agosto, no Teatro Cultura 
Artística (r. Nestor Pestana, 196, 
Centro, tel. 3256-3616). Apresenta-
ções de quinta a sábado, às 21h, e 
domingos, às 18h, com ingressos a 
R$ 40,00 (quintas, sextas e domin-
gos) e R$ 50,00 (sábados). 

Veneza 

Mademoiselle Chanel 
Escrita por Maria Adelaide Amaral, 

com Marília Pêra e direção de Jorge 
Fernando (e figurinos da Chanel), 
essa peça conta a história de Gabrielle 
Chanel, conhecida como Coco Chanel. 
A vida da estilista que se tornou mito 
na Europa do século 20 é retratada 
por suas idéias, seus amores e suas 
conquistas. A protagonista relembra 
suas relações com a moda e com 
personalidades como Pablo Picasso, 
Salvador Dalí, Jean Cocteau, Serge 
Lifar, Igor Stravinsky, Sergei Diaghilev, 
entre outros ícones culturais. Assim, ao 

contar sua própria história, Chanel faz 
um panorama da cultura e da estética 
de sua época. Conforme informa o 
diretor Jorge Takla, ela foi a primeira 
estilista a pensar na independência da 
mulher e criar roupas que ela pudesse 
vestir sozinha. Estréia neste sábado e 
fica em cartaz às sextas, às 21h, aos 
sábados, às 21h30, e aos domingos, 
às 18h, no Teatro Faap (r. Alagoas, 
903, Pacaembu, tel. 3662-7233). In-
gressos: R$ 50,00 (sexta), R$ 65,00 
(sábado) e R$ 55,00 (domingo).

A lenda do rock
A peça R-evolução urbana – A 

lenda do rock, de Marcos Ferraz, 
mostra o período marcante do rock  
ocorrido nos anos 80 no Brasil. 
Inspirada especialmente no nasci-
mento da banda Legião Urbana, o 
musical ainda conta com músicas 
do Capital Inicial e Plebe Rude, além 
de Renato Russo, na trilha sonora, 
que é tocada ao vivo no espetáculo 
por um baterista e cinco atores. A 
história se passa na fictícia Província 
Central, que está sob a censura de 
militares. O líder dos governantes é 

o Grande Comandante (interpretado 
por Antonio Abujamra) e o grupo de 
oposição Os cavaleiros da Colina 
tem como liderança um fã do Sex 
Pistols e The Clash. Os jovens têm 
dúvida se optam pela salvação de 
sua cidade ou por cair na estrada. 
Com a Cia. de Teatro Rock. Direção 
de Fábio Ock, Fezu Duarte e Marcos 
Okura. Em cartaz até 25 de julho, 
de quinta a sábado, às 21h, e aos 
domingos, às 20h. No Novo Teatro 
Gazeta (av. Paulista, 900, tel. 3252-
4102). Ingressos: R$ 30,00. 

Viagem simulada para realizar o desejo de uma cafetina

Laura Cardoso, Arlete Salles e 
Ewerton de Castro, dirigidos por 
Miguel Falabella, estão nessa peça 
escrita pelo argentino Jorge Acca-
me. O espetáculo começa numa 
cidade isolada e decadente, onde 
vive Gringa (Laura Cardoso), uma 
velha cega, dona de bordel. Ela re-
vela às três prostitutas da casa que 
precisa ir a Veneza antes de morrer, 
para reencontrar o homem que foi 
seu grande amor. As “meninas” 
decidem cumprir o último desejo 
da cafetina, mas ao perceberem 

a impossibilidade, procuram um 
antigo cliente. Juntos, eles simulam 
uma viagem à cidade italiana, com 
humor e lirismo. O sonho atinge a 
todos, que acreditam visitar Veneza 
sem sequer terem saído do lugar. 
A montagem recebeu dois prêmios 
Shell e já esteve no Rio de Janeiro 
e em Lisboa. Agora Veneza fica em 
cartaz até 22 de agosto, às sextas e 
sábados, às 21h, e aos domingos, 
às 19h. No Tuca (r. Monte Alegre, 
1.024, Perdizes, tel. 3670-8455). 
Ingressos: R$ 40,00.

Feminino na Dança 
Mostra Viga Cênica

Odissi inspirado 
na dança clássica 
indiana

A mostra do Centro Cultural São 
Paulo apresenta o espetáculo Odis-
si, com coreografia de Madhavi Mud-
gal e interpretação de Sonia Galvão. 
O título se refere a uma das sete 
principais formas da dança clássica 
indiana, originalmente apresentada 
nos templos de Konarak (leste da 
Índia) no século 13. O estilo Odissi 
contempla dois aspectos: nritta, que 

enfatiza a dança pura, e nritya ou 
dança expressiva, na qual os gestos 
das mãos são aliados a movimentos 
do corpo e expressões faciais. Nesta 
quarta a sábado, às 21h, e domin-
go, às 20h, na r. Vergueiro, 1.000, 
tel. 3277-3611. Os ingressos custam 
R$ 5,00 (quarta a sexta) e R$ 8,00 
(sábado e domingo). 

Nesta semana a mostra traz um 
único espetáculo. Slices, criação e 
direção de Renata Melo, é uma relei-
tura de dois solos antigos, Slices of 
Life e Receba as Flores, realizados 
em 1992 e 93, respectivamente, 
promovendo uma discussão entre 
as linguagens de teatro e dança, 
tema da mostra. Nesse trabalho 

estão fragmentos de vida que tra-
tam de questões como a solidão, o 
medo, a infância, o amor, a ilusão. 
Apresentações nesta sexta e sába-
do, às 21h, e domingo, às 19h. A 
mostra vai até 27 de junho, no Viga 
Espaço Cênico (r. Capote Valente, 
1.323, tel. 3801-1843). Os ingressos 
custam R$ 10,00.  

Slices, de 
Renata Melo

Filmes latino-americanos 

Real e imaginação no Cinusp 

Viva Voz

O outro lado da rua 

A mostra “Tesouros do Cinema 
Latino-americano”, que acontece de 
quarta a domingo no Sesc Ipiranga, 
traz três filmes. O peruano Yo perdí 
mi corazón en Lima (1933), de Al-
berto Santana, mostra a chegada 
de Carmen a Lima, onde espera 
encontrar um amor e ser feliz. En-
tretanto, ela acaba se apaixonando 
por um jovem que vai para a guerra 
(quarta, às 20h). O mexicano El 
puño de hierro (1927), de Gabriel 
Garcia Moreno, envolve bandidos, 

usuários de drogas, traficantes e 
prostitutas e mesmo o mocinho da 
trama transgride as regras morais, 
numa narração meio surrealista 
associada às alucinações causadas 
pelos entorpecentes (quinta, às 
20h). Também mexicano e do mes-
mo diretor, El tren fantasma (1927) 
mostra um engenheiro que chega à 
cidade de Orizaba para averiguar as 
irregularidades da ferrovia (sábado, 
às 16h30). Na r. Bom Pastor, 822, 
Ipiranga, tel. 3340-2000. Grátis. 

A mostra Nos limites da realida-
de exibe nesta semana no Cinusp 
os filmes Medo e delírio e Waking 
life. Dirigido pelo ex-integrante do 
Monty Python, Terry Gillian, Medo e 
delírio (1998) narra as aventuras do 
criador do termo “gonzo-jornalismo” 
ao viajar a Las Vegas para cobrir 
um evento esportivo no deserto. 
Acompanhado de seu advogado, ele 
consome diversos tipos de drogas 
e embarca numa outra viagem, a 
paranóia de estarem envolvidos 
numa grande conspiração. Com Jo-
hnny Depp, Benicio Del Toro, Tobey 
Maguire, Cameron Diaz e Christina 
Ricci (segunda a quarta, às 16h, 

e quinta e sexta, às 19h). Em 
horários inversos, é exibido Waking 
life (2001), de Richard Linklater, 
uma animação bem diferente. Os 
desenhos foram feitos sobrepos-
tos a imagens pré-gravadas e os 
fragmentos são aparentemente 
desconexos. Conversas sobre os 
significados da realidade e da exis-
tência humana permeiam a história 
de um jovem que, após escapar de 
um acidente de carro, não consegue 
mais distinguir os sonhos dos fatos. 
Na r. do Anfiteatro, 181, favo 4 das 
Colméias, Cidade Universitária, tel. 
3091-3540. Entrada franca. 

Essa comédia urbana de Paulo 
Morelli mostra a vida de Duda (Dan 
Stulbach), um inseguro empresário 
que está prestes a receber uma 
grande quantia em dinheiro e quer 
colocar sua vida em ordem. O 
primeiro passo é romper com sua 
amante, mas sua esposa ouve a 
conversa pelo viva-voz do celular 
e aí é que sua vida vira do avesso. 
No elenco estão Viviane Pasmanter, 

Graziella Moretto, Betty Gofman, 
Paulo Gorgulho, entre outros. O 
longa-metragem já recebeu prêmio 
de Melhor Filme Internacional no 
New York International Independent 
Film Festival e participou de vários 
festivais internacionais, entre eles o 
de Istambul e de Chicago. Em cartaz 
em circuito comercial.

Estréia nesta sexta o já premiado 
filme de Marcos Bernstein, roteirista 
de Central do Brasil e Terra es-
trangeira. Fernanda Montenegro é 
Regina, uma aposentada que, para 
fugir da rotina e da solidão, procura 
pequenos delitos para denunciar à 
polícia. Numa noite, enquanto espia 
o prédio vizinho, acredita ter teste-
munhado um assassinato. A polícia 
declara morte natural e Regina 
decide investigar por conta própria, 

se envolvendo com o charmoso e 
suposto assassino, interpretado por 
Raul Cortez. É a primeira vez que 
os dois atores trabalham juntos no 
cinema. O elenco tem ainda Laura 
Cardoso e Luis Carlos Persy. O ou-
tro lado da rua ganhou o prêmio de 
melhor filme no 8o Cine PE, festival 
pernambucano realizado neste 
mês, e também foi contemplado 
nos festivais de Berlim, Toulouse e 
Mar del Plata.

A última 
semana na 

vida do escritor austríaco 
Stefan Zweig 
e sua esposa

Medo e delírio sobre o jornalismo gonzo
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Barão de Itararé

Adélia Issa com Ocam

Ataulfo Alves
O autor de Ai, que saudades da Amé-

lia, Na cadência do samba e Laranja 
madura, tem sua obra revisitada pelo 
músico Max de Castro nesta terça, no 
Museu da Imagem e do Som (MIS). 
O evento integra o projeto Estudos, 
que mistura workshop com apresen-

tação musical. O palestrante mostra 
trechos de gravação original e toca 
suas releituras. Depois, é aberto um 
bate-papo com o público. Às 21h, 
na av. Europa, 158, tel. 3062-9197. 
Entrada franca, com retirada de 
senhas uma hora antes. 

Concertos em igrejas
Um novo grupo de música sacra, o 

Audi Coelum, está fazendo diversos 
concertos em igrejas neste mês de 
maio. No domingo, às 19h, na Igreja 
do Divino Espírito Santo (r. Frei Cane-
ca, 1.047, Bela Vista), a atriz Esther 
Góes interpreta textos bíblicos para 
interligar as peças Stabat mater, de 
Giovanni Perluigi; Audi coelum, que 
dá nome ao grupo e foi composta 
por Claudio Monteverdi; e Ave Maria, 

de Camargo Guarnieri, entre muitas 
outras. Na sexta, às 20h30, na 
Capela do Colégio Maria Imacula-
da (r. Bernardino de Campos, 79, 
Paraíso), o repertório inclui cantos 
gregorianos, algumas Cantigas de 
Santa Maria, compostas por Alfonso 
El Sábio e padre Luiz Irruarízaga, e 
Messe de Notre Dame (Guillaume 
de Machaut). Gratuitos.

Vânia Abreu e Bukassa
A cantora lança seu quarto álbum, 

Eu sou a multidão, neste sábado, às 
21h, e no domingo, às 18h, no Sesc 
Vila Mariana. Em seu repertório, mú-
sicas de Chico Buarque, Chico César, 
Carlos Careqa e Maurício Gaetani, 
entre outros, além da canção-título, 
de Marcelo Quintanilha (ingressos: 
de R$ 5,00 a R$ 15,00). No mesmo 
local, há apresentação de Bukassa 

no sábado, às 17h. O show é base-
ado no CD Quero viver do músico, 
influenciado por batidas da soul 
music, dialetos africanos e suingue 
e harmonia brasileiros (ingressos: de 
R$ 2,50 a R$ 5,00). Na r. Pelotas, 
141, tel. 5080-3000.

Fase romântica
A programação do Teatro Muni-

cipal de São Paulo traz duas apre-
sentações do Ciclo Brahms, com a 
Orquestra Sinfônica Municipal, sob 
a regência do maestro convidado 
Paul Freeman. Neste domingo, o 
repertório inclui a Sinfonia nº 2 e o 
Concerto nº 2 para piano e orquestra, 

com solo do pianista brasileiro Caio 
Pagano. E na próxima segunda, 
serão executadas a Sinfonia nº 3, 
opus 90 e Concerto nº 1 para piano 
e orquestra, com solo do maestro Ira 
Levin. O teatro fica na Praça Ramos 
de Azevedo, s/nº, tel. 222-8698. In-
gressos de R$ 10,00 a R$ 35,00. 

Caminhos da Voz
O projeto Ways of the Voice 

nasceu do trabalho conjunto do 
compositor belga Leo Kupper e da 
cantora brasileira Anna Maria Kie-
ffer, que desenvolveram obras que 
priorizavam novos caminhos para 
a criação vocal em obras eletroa-
cústicas. Uma vez gravadas, elas 
foram processadas digitalmente e 
compostas por Leo Kupper, dando 
origem a quatro obras a partir de 
temas brasileiros: Rezas populares 
do Brasil, Annazone (relativos aos 

pássaros), Amkéa (natureza) e 
Anamak (cantos indígenas). Assim, 
o projeto multimeios envolve música, 
imagens digitais e performance ao 
vivo, em estréia mundial da obra em 
processo na catedral de Malmédy, 
Bélgica, durante o Ost-Belgien Festi-
val 1997 (dentro de Rezas populares 
do Brasil). Nesta quinta e sexta, às 
21h, no Sesc Vila Mariana (r. Pelotas, 
141, tel. 5080-3000). Ingressos de 
R$ 5,00 a R$ 15,00. 

Compositores brasileiros

Orquestra Barroca no Ibirapuera 
A Orquestra Barro-

ca de Veneza, sob a 
regência de Giuliano 
Carmignola, faz con-
certo gratuito e ao ar 
livre neste domingo, na 
Praça da Paz do Parque 
Ibirapuera. Os músicos 
tocam instrumentos de 
época e o repertório 
inclui obras de mestres 
vene-zianos: Antonio 
Vivaldi, Baldassare 
Galuppi, Antonio Cal-
dara, Tomaso Albinoni 
e Giuseppe Tartini. A 
apresentação integra a 
programação do projeto 
Mozarteum Brasileiro, 
que tem previstos para 
os próximos meses mais dois espetáculos no parque. A partir das 11h, na av. 
Pedro Álvares Cabral, s/nº. A orquestra também se apresenta na segunda 
e na terça da próxima semana na Sala São Paulo. 

Série Academia
A Orquestra Sinfônica da USP 

(Osusp) faz nesta quarta a segunda 
apresentação do seu programa de 
assinaturas. Sob a regência do ma-
estro Carlos Moreno, serão execu-
tadas as obras Suíte para Orquestra 
de Câmara, de Villa-Lobos, Sinfonia 
nº 4, de Beethoven, além da compo-
sição inédita no Brasil Concerto nº 

2, Mikulov, de Alexandre de Faria, 
com solo do violonista Fábio Zanon. 
Apresentação às 21h, na Sala São 
Paulo (Praça Júlio Prestes, s/ nº, 
Luz, tel. 3337-5414). Ingressos: R$ 
20,00 (estudantes, aposentados e 
funcionários e docentes da USP 
pagam meia-entrada). 

Concerto traz árias de Mozart

A Orquestra de Câmara (Ocam) 
da USP se apresenta com regência 
de Aylton Escobar e solo da cantora 
Adélia Issa. O programa traz duas 
árias do concerto K369 e K294 de 
Mozart, Serenata para sopros opus 
44 de Dvorák e Estro armonico de 
Krieger. Além de se apresentar com 
orquestras e em óperas, como A 
flauta mágica de Mozart, a cantora 
também já fez shows com Arrigo 

Barnabé, Ná Ozzetti, Livio Tragtem-
berg e o grupo Uakti. O concerto 
acontece nesta sexta, às 20h30, no 
Anfiteatro Camargo Guarnieri (r. do 
Anfiteatro, 109, Cidade Universitária, 
tel. 3091-3000), com reapresentação 
no domingo, às 11h, no Teatro 
Santa Cruz (r. Orobó, 277, Alto de 
Pinheiros, tel. 3024-5191). 
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A Orquestra Sinfônica Jovem, sob 
a regência de João Maurício Galindo, 
com a participação dos corais Da 
Boca Pra Fora de Tatuí, dirigido por 
Cadmo Fausto, e Coral do Estado de 
São Paulo, regido por José Ferraz 
de Toledo, apresenta compositores 
brasileiros. No programa estão duas 
obras em primeira audição: Cantos 

sacros para orixás, para coro e or-
questra, de Ernani Aguiar, e Ser Tão 
dos anjos, poema sinfônico para or-
questra, de Ubiratan Marques. Neste 
domingo, às 11h, com entrada fran-
ca, no Theatro São Pedro (r. Barra 
Funda, 171, tel. 3667-0499). 

Intervenções em outdoors

Santidades e Anita

Abstracionismo informal

Fotografias na Pinacoteca

Patagônia na USP 

De Jesus a bruxas, diversos entes 
espirituais e religiosos são trazidos 
nas pinturas de Ênio Squeff. Reuni-
das na exposição “Santidades”, na 
galeria do Conjunto Cultural da Caixa 
no Conjunto Nacional, suas 18 telas 
abordam desde personagens bíblicos 
a figuras do candomblé. São impres-
sionantes, com pinceladas gestuais, 
além de adereços e molduras que as 
tornam quase objetos tridimensionais 
(de segunda a sábado, das 10h às 
19h, e aos domingos, das 12h às 
19h, até 13 de junho, na av. Paulista, 

2.083, tel. 3107-0498. Grátis). Na 
galeria da Caixa na Praça da Sé, 
continua também até 13 de junho a 
mostra “Referencial Anita Malfatti”, 
que reúne 84 obras da modernista, 
com destaque para obras inéditas 
como Outono e Primavera, além 
de sua maior tela, Época da co-
lonização, da década de 40, que 
mede 1,47 m x 1,17 m. Em cartaz 
de terça a domingo, das 9h às 21h, 
na Praça da Sé, 111, tel. 3107-0498. 
Gratuita.

Em curta temporada, a Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da 
USP expõe pela primeira vez ao pú-
blico – desde que foi doado em 2000 
ao Instituto de Estudos Brasileiros 
(IEB) – o acervo de Aparício Torelly, 
o Barão de Itararé. Conhecido pelo 
pseudônimo de Aporelly, o barão é o 
inventor do besteirol e grande fonte 
de inspiração de humoristas brasilei-
ros. Seu jornal A Manha, semanário 
de humor que circulou por quatro 

décadas, foi o único a sobreviver 
tanto tempo e com muito sucesso. Na 
mostra estão reproduções fotográfi-
cas que retratam a evolução gráfica 
da publicação, sob a curadoria do 
designer José Mendes André. Até 
28 de maio, de segunda a sexta, 
das 8h às 17h, com entrada franca, 
na FAU Maranhão (r. Maranhão, 88, 
Higienópolis). Informações pelo tel. 
3256-7688.

“Recortes urbanos – intervenção 
na paisagem” é o nome da interven-
ção urbana do artista Waldo Bravo 
em diversos pontos de São Paulo. 
Ele coloca sobre outdoors fotografias 
da paisagem geralmente escondida 
pelas propagandas. Num determina-
do ângulo, a fotografia coincide com 
a paisagem real por trás e elas se 
confundem. Mas de outros ângulos 
é possível ver que se trata de uma 
foto. Assim, o artista questiona as 
relações da imagem na paisagem e 
da paisagem na imagem. São dez 

intervenções: na av. Prof. Vicente 
Rao com Prof. Gomes de Souza; na 
av. Indianópolis com al. Tacaúnas; 
na av. Rebouças com al. Franca; 
na av. Dr. Arnaldo com av. Heitor 
Penteado; na av. Hélio Pellegrino 
com r. Ribeirão Claro; na av. José 
Maria Whitaker com r. Guapiaçu; na 
av. Jabaquara com av. Indianópolis; 
na av. Marquês de São Vicente 
com r. Albertina de Souza; na av. 
Prestes Maia com Anhangabaú; na 
av. João Dias com r. São José. Até 
4 de julho. 

“Gesto e Expressão – Abstra-
cionismo Informal nas Coleções 
JP Morgan Chase e MAM” traz 
65 obras das 900 reunidas nos 
anos 60 pelo banqueiro americano 
David Rockefeller e agora per-
tencentes à instituição financeira 
JP Morgan Chase. São pinturas, 
gravuras, esculturas e desenhos 
de artistas como Iberê Camargo, 
Tomie Ohtake, Arcangelo Ianelli, 
que apresentam o abstracionismo 

informal, sem seguir manifestos 
ou regras, cobrindo um período 
que vai do fim dos anos 50 até os 
70. Em cartaz até 20 de junho, de 
segunda a sexta, das 12h às 18h 
(quinta até 22h), sábados, domin-
gos e feriados, das 10h às 18h. 
No Museu de Arte Moderna de São 
Paulo (MAM), Parque do Ibirapuera, 
portão 3, tel. 5549-9688. Ingressos: 
R$ 5,00; grátis às terças e quintas, 
a partir das 17h. 

Duas mostras de fotografias estão 
em cartaz na Pinacoteca. “Noites em 
claro”, de Feco Hamburger, reúne 40 
imagens coloridas. São paisagens 
noturnas que, com a longa exposição 
da fotografia, captam luzes que os 
olhos não conseguem enxergar no es-
curo da noite. Alexandre Órion mistura 
pintura, fotografia e acaso em “Meta-
biótica”. São flagrantes de pessoas 
integradas a pinturas nas ruas, numa 
intervenção do espaço urbano. Ele 

utiliza elementos pictóricos pensados 
e produzidos para provocar situações 
e só então fotografá-las. Assim, suas 
21 imagens transformam a pintura em 
fotografia. Até 18 de julho, de terça 
a domingo, das 10h às 17h30, na 
Praça da Luz, nº 2, tel. 229-9844. 
Ingressos: R$ 4,00 e R$ 2,00, com 
entrada franca aos sábados. 

Fotografias de belas paisagens da 
Patagônia, suas montanhas, lagos e 
geleiras podem ser vistas no Museu 
de Geociências da USP. Enormes 
formações rochosas cobertas de neve, 
geleiras que terminam em lagos e a 
cidade de Ushuaia, na Terra do Fogo, 
estão nas 21 imagens que Danilo Reis 
Rolim fez no extremo sul do continente 
americano, entre a Argentina e o Chile. 
A exposição “Patagônia – da terra do 

gelo à terra do fogo” traz as fotografias 
acompanhadas de informações sobre 
os locais registrados e seus aspectos 
geológicos, históricos e ambientais. A 
mostra é inaugurada nesta quinta e 
continua em cartaz até 25 de junho, 
de segunda a sexta, das 8h às 12h 
e das 13h30 às 17h. O Museu de 
Geociências fica na r. do Lago, 562, 
1o andar, Cidade Universitária, tel. 
3091-3952. 

Intervenção fotográfica na av. Jabaquara com a Indianópolis

Geleiras em fotos de Danilo Reis Rolim

Flagrantes de pessoas integrados à pintura por Alexandre Órion
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HOTEL
 Diária R$ 30,00. R: Barroso 

Neto, 281, 700m da USP. 
Tel.: 3726-9219

ALUGAM-SE VAGAS
Para rapazes o interessado 
deve ligar p/ 3733-3347

Vendo Apto
2 dorms., próx. a USP

 Leste, R$ 25 mil de entrada. 
Tel.: 8115-8358/8115-8359

ALUGA-SE SUÍTES
P/ rapazes, próx. ao portão 3 

da USP. Rua Pascoal Pássaro, 69. 
Tel.: 3719-3928 c/ Emiko

Alugo Casas 
3 e 4 dorms., 3sts., 

churrasq., piscina. Vl. Indiana. 
Tr. c/ prop. 3726-7670

Escola de Enfermagem Vital Brasil
Técnico e Auxiliar de Enfermagem 

Períodos – manhã, tarde e noite.
Cursos com horários especiais: Dias alternados 

no período da tarde, para profissionais que
 trabalham em turnos 12x36 ou 24 h.

Técnico em Segurança do Trabalho
Período – noite.

Matrículas Abertas
Tel: (011) 3815 0832 – 3815 1808

Av. Dr. Vital Brasil, 283 1º andar – Butantã – São Paulo
Site: www.escolavital.com.br

Email:  escolavital@escolavital.com.br

Aulas de Inglês
Individual ou grupo. 20 anos de 
experiência. Fone: 6862-8170

VENDE-SE CASA BUTANTÃ - JD. RIZZO
 R: Profa. Gioconda Mussolini, 298. Terreno 10x26 – térrea 

116m2 – Edícula Sobrado 56m2. No total=sl, copa-coz., lavand., 
5 dorms. e 4 banheiros. Vagas p/ 4 carros. 

Fone (11) 5061-4341

BUTANTÃ - APARTAMENTOS NOVOS !!!
- ULTIMAS UNIDADESPRONTOS, 3 DORMS,EXCELENTE LOCALIZAÇÃO,

R$ 80.000,00, AMPLAMENTE FINANCIADO!! VER 
AV JOSÉ JOAQUIM SEABRA, 905 (trav Av Rio Pequeno) 

telefone: 3889-8656 SECOVI 512 - Z-2 
ou acesse www.orbe.com.br

Serviços

ÁGUAS DE LINDÓIA
Vende-se apto. 2 dorms, sl., coz., banh., dependên-
cia de empregada, á. lazer completa, Centro. Tel.: 
3021-3357/9298-1404 c/ Nívea ou José Carlos

KITCHENET 
Aluga-se Av.Paulista, sl. 

grande. R$ 350,00. Contato 
Ellen – f. 3032-4208

REFINANCIAMOS SEU CARRO
Assalariado, aposentado, 
pensionista, funcionário 

público. Até 24x 50% 
do seu carro.

 Ligue 9413-3623

Kiko Goifman 
O cineasta e ciberdesign é o convidado desta quinta do projeto Entrevista com o Cinema do Sesc Vila Mariana. 

Ele fala sobre sua carreira e seus 
trabalhos visuais, entre eles o re-
cente documentário 33, em que ele 
procura pela mãe biológica, e o filme 
Morte densa, dirigido em parceria 
com Jurandir Müller. No evento, Tata 
Amaral e o público fazem perguntas 
para Kiko Goifman enquanto são 
exibidas algumas cenas dos filmes, 

além de um monitor instalado em 
outro local apresentar os bastidores 
e entrevistas de 33. Às 20h, na r. 
Pelotas, 141, tel. 5080-3000. Grátis, 
com retirada de ingresso uma hora 
antes. 

Debate e lançamento de catálogo

Marcelo Rubens Paiva 
O InteligênciaPontoCom do 

Sesi traz nesta quarta, às 19h, o 
dramaturgo e escritor Marcelo Ru-
bens Paiva para um bate-papo com 
o público. Formado pela ECA/USP, é 
autor de vários romances, entre eles 
Feliz Ano Velho, vencedor do prêmio 
Jabuti, Bala na Agulha e És Tu, Bra-
sil, entre muitos outros, traduzidos 
para o inglês, espanhol, francês, 
italiano, alemão e checo. Além disso 
atua desde 1983 como jornalista, 
destacando-se como crítico literário 
da revista Veja e apresentador do 
programa Fanzine na TV Cultura, 
entre outros. No Mezanino do Centro 
Cultural Fiesp (av. Paulista, 1.313, 
tel. 3146-7405. 

Aspectos relacionados ao pro-
cesso criativo de Nuno Ramos 
para a montagem da impactante 
exposição “Morte das Casas”, em 
cartaz no Centro Cultural Banco 
do Brasil, serão debatidos nesta 
terça, seguido de lançamento de 
catálogo da mostra. Além do artista, 
estarão presentes o autor do texto 

crítico da exposição Paulo Venancio 
Filho (crítico de arte e professor de 
História da Arte na Escola de Belas 
Artes da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro) e Vilma Arêas (doutora 
em Literatura Brasileira pela USP). 
Às 19h, no CCBB (r. Álvares Pen-
teado, 112, Centro, tel. 3113-3651). 
Entrada franca. 

Santos (r. Conselheiro Ribas, 136, 
Bairro da Aparecida, Santos), de 
terça a sexta, das 14h às 21h, ou 
aos sábados, das 11h às 18h. Após 
o preenchimento do formulário de 
inscrição, é necessário enviar uma 
fita de vídeo VHS com duração má-
xima de sete minutos com imagens 
do trabalho. Informações pelo tel. 
(13) 3227-5959, ramal 303, ou no 
site www.sescsp.org.br. 

O Centro Cultural São Paulo está 
recebendo até 31 de maio projetos 
coreográficos inéditos criados e in-
terpretados por homens. Os projetos 
selecionados participarão da 13a 
edição de O masculino na dança, 
que será realizado a partir de 14 
de julho no CCSP. Os interessados 
devem enviar uma carta à Direção 
de Artes Cênicas e Música do 
CCSP com release, ficha técnica e 
currículo descritivo dos intérpretes 

O masculino na dança
e criadores, além de 
uma fita VHS com 
imagens parciais ou do 
espetáculo integral. Os 
projetos devem ser en-
tregues na Divisão de 
Artes Cênicas e Música 
do CCSP (na r. Vergueiro, 
1.000, Paraíso), de segunda 
a sexta, das 14h às 18h, com 
Lili. Informações pelo tel. 3277-
3611, ramal 248. 

Bienal Sesc de dança
Também estão abertas 

as inscrições de coreogra-
fias para a Bienal Sesc de 

Dança – O corpo brasileiro na 
dança, do Sesc de Santos. Os 
trabalhos devem ser inéditos 

e ter no máximo 30 minutos 
de duração. As inscrições 
devem ser feitas até 15 de 

junho, pela Internet ou 
pessoalmente no Setor 
de Programação do Sesc 

Continua em junho o curso 
Uma História do Cinema, que vem 
abordando as três primeiras 
décadas do século 20. 
Organizados em quatro 
blocos, o terceiro apresenta 
a Vanguarda France-
sa: Desdobramentos, 
com comentários 
sobre o filme e 
realizador, proje-
ção e debate em 
seguida, tudo a 
cargo do pro-
fessor Edu-
ardo More-
tin (ECA/USP). 
A programação traz Paris 
qui dort (1923), de René Clair, e 
La pʼtite Lilie (1927), de Alberto Ca-
valcanti (dia 1o); e Nana (1926), de 

História do cinema
Jean Renoir (dia 8). Para encerrar, o 

quarto bloco traz as Experiências 
no Sonoro, com os filmes A 

cadela (1931), de Jean 
Renoir (dia 15); Zéro de 

conduite (1932), de 
Jean Vigo (dia 

22); e M., o 
vampiro de 

Dusseldorf 
(1931), de Fritz 

Lang (dia 29). As 
aulas acontecem 

sempre às terças, 
às 17h, com entrada 

gratuita. Na Sala Cine-
mateca (Largo Senador 

Raul Cardoso, 207, Vila 
Mariana). Informações 
pelos tels. 5084-2177 e 

5081-2954. 

otimização da capacidade funcional 
do corpo humano e prevenção 
de lesões. Ambos com apoio 

institucional do Laboratório de 
Metabolismo do Instituto de 
Ciências Biomédicas (ICB) 

da USP. 
A partir das 

8h30, no Anfiteatro 
do Conselho Estadual de 

Saúde. As inscrições 
custam R$ 90,00 e 
R$ 95,00, respecti-

vamente ou R$ 160,00 para os 
dois cursos (até 28 de maio). Mais 
informações pelo tel. 8151-5388 ou 

Cinesiologia e biomecânica
No dia 26 de ju-

nho será realizado 
o curso teórico-
prático Cinesiolo-
gia e Biomecânica 
Aplicada ao Treinamento 
Resistido, com abordagem 
na segurança e eficiência 
nos exercícios de musculação, 
que tem como conteúdo temas 
como Utilização da biomecâni-
ca para aumentar a eficiência 
da técnica dos exercícios 
resistidos e Análise cinesio-
lógica geral dos exercícios 
abdominais. E no dia 27 
de junho, o curso é 
Treinamento Fun-
cional com Exer-
cícios Resis-
tidos sobre a 

comprovante), R$ 90,00 (membros 
da Sociedade Brasileira de Han-
senologia) e R$ 110,00 (demais 
participantes) até 7 de junho; depois 
dessa data o valor aumenta. Mais 
informações pelo site www.socieda-
de hansenologia. com.br. 

Simpósio de hansenologia
Em julho será realizado em Ribeirão Preto o 2o Simpósio Brasileiro de Hansenologia, que tem como tema 

principal a Eliminação da Hansenía-
se no Brasil e vai abordar a relação 
entre a eliminação, programas so-
ciais que combatam o estigma da en-
fermidade e elaboração de proposta 
para reintegração do paciente e sua 
reabilitação. Ainda serão discutidos 
programas de educação na área, 
como a capacitação de profissionais 
de saúde, e novos diagnósticos e 
terapias. As inscrições custam R$ 
40,00 (residentes e estudantes com 

representantes dos movimentos de 
trabalhadores e sindicatos europeus. 
O objetivo é favorecer os estudos na 
área e o desenvolvimento de ativi-
dades de extensão e de pesquisas. 
As inscrições podem ser feitas até 
9 de junho, com taxa de R$ 10,00 e 
R$ 5,00 (estudantes) para aqueles 
que queiram receber certificados de 
participação. Mais informações pelo 
tel. 3901-5828. 

Economia solidária
No período de 14 a 16 de junho 

será realizado o 2o Encontro Interna-
cional de Economia Solidária na USP. 
Promovido pelo Núcleo de Apoio à 
Extensão de Economia Solidária 
(Nesol), com o apoio da Incubadora 
Tecnológica de Cooperativas Popu-
lares da Coordenadoria Executiva 
de Cooperação Universitária e de 
Atividades Especiais (Cecae), o 
evento conta com a participação de 
professores italianos e franceses e 

O constante esforço em favor da 
vida e da paz constitui uma das ca-
racterísticas marcantes da trajetória 
do cardeal  d. Paulo Evaristo Arns, 
arcebispo emérito de São Paulo, que 
participa da Conferência do Mês de 
junho do Instituto de Estudos Avan-
çados (IEA) da USP, falando sobre 
“A Paz entre as Religiões” (no dia 
8, às 10h). E no dia 30 de junho, às 
15h, o matemático Jacob Palis, do 

Instituto Nacional de Matemática 
Pura e Aplicada (Impa), ministra a 
palestra “A Importância da Mate-
mática no Mundo Contemporâneo”. 
Ambos no Auditório do IEA (av. Prof. 
Luciano Gualberto, trav. J, 374, 
térreo, Cidade Universitária). Mais 
informações podem ser obtidas pelos 
tels. 3091-3919 e 4442 ou pelo e-mail 
iea@usp.br.

A paz entre as religiões

nais, com aulas às quintas, das 14h 
às 27h, que vão abordar assuntos 
como Planeta Terra e suas origens, 
Dança dos continentes, Minerais e 
rochas, Composição e o calor da 
Terra, Fisiologia dos fundos marinhos 
e processos oceânicos, entre outros. 
As inscrições custam R$ 50,00, com 
direito a certificados. Informações e 
inscrições pelos tels. 3672-7022 e 
3675-8828. 

Decifrando a terra
Dirigido a professores de cursinhos 

e do ensino médio e fundamental, o 
curso Decifrando a Terra acontece 
de 3 de junho a 12 de agosto na 
Estação Ciência, com o objetivo de 
difundir conhecimentos integrados 
à natureza, destacando a ligação 
entre a história da vida e história 
geológica da Terra e as relações dos 
fenômenos naturais com conteúdos 
ligados à física, química, biologia e 
ciências. Serão 10 módulos sema-

área. As inscrições custam R$ 15,00 
(alunos da faculdade) e R$ 20,00 
(demais participantes). Informações 
e inscrições na faculdade (av. Dr. 
Arnaldo, 715-A, Cerqueira César, 
tel. 3066-7725) ou ainda pelo e-mail 
jornadanutri2004@yahoo. com.br.  

A Faculdade de Saúde Pública da 
USP sedia nos dias 24, 25 e 26 de 
maio a Jornada Científica de Nutrição. 
Serão abordados temas como Fome 
e sociedade, Fitoterapia e saúde 
da mulher, Síndrome metabólica, 
Nutrição e câncer, Suplementos 
alimentares e Segurança alimentar. 
O evento reúne especialistas da 

Jornada de nutrição

Escritor bate-papo com o público 

Cena de seu documentário 33

pousadausp@hotmail.com
 Quarto R$ 400,00, vaga R$300,00,c. café da manhã, roupa lavada, próx.
a USP, tel: 3726-8237 Edileuza. R: Barroso Neto, 281. P/ ir a pé saia pela 
port. do Inst. Butantã, siga até a Av. Corifeu e entre a dir., siga até o nº 790 
e entre a dir. na R. Barroso Neto. P/ ir de carro saia pelo portão principal, 
entre a dir. na R: Alvarenga, vire a dir. na Av. Corifeu e siga até o nº 790, 

PENSIONATO. Vagas p/ 
moças e rapazes. C/ água, 
luz, TV a cabo. Av. Dr. Artur 

Neiva, 230. Próx. ao portão 3 
– USP/ McʼDonalds. 
Tel. (11) 3766-8388

Quartos Individuais
Para rapazes e moças, men-

sal ou diária. C/ direito 
a coz. Tratar c/ Sonia 

3735-9419/3735-4123

Vende-se Apto 
Jd. Colombo, 3 dorms., 

sendo 1 st., copa, coz, pisc.
 R$ 106 mil. 1º andar (ao lado 

do Quintas do Morumbi). 
Tr. Cida f. 4137-9537/9264-4302

VENDO APTO
 R$ 110 mil, 3 dorms., arms., a. 

lazer, gar. 1 vg., 1º andar, na 
Vl. Indiana. Tr. c/ Paulo Kempe.
 Tel.: (11) 5071-8103/9907-3373

Aluga-se Apto
 Próx. USP. 2 dorms., 

gar., demais depend. Diretoc/ prop. 
3768-3035/9936-5195 Borin

Jornalista (11) 3115-5990 / 9103-5327

 Profª de Língua Portuguesa, com especialização em redação
(11) 5572-5933 / 9911-3290

Egle — 

Liane — 

 Elaboração, Revisão e Digitação
PRONTO-SOCORRO DO TEXTO®

Anuncie
Tel.: 3091-4806

Telefone: 3091-4806
CLASSIFICADOSHorário de 

Atendimento

das 9h às 11h30 

e das 14h às 16h

IMÓVEIS
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urante alguns anos realizei 
conferências mundo afora. 
Aprendi a ver como eram 
diferentes os climas, dife-

rentes as raças, diferentes as culturas, 
e os homens, espalhados por todas 
as partes, também eram diferentes. 
Reflitam durante alguns instantes: os 
homens, como as mulheres, possuem 
uma cabeça, dois olhos, um nariz, uma 
boca, duas orelhas etc. Disseminam-se 
pela terra, aos bilhões. Quando dois 
homens ou duas mulheres se asse-
melham totalmente é uma surpresa 
tão grande que eles são exibidos nos 
circos. É esse olhar reflexivo e atento 
de Le Corbusier, pseudônimo do fran-
co-suíço Charles-Édouard Jeanneret-
Gris (1887-1965), sobre os homens e 
o seu jeito de viver que o destacou 
como um dos maiores e mais ativos 
arquitetos e urbanistas do século 20. 
Suas idéias revolucionárias sobre o 
planejamento das metrópoles foram 
a referência para a arquitetura moder-
na no mundo. 

Num momento em que São Paulo, 
Nova York, Buenos Aires e tantas ou-
tras metrópoles atravessam crises pro-
vocadas exatamente pelo desrespeito 
às diferenças, nada mais sensível e 
sensato do que resgatar o pensamen-
to de Le Corbusier. Com essa clareza, a 
Cosac & Naif lança Precisões, obra que 
reúne dez conferências proferidas pelo 
urbanista em Buenos Aires, na Argen-
tina, no final de 1929. Naquela época, 
ele já revelava a sua preocupação 
com os problemas atuais que assolam 
as cidades, vislumbrando a América 
do Sul como terreno potencial para 
a concretização de suas novas idéias 
urbanísticas. 

No posfácio do livro, há o ensaio 
“Uma leitura crítica”, de Carlos A. 
Ferreira Martins, professor do Depar-
tamento de Arquitetura e Urbanismo 
da Escola de Engenharia de São 
Carlos da USP. Nesse texto, Martins 
analisa a trajetória de Le Corbusier e 
as suas reflexões registradas nessas 
conferências. “A quase três quartos 
de século de sua primeira edição, 
Precisões permanece instigante”, 
observa. “Trata-se de um livro de via-
gens escrito e publicado entre o final 
de 1929 e 1930. A recuperação de 
sua importância no conjunto da obra 
teórica de Le Corbusier é, no entanto, 
relativamente recente.”

Segundo Carlos Martins, o livro 
marca um ponto de virada na carreira 
do arquiteto, que se afasta das enco-
mendas privadas e passa a dedicar-se 
aos grandes projetos, como os planos 
que concebeu para Paris e Moscou. 
Além disso, confirma sua busca por 
uma opção latina e por um urbanis-
mo sensível, contrapondo-se a uma 
vertente mais utilitária representada 
pela “ala alemã” do modernismo. Essa 
fissura no interior do movimento mo-
derno e as críticas que vinha receben-
do de seus companheiros na Europa, 
especialmente os alemães do grupo 
Nova Objetividade, o teriam levado 
a deixar de participar dos congressos 
internacionais de arquitetura moder-

Pensar a metrópole. 
Com precisão e sensibilidade

Com essa postura, o franco-suíço Le Corbusier influenciou a arquitetura moderna do Brasil. No livro 
Precisões, lançado pela Cosac & Naif, o urbanista aponta os caminhos para o futuro das cidades
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na de Frankfurt, para em seu lugar 
empreender uma viagem à América. 

Civilização das máquinas – Os 
grandes projetos urbanos, segundo 
Corbusier, deveriam estar à altura 
dos problemas surgidos com a nova 
“civilização maquinista” do século 20. 
Dizia: “Nosso problema é o seguinte: 
os homens habitam a terra. Como? 
Por quê? Outros lhes darão a respos-
ta. Meu dever, minha busca é tentar 
colocar este homem de hoje fora da 
infelicidade e da catástrofe; é colocá-
lo na felicidade, na alegria cotidiana, 
na harmonia. Trata-se particularmente 
de restabelecer ou estabelecer a har-
monia entre o homem e seu meio”.

Em 1929, Le Corbusier questionava 
os prejuízos da civilização das máqui-
nas. “Instalou-se sob nossas barbas, 
sorrateiramente, clandestinamente, 
uma civilização maquinista, mas sem 
que a distingamos com clareza. Ela 
nos jogou e nos mantém em uma 
existência hoje discutível. Surgem 
sintomas de transtorno na saúde dos 
indivíduos, transformações econômi-
cas, sociais, religiosas etc. Começou 
uma civilização maquinista. Alguns 
não a percebem, outros a ela se 
submetem. Mas onde estão as neves 
de outrora? Que papel desempenha 
Roma nessa aventura? O que são para 
nós as sete ordens da arquitetura? O 
que são para nós os títulos, os diplo-
mas, todos esses marcos que balizam 
as estradas de nossas profissões? O 

ouro e o dinheiro circulam em nossas 
atividades, reforçados com honrarias, 
orgulhos, vaidades.”

O pensamento de Le Corbusier, sen-
sível e preciso, já discutia o “atomismo 
perturbando as estratégias”. Afirmava 
que a terra é mal ocupada pelos ho-
mens e que nela surgiram monstros 
que são as cidades tentaculares, cân-
ceres de nossos ajuntamentos. “Quem 
cuida delas, quem se preocupa com 
elas, quem consegue perceber com 
clareza o que está acontecendo? 
Ainda não se dispõe de um método 
a ser adotado, ainda não existem 
especialistas devidamente formados.” 
O urbanista lembrava também que 
o espírito belicoso sempre prestará 
assistência ao espírito de competição. 
“É o espírito de luta, de vitória, e a 
escolha está entre a guerra atômica 
ou a emulação ao plano da idéia, da 
técnica, do comércio.”

Em sua temporada sul-americana 
apresenta diversos planos urbanísticos 
para São Paulo e Rio, que em Precisões 
são apresentados no texto “Corolário 
brasileiro.” Seus estudos para a capital 
carioca procuram valorizar a paisagem 
natural. “Quando se é urbanista e ar-
quiteto, com um coração sensível às 
magnificências naturais e um espírito 
ávido por conhecer o destino de uma 
cidade, quando se é homem de ação 
por temperamento e pelos hábitos de 
uma vida; então, no Rio de Janeiro, 
cidade que parece desafiar radiosa-
mente toda colaboração humana com 

sua beleza universalmente proclama-
da, somos acometidos por um desejo 
violento, quem sabe louco, de tentar 
também aqui uma aventura humana 
– o desejo de jogar uma partida a dois, 
uma partida ‘afirmação-homem’ con-
tra ou com “presença- natureza”.

São Paulo – Ao observar os pro-
jetos de urbanização de São Paulo, 
Le Corbusier anteviu, há mais de 70 
anos, os problemas de trânsito que a 
cidade enfrentaria. “Ao desembarcar 
recentemente em São Paulo e vendo 
na parede do gabinete do prefeito 
essa imagem de ruas emaranhadas 
que algumas vezes passam umas 
sobre as outras e medindo o imenso 
diâmetro da cidade, pude declarar: 
‘Os senhores enfrentam uma crise de 
circulação, não é possível fazer escoar 
rapidamente o trânsito numa cidade 
que tem 45 quilômetros de diâmetro, 
cujas ruas mais parecem dédalos e 
estão sempre entupidas’.”

O urbanista sobrevoou a cidade para 
ver os seus contornos. Verificou a ex-
pansão dos prédios no Centro e ficou 
admirado ao ver São Paulo erguendo-se 
violentamente. E fez a seguinte observa-
ção: “Estas estradas que vêm interligar-
se na cidade têm origens longínquas: 
Santos, Rio de Janeiro etc. O diâmetro 
urbano de São Paulo é extraordinaria-
mente largo: 45 quilômetros. Os senho-
res abrem auto-estradas. No momento, 
coladas no chão, elas estão sujeitas a 
essa limitação”.

Depois dessa análise, Le Corbusier 
sugeriu: “Façamos o seguinte: de 
colina a colina, de um pico a outro, 
vamos implantar uma via horizontal 
de 45 quilômetros e em seguida 
uma segunda via, formando mais 
ou menos um ângulo reto, para 
servir aos demais pontos cardeais. 
Essas vias retas são auto-estradas de 
grande penetração na cidade e, na 
realidade, realizam uma grande tra-

vessia. Os senhores não sobrevoarão 
a cidade com seus automóveis, mas 
a sobrecorrerão. Essas auto-estradas 
que proponho são viadutos imensos. 
Não construam arcos onerosos para 
sustentar os viadutos, mas susten-
tem-nos por meio de estruturas de 
concreto armado que constituirão 
escritórios no centro da cidade e 
moradias na periferia. A área desses 
escritórios e moradias será imensa e 
a valorização, magnífica”.

A passagem do urbanista por São 
Paulo foi promovida pelo intelec-
tual Paulo Prado, um dos mentores 
da Semana de 22, e intermediada 
pelo poeta Blaise Cendrars, amigo 
de Prado. Naquele momento, final 
dos anos 20, já se falava na cons-
trução de uma nova capital para o 
Brasil, projeto no qual Le Corbusier 
estava muito interessado e que aca-
bou envolvendo-se indiretamente 
através das propostas assimiladas 
e levadas a cabo por Lucio Costa e 
Oscar Niemeyer.

D

Precisões, de Le Corbusier, Cosac & Naif, 304 
páginas, R$ 48,50.

Le Corbusier: olhar reflexivo e atento sobre os homens e seu jeito de viver

D
iv

ul
ga

çã
o


