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Arte e cultura para todos

O professor Atílio Avancini, da Escola 
de Comunicações e Artes (ECA) da 
USP, aproveitou uma estada de um ano 

no Japão – onde ensinou Cultura 
Brasileira –, em 2006, para foto-
grafar o cotidiano daquele país. 
O belo resultado dessa iniciativa 
está no livro Entre gueixas e sa-
murais, publicado pela Editora 
da USP (Edusp) e pela Imprensa 
Oficial do Estado. Nessa obra, 

Avancini apresenta 72 fotos, 
acompanhadas de crônicas de 

sua autoria. “Como repórter, mergulho 
na realidade urbana para extrair uma 
visão subjetiva do mundo”, observa 
Avancini. “Quando reflito calmamente 
sobre alguns cliques, percebo que posso 
ir além dos limites de minha experiência. 
Sempre amei as cidades e seus cida-
dãos. E fotografar é pôr a teoria de lado 
e partir em direção à prática. ‘Ver é um 
desfrute do olhar, deixa os pensamen-
tos conceituais em repouso’, já dizia 
Henri Cartier-Bresson.” Páginas 6 e 7

Esta edição do Jornal da USP traz 
encartado um suplemento especial 
sobre as comemorações dos 75 anos 
da USP, lançadas oficialmente no dia 
2 passado. O suplemento traz repor-
tagem sobre o primeiro módulo do 
workshop Planejando o Futuro – USP 
2034, realizado nos dias 3 e 4, na 
Sala do Conselho Universitário, que 
discutiu as ações necessárias para 
a USP manter a excelência de suas 
atividades nos próximos 25 anos. As 
atividades comemorativas previstas 
para ocorrer nos campi do interior, as 
recentes conquistas da Universidade 
e os 20 anos das Pró-Reitorias – outro 
destaque das comemorações – também 
são abordados no suplemento especial.

A USP realiza nos dias 20 a 28 deste 
mês a 13a Semana de Arte e Cultura, 
que promoverá mais de 200 atividades 
artísticas e culturais nos sete campi da 
USP, além de eventos nas cidades de 
Itu e São Sebastião. Estão previstas 

atividades como cursos, espetáculos 
de dança, sessões de cinema, música, 
palestras, teatro e visitas monitoradas 
a unidades da USP, entre várias outras 
ações, todas elas gratuitas. “Durante a 
Semana de Arte e Cultura, o potencial 

cultural de nossos professores, alunos 
e funcionários aflora com tal vigor que 
unidades tidas como essencialmente 
técnicas exibem exposições artísticas 
e fotográficas, grupos corais, grupos 
teatrais, orquestras, shows musicais e 

dança”, destaca o pró-reitor de Cultura 
e Extensão Universitária da USP, pro-
fessor Ruy Alberto Corrêa Altafim. 
Ele lembra que a sociedade é “plena-
mente beneficiada” pela diversidade 
e qualidade das atividades. Página 12
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