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A nova edição da Revista USP – que acaba 
de ser lançada – traz um dossiê com o 
tema “Pensando o futuro: ciências exatas”. 
É o terceiro volume de uma trilogia que 
abordou também, nas duas edições ante-
riores, as ciências humanas e as ciências 
biológicas. “Sobre o futuro da tecnologia”, 
“Progresso técnico e economia” e “O futu-

ro da energia nuclear” são alguns dos en-
saios publicados na nova edição. Escritos 
por especialistas de diferentes universi-
dades, os textos abordam ainda temas 
como “A engenharia e os engenheiros”, 
“Nanociência: a próxima grande idéia?” e 
“Mecânica quântica, ciência básica e ge-
ração de riqueza”, entre outros. Página 6

A pesquisa como função social
“O cientista verdadeiro precisa ter no-
ção de que a ciência que ele produz 
deve ser feita tendo em mente uma 
função social para atender o bem-es-
tar da humanidade.” Com essa frase, 
o presidente da Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência (SBPC), 
professor Marco Antonio Raupp, abriu 
a 60a Reunião Anual da SBPC (foto 

acima), realizada de 13 a 18 de julho, 
na Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), que teve a participação de 12 
mil pessoas. O encontro – que prestou 
homenagem especial aos professores 
da USP Crodowaldo Pavan e Sérgio 
Mascarenhas, por suas trajetórias em 
favor da ciência brasileira – teve como 
tema central “Energia – Ambiente 

– Tecnologia”. Mudanças climáticas, 
preservação da Amazônia, produção 
de energia limpa e educação foram 
alguns dos vários assuntos debatidos 
nos seis dias da reunião. O pesquisa-
dor do Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe) Carlos Nobre, alertou 
para a necessidade de uma profun-
da mudança na política agrícola na 

Amazônia. “É preciso favorecer a recu-
peração das áreas não-aproveitadas e 
aumentar a produtividade das áreas já 
alteradas”, disse. “Sem isso, as taxas 
de desmatamento vão continuar altas.” 
Já o físico José Goldemberg, da USP, 
insistiu em que “os cenários cataclís-
micos” com relação ao etanol não têm 
fundamento.        Páginas 8, 9, 10, 11 e 16

O intelectual Antonio Candido de Mello e Souza completou 
90 anos no dia 24 de julho. As várias homenagens 

que lhe foram prestadas por ocasião da data 
ressaltaram a importância fundamental do 

professor para a cultura do país. Para o 
professor de literatura da USP Davi Arrigucci 

Jr., em artigo nesta edição, Candido é 
“portador dos mais altos valores que atingiu 
o espírito crítico na universidade brasileira”. 

O também professor de literatura 
da USP Alfredo Bosi considera 

que o professor conseguiu, com 
brilhantismo inigualável, construir 

um panorama completo das letras 
brasileiras desde os tempos 

coloniais e, ao mesmo tempo, se 
debruçar sobre autores e obras 

particulares. “Ele escreveu a mais 
sólida de nossas histórias literárias, 
a Formação da literatura brasileira, 

matriz do nosso melhor pensamento 
crítico, insuperada até hoje. E 

legou-nos estudos exemplares sobre 
nossos principais romancistas, poetas 

e críticos”, diz Bosi.    Páginas 3, 4 e 5

Os elevados valores 
de Antonio Candido

Ciências exatas
em debate
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