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para o futuro”, disse. O pioneirismo
de Goldemberg foi salientado pelo
diretor científico da Fapesp, Carlos
Henrique de Brito Cruz. “O professor sempre traz idéias novas”,
disse Cruz, acrescentando que dois
recentes programas de pesquisa
da Fapesp – ligados à bioenergia
e às mudanças climáticas globais
– se referem a temas investigados
há décadas pelo ex-reitor da USP.
Ao final do dia, Candido (na foto
ao lado, à direita) disse que a homenagem causou orgulho, porque
mostra “a generosidade dos colegas a professores que trabalharam
na USP”. Goldemberg fez elogios à
Universidade, “o único lugar onde
existe espírito de crítica e de igualdade entre pessoas”. Páginas 4 e 5

Ecléa Bosi,
a memória
como virtude

Exposição
traz a arte
da Edusp
Em cartaz no Instituto de
Estudos Brasileiros (IEB) desde o dia 8, a exposição “Artes
na Edusp” reúne fotografias
e gravuras de 30 artistas que
foram publicadas em livros das
coleções Artistas da USP e
Artistas Brasileiros, da Editora
da USP. A curadoria é de Mayra
Laudanna e Carla Fernanda
Fontana. Páginas 10 e 11

Ribeirão Preto ganha atlas interativo
O primeiro Atlas Escolar Histórico,
Geográfico e Ambiental de Ribeirão
Preto foi lançado recentemente pelo
Grupo de Estudo da Localidade
(ELO) da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Ribeirão Preto
(FFCLRP) da USP. Voltada para o
ensino básico de história e geografia, a obra traz várias informações
daquela região, desde o início da
colonização, feita por índios. O
Atlas tem também uma versão em
CD-ROM, que traz músicas de artistas locais. “Esse formato permite
a interatividade e facilita o acesso
aos dados”, afirma a professora
Andréa Coelho Lastória, coordenadora do ELO. “A idéia é que o
aluno reflita o seu cotidiano de forma
crítica e a partir de informações
que estão na academia.” O Atlas
será distribuído nas escolas municipais de Ribeirão Preto. Página 12

A professora Ecléa Bosi receberá o título de Professora Emérita
do Instituto de Psicologia da
USP no dia 20, às 15 horas,
em cerimônia na Sala do
Conselho Universitário. “É
um reconhecimento por seu
trabalho e sua obra”, justifica a professora Emma Otta,
diretora do instituto. Docente
titular desde 1982, Ecléa (foto
abaixo) possui uma intensa
atividade na área da psicologia
social e das humanidades em
geral. Autora de Memória e
sociedade – Lembranças de
velhos e Cultura de massa e
cultura popular – Leituras de
operárias, ela confere grande
importância à memória oral. Do
seu trabalho surgiu em 1993 o
programa Universidade Aberta
à Terceira Idade (Uati) da USP,
que amplia o acesso dos idosos à Universidade. Página 13
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Os professores Antonio Candido,
de 90 anos, e José Goldemberg,
de 80, foram homenageados no
dia 2 de outubro, durante o evento
Ciência e Literatura – Duas Visões do
Nosso Tempo, realizado na Sala do
Conselho Universitário. Organizado
pelo Centro Interunidade de
História da Ciência da USP, o encontro reuniu especialistas para
analisar o impacto da obra de
Candido e Goldemberg no Brasil
e no mundo. A professora Walnice
Nogueira Galvão destacou o trabalho de Candido como docente,
lembrando o extremo cuidado do
mestre na preparação das aulas, o
que revela seu profundo respeito
pelos alunos. “É incalculável o número dos que ele veio a preparar
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