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O campo movido a ciência

A efervescência política dos anos 60 será 
o tema de discussões do seminário 1968: 
Liberdade e Repressão, que o Arquivo Miroel 
Silveira da Escola de Comunicações e Artes 
(ECA) da USP realizará nos dias 12 a 15 de 
outubro. O evento reunirá pesquisadores, 
artistas e críticos para analisar a censura 
do regime militar sobre as manifestações 
artísticas e suas conseqüências na cultura 
brasileira. No encontro, serão divulgados os 
documentos do arquivo que já se encontram 
digitalizados e disponíveis na internet (www.
eca.usp.br/ams). Trata-se dos processos 
abertos por órgãos de repressão contra peças 
de teatro. Eles contêm preciosidades como 
os textos originais de peças censuradas em 
São Paulo, desde os anos 30 até a década 
de 60. “O importante desse resgate é o valor 
histórico da censura e a recuperação de tex-
tos inéditos”, diz a professora Maria Cristina 
Castiho Costa, da ECA. Páginas 10 e 11

Um livro com orientações para pro-
fessores de crianças com deficiência 
auditiva acaba de ser lançado por uma 
equipe do Hospital de Reabilitação de 
Anomalias Craniofaciais da USP, em 
Bauru, o popular Centrinho. A publicação 
é resultado da experiência acumulada 
pela equipe no Centro Educacional do 
Deficiente Auditivo (Cedau) do Centrinho, 
que desde 1990 faz acompanhamento 
pedagógico de crianças com deficiên-
cia de audição. “O livro traz orientações 
que podem auxiliar a família e a escola a 
lidar com essas crianças no dia-a-dia”, 
afirma a pedagoga Kátia Fugiwara de 
Oliveira, uma das autoras. Página 12

A modernização do campo brasileiro continua sen-
do uma das grandes contribuições da USP para 
a economia nacional. A mais recente iniciativa da 
Universidade nesse sentido é o curso de graduação 
em Engenharia de Biossistemas, que será oferecido a 
partir de 2009 pela Faculdade de Medicina Veterinária 
e Zootecnia (FMVZ), em Pirassununga, voltado para 
o controle de qualidade e aumento da produção 
agrícola. Outras iniciativas são mais antigas. Entre as 
pesquisas realizadas na Escola Superior de Agricultura 
Luiz de Queiroz (Esalq) da USP, em Piracicaba, 
por exemplo, estão os estudos do professor José 
Vicente Caixeta Filho, que ensina logística industrial 
– ou seja, uma série de técnicas para fazer com 
que produtos agrícolas cheguem no lugar certo, na 
hora certa e em condições adequadas, na definição 
do professor. Também na Esalq são desenvolvidas 
avançadas pesquisas sobre melhoramento genético 
do eucalipto (foto ao lado), buscando maior volume 
e melhor qualidade de biomassa para produção de 
celulose e etanol. Segundo o professor Carlos Alberto 
Labate, do Departamento de Genética, “2% ou 3% 
de melhora na qualidade de uma árvore significam 
milhões de dólares para as indústrias”. Páginas 5, 6 e 7

Seminário discute os anos 60O manual
dos pequenos

deficientes

Oliver Smithies, 
novo Doutor

Honoris Causa
O medo de cair, que muitos cientistas têm quando estão tentando algo 
novo, pode ser vencido pelo conhecimento. Esse foi o reca-
do dado pelo geneticista Oliver Smithies – Prêmio Nobel de 
Medicina de 2007 – ao receber o título de Doutor Honoris 
Causa da USP, no dia 18 passado, na Sala do Conselho 
Universitário. “A ciência é mais do que a busca da verdade, 
mais do que uma profissão. É uma escola para a vida em so-
ciedade. Somos membros uns dos outros”, disse. Página 4
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