
03 08 09 11

PUC-SP em Notícias
Jornal mensal da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Gestores trabalham para 
aumentar a segurança no 
entorno dos campi

Verdade: Comissão da 
PUC-SP planeja ações e 
se reúne com entidades 
externas

De aluno de Relações  
Internacionais a primeiro 
secretário da Embaixada 
do Brasil em Islamabad 

Site renova visual,  
aprimora navegação e 
comemora aniversário da 
Universidade

80 jornalistas na Pontifícia

A Assessoria de Comunicação Institucional da PUC-SP recebeu 

80 jornalistas que participaram de uma oficina sobre  a vinda do 

papa Francisco ao país, em julho. Estiveram presentes ao curso  

profissionais de 33 veículos, entre TVs, rádios, jornais, revistas,  

sites e uma editora. Os cinco professores que lecionaram no curso 

apareceram em cerca de 150 reportagens e artigos. Pág. 6.

#54
Ano 5 - Agosto 2013

www.pucsp.br
PUCSP.Oficial puc_sppuc_sp

Novos diretores falam dos 
planos para Faculdades

Fagundes no Tuca 

“Confesso que eu sempre frequentei o Tuca como 

plateia, assisti a muitos espetáculos e sempre fiquei

encantado com o teatro”, diz o ator Antônio Fagundes 

na nossa Entrevista do Mês. Ele estreia em setembro, 

no teatro da PUC-SP, a peça ‘Tribos’. Leia a entrevista 

completa na Pág. 8.

Foto: Bete Andrade
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Esta edição marca o início de uma nova etapa para o jornal 
PUC-SP em Notícias. A reformulação começa com um novo 
projeto gráfico, mais clean, que permite dar destaque às fo-
tos e facilita a leitura das reportagens. PUC-SP em Notícias 
também se insere nas novidades da comunicação da Univer-
sidade. Você sabe mais sobre elas nesta mesma pág. 2, mas 
é possível adiantar alguma coisa, como a intensificação do 
relacionamento com os veículos de imprensa (como o curso 
sobre a vinda do papa Francisco ao Brasil,  pág. 6, que resultou 
em cerca de 150 inserções dos docentes e da PUC-SP em 59 
veículos de 10 Estados). 
A maior interação com a comunidade também é nosso de-
sejo. Seja por meio das redes sociais – as que já existiam, 
Facebook e Twitter, e o novo Instagram – ou por meio deste 
jornal, que passará a destacar sempre as opiniões de alunos, 
professores e funcionários (no “povo fala” que estreia com os 
novos diretores de Faculdades, pág. 4 e 5), da reitora (na se-
ção Palavra da reitora, pág. 7) e de alguma personalidade da 

Departamento de Ciências da Religião sobre o papa Fran-
cisco (pág. 7).
Vamos trabalhar para que o jornal possa diminuir as distân-
cias entre os nossos seis campi, aproximando as comunida-
des e apresentando as especificidades de cada um deles 
para toda a Universidade. Já nesta edição contemplamos to-
dos eles, seja na matéria de capa, seja nas notícias da pág. 10.
Este novo PUC-SP em Notícias foi feito para a comu-
nidade puquiana. Por isso, estamos abertos a suges-
tões de pauta, pesquisas, críticas e melhorias. Você, lei-
tor, pode nos procurar pessoalmente (sala T-34, térreo, 
prédio velho), por telefone (11-3670-8002) ou por e-mail  
(imprensa@pucsp.br).
Ah, e por último: o jornal terá como principal característica 
a apresentação da notícia fresca e atualizada. A informação 
publicada em PUC-SP em Notícias dará sempre uma ênfase 
diferente, mostrando novas perspectiva,s mesmo para assun-
tos que já tiveram destaque no site ou nas redes sociais.

Universidade ou que se relacione a ela, na seção Entrevista do 
Mês (pág. 8, estreia com o ator Antonio Fagundes, que entra 
em cartaz no Tuca, em setembro).
Teremos sempre algum destaque de ex-alunos (começando 
com Thomaz Napoleão, diplomata brasileiro graduado em 
Relações Internacionais pela PUC-SP, pág. 9) e ações e proje-
tos da Reitoria (melhorias de infraestrutura e segurança nos 
campi, capa e pág. 3). 

Queremos ainda destacar as ações, pesquisas e projetos da 
comunidade. Nesta edição, contamos as novidades da Co-
missão da Verdade “Reitora Nadir Gouvêa Kfouri” (pág. 8), a 
presença de alunos e professores nos dois grandes eventos 
católicos de julho (o Congresso Mundial de Universidades Ca-
tólicas e a Jornada Mundial da Juventude, pág. 7), o novo site 
(pág. 11) e o lançamento do livro de dois professores do 
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Editorial

Qualidade da forma ao conteúdo. Foi partindo dessa pre-
missa que a gestão que assumiu em novembro de 2012 

vem promovendo, desde janeiro, mudanças significativas no 
que se refere à comunicação interna e externa da PUC-SP. 
De forma criteriosa, foram revistos processos, reorganizadas 
equipes e, principalmente, adotadas medidas que visam dar à 
PUC-SP o protagonismo que ela merece na imprensa nacional.

As mudanças se iniciaram pelo nome do núcleo de comunica-
ção institucional, que deixa de chamar-se Divisão de Comuni-
cação Institucional, para atender novamente como Assessoria 
de Comunicação Institucional ou ACI. Para compor a equipe 
como assessor de Comunicação Institucional, a Reitoria con-
tratou, via Dialoog Comunicação, o experiente jornalista 
Claudio Junqueira,  ex-Grupo Bandeirantes de Comunicação. 
A equipe conta também com os jornalistas Bete Andrade, Pris-
cila Lacerda, Thaís Polato e Thiago Pacheco, todos eles com 
anos de bons serviços prestados à Pontifícia e formação aca-
dêmica balizada.

ACI
Comunicar-se mais e melhor

Thaís Polato, Thiago Pacheco, Priscila Lacerda, Bete Andrade e Claudio Junqueira (esquerda para direita): a nova ACI

Entre as ações adotadas pela nova ACI, estão: novas diretrizes 
para a Assessoria de Imprensa, que visa ter um direcionamen-
to mais pró-ativo e 100% alinhado com as necessidades e de-
sejos da Universidade; maior interação com os demais campi; 
criação do novo jornal PUC-SP em Notícias, que passa a ser 
mensal e ampliado, com 12 páginas; criação do Instagram  da 
PUC-SP (foto); e realinhamento de conteúdo do Facebook e 
Twitter.

Evidenciar a PUC-SP como uma das universidades mais conceitu-
adas do Brasil é apenas uma das missões da nova ACI. As outras 
etapas passam por uma maior aproximação com a Comunidade, 
alunos, professores, pró-reitores acadêmicos e funcionários, e 
uma retomada das relações institucionais com a imprensa, pro-
porcionando o que a Pontifícia tem de melhor: o conteúdo de 
seus docentes  – como ficou claro no curso sobre a vinda do papa 
Francisco ao Brasil, oferecido pela ACI (leia na pág. 6).
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Segurança
Atenção ao entorno
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A segurança de alunos, professores e funcionários, dentro e nos   
locais próximos à Universidade, é um assunto que continua 

preocupando a Reitoria. Desde maio deste ano, quando o aluno 
de Relações Internacionais Bruno Pedroso foi assaltado e baleado 
na Rua João Ramalho, a direção da PUC-SP tem tomado providên-
cias para tornar mais seguro o quarteirão que a Universidade ocu-
pa, em Perdizes. Diversos funcionários, entre jardineiros, pedreiros, 
marceneiros e eletricistas, foram envolvidos no processo de poda 
de arbustos, revisão e troca de holofotes e lâmpadas queimadas. 
Também foram feitos pedidos de maior policiamento na área, de 
poda de árvores na Rua João Ramalho para a Subprefeitura da 
Lapa, e serão encaminhados pedidos de revisão das lâmpadas da 
região para o Departamento de Iluminação Pública (Ilume).
Estão sendo realizadas ações em parceria com o Colégio Batista 
Brasileiro, vizinho da Universidade. “Temos reforçado a vigilân-
cia daqueles que circulam no entorno por meio de câmeras de 
segurança. Vamos melhorar a iluminação dos nossos prédios de 
forma a refletir no quadrilátero que ocupamos, com vistas a dar 
segurança a toda comunidade”, diz o diretor do colégio e também 
professor da PUC-SP, Gézio Duarte Medrado.
O assessor da pró-reitoria de Cultura e Relações Comunitárias, 
Jarbas Vargas Nascimento, tem participado de reuniões perió-
dicas com o chefe de Gabinete da Subprefeitura, Victor Perina. 
“Nessas reuniões, discutimos as dificuldades com relação ao en-
torno. Aproveitamos para pedir melhorias no que diz respeito à 
sinalização das ruas, com placas de zona escolar e entrada e saí-
da de alunos”, afirma o assessor.
 “Acreditamos que a participação da nossa Universidade e de toda 
a população, no debate sobre o espaço público, é primordial para 
que os órgãos competentes possam conhecer as necessidades de 
cada área e produzir ações específicas para os problemas de cada 
região”, defende a diretora do campus Perdizes, Maria José França.

Limpeza do entorno e melhoria da iluminação estão entre as ações

De acordo com o gerente da Divisão de Infraestrutura e Plano 
Diretor (Diplad), Luis Tadashi, o que foi possível fazer, está feito. 
“Se necessário, faremos outro estudo para colocar mais postes. A 
princípio parece estar atendendo”, declara.
No começo deste ano, a nova gestão participou de uma reunião 
com o subprefeito da Lapa, Ricardo Pradas, e representantes da 
Subprefeitura da Lapa, dos Conselhos de Segurança (Consegs) de 
Perdizes e Lapa, da Guarda Civil Metropolitana, da Polícia Militar e 
de alguns condomínios da região do campus Perdizes. O objetivo 
foi discutir a chegada dos novos alunos da Universidade e a segu-
rança do campus Perdizes e seu entorno.
Procurada pela reportagem, a Subprefeitura da Lapa informou que 
as árvores no entorno do campus Perdizes foram vistoriadas e o 
laudo para poda está sendo concluído, porém, há a necessidade de 
uma programação conjunta com a concessionária de fornecimento 
e eletricidade, Eletropaulo, para evitar qualquer tipo de dano. 
A segurança dentro do campus também é motivo de preocupa-
ção. Para tentar dirimir os casos de furto que acontecem no local, 
os alunos da Agência PUC de Comunicação, ligada ao curso de 
Publicidade e Propaganda, criaram uma campanha que incenti-
va a comunidade a cuidar de seus pertences, como celulares e 
notebooks. 
Outra iniciativa da nova gestão foi o pedido de reforço no núme-
ro de seguranças por andar. As salas de aula agora estão sendo 
fechadas (uma vez que ocorreram furtos de equipamentos multi-
mídia) e foram colocados holofotes no Pátio da Cruz, aumentan-
do a luminosidade nos andares do prédio velho. Lâmpadas das 
salas de aula foram trocadas. 
“A diretoria de campus está aberta para receber sugestões de 
tudo que possa ser feito para melhorar o dia-a-dia da Univer-
sidade no que diz respeito a infraestrutura e segurança”, frisa a 
diretora Maria José França.

Priscila Lacerda
Fotos: Priscila Lacerda
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Fachada do campus Ipiranga

Outros campi
O campus Consolação mantém as salas de aula trancadas nos 

intervalos e realiza manutenção periódica no sistema de ilu-
minação. “É de extrema relevância a sensibilização e a efetiva 
ação da PUC-SP, no sentido de garantir melhores condições de 
segurança para sua comunidade”, diz a diretora do campus, pro-
fessora Cristiana Fusco.
Já o campus Ipiranga está localizado numa avenida de bastante 
movimento e, segundo a diretora de campus, Selma Paschoalino, 
as podas de árvores são feitas constantemente pela Subprefei-
tura do Ipiranga. Além disso, diz, o local tem muitas câmeras de 
monitoramento. Internamente, quando se inicia uma nova turma, 
os alunos são convocados a ajudar com a segurança dentro do 
campus. “Pedimos aos estudantes que não deixem seus perten-
ces e coisas de valor em sala de aula”, afirma a diretora.
Em Santana, a unidade possui uma peculiaridade frente aos ou-
tros campi, uma vez que divide espaço com o Colégio Luisa de 
Marillac. Seu acesso se dá por uma única portaria, o que inibe a 
entrada de pessoas estranhas. “As medidas de segurança são atu-
alizadas a cada semestre. Realizamos reuniões periódicas, criando 
desta forma uma grande sinergia de ações preventivas que nos ga-
rantem uma sensação de segurança”, conclui o diretor do campus, 
professor Antonio Carlos Gobe.
Em 2002, o campus Sorocaba teve seu acesso fechado por alam-
brados e portões de acesso. Até então, o campus era aberto para 
circulação de carros e pessoas. “Os roubos de veículos aconte-
ciam com certa frequência e o posto bancário, que fica dentro do 
prédio da Faculdade, também fora roubado”, explica a diretora do 
campus, professora Carmem Lúcia Gardenal. 
O Hospital Santa Lucinda estuda a contratação de vigilância 24 
horas na recepção e na porta de entrada, e avalia a localização 
do posto bancário e do caixa automático. A questão da ilumina-
ção está prejudicada no campus: “Não temos as lâmpadas em 
estoque, elas precisam ser requisitadas sempre que necessário e 
o tempo de chegada depende da liberação do setor de Compras”, 
diz Carmem Lúcia. Não existe policiamento específico no entorno 
nem a permanência de policiais no Hospital, mas, de acordo com 
a diretora, essas medidas serão solicitadas aos órgãos competen-
tes. A Faculdade também solicitará a instalação de câmeras em 
seus andares.
No campus Barueri, a cada seis meses, é realizada a manutenção 
preventiva de iluminação externa (quadras poliesportivas, área 
verde e estacionamento).  A unidade realiza periodicamente de-
detização e manutenção de para-raios. Um dos problemas en-
frentados no local é referente a acidentes ocorridos numa curva 
sinuosa que permeia a esquina da Universidade na calçada do 
campus, onde alguns motoristas perderam o controle e acaba-
ram colidindo com o gradil. “Solicitamos à Prefeitura de Barueri a 
construção de um muro de contenção para prevenir a integridade 
dos pedestres que circulam no entorno. O pedido foi aprovado”, 
diz o diretor do campus, professor Paulo Romaro.
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Com a palavra, os diretores
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“Nossas propostas são ampliar a integração dos cursos de graduação com os programas de pós-graduação, discutir novas ações metodológicas de 

ensino e de aprendizagem, promover a internacionalização da Faculdade e modernizar os laboratórios de ensino e pesquisa. Pretendemos também 

criar um espaço de co-working para incentivar o empreendedorismo e aproximar empresas interessadas em desenvolvimento de tecnologia e pro-

dutos, buscando estágios qualificados. Vamos ainda nos integrar com os projetos inseridos no Parque Tecnológico de Sorocaba e buscar parcerias 

de pesquisas com outros núcleos em universidades brasileiras e estrangeiras.”

Daniel Couto Gatti, graduado em Ciência da Computação (PUC-SP), mestre em Comunicação e Semiótica (PUC-SP), doutor em Educação Matemática (PUC-SP)

Daniel Couto Gatti
Diretor da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia
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“Trabalharemos para obter uma melhor classificação no ranking do MEC, que avalia a qualidade da educação das instituições de ensino superior. 

Nossos esforços serão direcionados para estimular os professores na área da pesquisa e aumentar os campos de estágio, não somente em parceria 

com o Conjunto Hospitalar de Sorocaba, mas também com as outras prefeituras da região. Queremos melhorar, assim, o atendimento oferecido à 

população e reforçar a contribuição que a Universidade proporciona junto à comunidade local, consolidando o envolvimento que tem marcado a 

história da PUC-SP em toda a região de Sorocaba.”

Godofredo Campos Borges, graduado em Medicina (PUC-SP), especialista em Otorrinolaringologia (Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia), mestre e 

doutor em Medicina: Otorrinolaringologia (Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo)

Godofredo Campos Borges
Diretor da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde
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“Nossa proposta tem três pilares: qualidade, inovação e vanguardismo. No quesito qualidade, esperamos melhorar os indicadores de todos os cur-

sos, promover a internacionalização e qualificar professores. A meta é ter 100% dos docentes com mestrado e avançar na obtenção de doutorados. 

A inovação se relaciona à pesquisa: pretendemos integrar graduação e pós-graduação, ampliar os grupos de pesquisa e buscar financiamento 

externo. No âmbito do vanguardismo, queremos aumentar nossa exposição em periódicos, livros e na participação de alunos e professores em 

congressos de referência para que a FEA esteja entre as melhores escolas de negócios do país.”

Francisco Antonio Serralvo, graduado em Administração de Empresas (Universidade de Marília), mestre em Administração de Empresas (PUC-SP), doutor em Ciências 

Sociais (PUC-SP), pós-doutor em Administração: Marketing (Universidade de Santiago de Compostela)

Francisco Antonio Serralvo
Diretor da Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuarias
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“Uma das propostas é ir além da junção administrativa dos cursos de Fonoaudiologia, Fisioterapia e Psicologia; queremos articulá-los de fato numa 

Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde. Vamos trabalhar para divulgar e criar melhores condições para Fono e Fisio, que têm apresentado bai-

xa procura. Outra questão é como integrar os cursos de graduação aos de pós-graduação, porque cada área tem articulação própria, com diferentes 

espaços de trabalho e pesquisa. Também devemos repensar como gastamos nosso dinheiro, além de critérios para a avaliação docente. Vamos criar 

espaços de conversa que gerem frutos produtivos para todos.”

Márcia Almeida Batista, graduada em Psicologia (PUC-SP), mestre em Psicologia Clínica (PUC-SP), doutora em Psicologia Clínica (PUC-SP)

Márcia Almeida Batista
Diretora da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde
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“Intensificaremos a articulação entre graduação e pós-graduação. Manteremos a gestão democrática, com participação de todos os segmentos no 

processo de definição e acompanhamento das ações de ensino, pesquisa e extensão, garantindo a qualidade acadêmica e o reconhecimento da 

Faculdade de Educação. Vamos reconhecer a representação estudantil nas discussões acadêmicas, acompanhar o desenvolvimento do trabalho 

administrativo e lutar pelos direitos dos professores. Daremos continuidade à gestão de convênios, fortalecendo a formação de professores no 

Parfor e no Pibid, além de clarear a importância das licenciaturas dentro da Universidade e fora dela.”

Neide de Aquino Noffs, graduada em Pedagogia (PUC-SP), mestre em Educação: Currículo (PUC-SP), doutora em Educação (USP)

Neide de Aquino Noffs
Diretora da Faculdade de Educação
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“Entre as nossas propostas está incentivar o trabalho coletivo. Temos a intenção de criar instâncias intermediárias entre a direção e o conselho 

da Faculdade, promovendo assim a participação das representações docente e discente e propondo uma agenda que discuta políticas de ensino, 

pesquisa e extensão. Pretendemos também retomar as discussões sobre contrato de trabalho, reivindicar a inserção na carreira dos professores que 

passaram o período probatório e a promoção dos que estão represados. Promover, ainda, maior integração entre os programas de pós-graduação e 

seus respectivos departamentos e estabelecer maior proximidade com os centros acadêmicos dos diversos cursos.”

Mariza Romero, graduada em História (Université de Paris VII - Université Denis Diderot), mestre em História (Université de Paris X, Nanterre), mestre em História Social 

(USP), doutora em História (PUC-SP), pós-doutora em História (Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines)

Mariza Romero
Diretora da Faculdade de Ciências Sociais
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“O princípio que norteia nosso plano de gestão para a Faficla decorre da consideração do conjunto de suas áreas epistemológicas, o que determina 

a complexidade da Faculdade e constitui, ao mesmo tempo, seu potencial para a PUC-SP. A partir dele, delineamos um plano de ações: reestruturar 

o Conselho da Faculdade, integrar graduação e pós-graduação, estabelecer políticas para as licenciaturas e para a internacionalização, capacitar as 

funções da secretaria e atuar junto à Reitoria, órgãos colegiados e Fundação São Paulo para enfrentar os problemas relativos a contratos e carreira 

docente, buscar o crescimento da Faficla e adequar nosso espaço físico.”

Márcio Alves da Fonseca, graduado em Filosofia (Faculdades Associadas do Ipiranga), graduado em História (USP), graduado em Direito (PUC-SP), mestre em Filosofia (PUC-SP), doutor 

em Direito (USP), pós-doutor (Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne), pós-doutor (École Normale Supérieure Paris)

Márcio Alves da Fonseca
Diretor da Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes 
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“Quando a Faculdade de Teologia passou a fazer parte da PUC-SP, percebemos a grandiosidade do mundo acadêmico, do que significa participar de 

eventos nacionais e internacionais, do que representa ter grupos de pesquisa e iniciação cientifica. Esperamos fazer da Faculdade de Teologia uma 

expressão não só na PUC-SP, mas também no mundo da Teologia. Queremos contribuir para que a Universidade consiga superar suas dificuldades e 

congregar todos aqueles que queiram trabalhar e fazer da PUC-SP aquilo que ela precisa ser. Acredito que a gestão da reitora Anna Cintra consiga 

fazer com que todos trabalhem em benefício da Universidade.”

Valeriano dos Santos Costa, graduado em Teologia (Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção), mestre em Sagrada Liturgia (Pontifício Ateneu 

Santo Anselmo Facoltà di Sacra Liturgia), doutor em Sagrada Liturgia (Pontifício Ateneu Santo Anselmo Facoltà di Sacra Liturgia)

Valeriano dos Santos Costa
Diretor da Faculdade de Teologia
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“A nova direção da Faculdade de Direito tem como diretrizes a excelência acadêmica, a formação humanística e a ação conjunta de professores, 

alunos e funcionários para aprimorar o ensino e a pesquisa. Com esta perspectiva, promoveremos uma revisão curricular, por uma comissão de 

professores e alunos, identificando eventual necessidade de alterações da grade e carga horária das disciplinas, além de promover a integração 

dos cursos de graduação e pós-graduação. Iremos recompor a representação discente no Conselho da Faculdade, retomaremos os concursos de 

ascensão funcional e a fixaremos regras objetivas para questões de interesse da Faculdade.”

Pedro Paulo Teixeira Manus, graduado em Direito (PUC-SP), mestre em Direito do Trabalho (USP), doutor em Direito do Trabalho (PUC-SP) e livre-docente

Pedro Paulo Teixeira Manus
Diretor da Faculdade de Direito
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Professor Antonio Manzatto, assessor de Assuntos Internacionais e Institucionais da Universidade e da Fac. de Teologia, Valeriano
dos Santos Costa (diretor da Fac. de Teologia) e Fernando Altemeyer, no centro, do Depto. de Ciências da Religião, durante a oficina

A     Assessoria de Comunicação Institucional da PUC-SP recebeu 80     

jornalistas para uma oficina sobre a vinda do papa Francisco ao 

país, em 16/7. Estiveram presentes profissionais de 33 veículos, de to-

das as áreas de mídia: TVs (10), jornais (5), sites (5), rádios (9) e revistas 

(3), além de uma editora.

O curso foi ministrado pelos professores Antonio Manzatto (assessor 

de Assuntos Internacionais e Institucionais da Universidade e da Fac. 

de Teologia), Valeriano dos Santos Costa (diretor da Fac. de Teologia), 

João Décio Passos, Afonso Soares e Fernando Altemeyer (Depto. de 

Ciências da Religião). Eles abordaram temas como o significado da 

Jornada Mundial da Juventude, como está o diálogo da Igreja com o 

mundo e com as outras religiões, a agenda de atividades do papa 

Francisco, a repercussão da presença do papa no Brasil, rituais e 

celebrações, pronunciamentos, relação com outras visitas de papas 

anteriores, as propostas e dificuldades do novo papado, temas polê-

micos da Igreja e os aspectos da Teologia da Libertação, entre outros 

contextos.

“É uma das missões da Universidade a devolução social do co-

nhecimento que produz, mas fica inacessível a quem não fala 

o jargão acadêmico”, diz o professor Afonso Soares, que em 

parceria com o professor João Décio Passos acabou de lan-

çar o livro Papa Francisco: renasce a esperança (Ed. Paulinas).  

O professor Fernando Altemeyer, por sua vez, pensa que a Universi-

dade deve continuar a realizar estes encontros sobre pautas de in-

teresse público: “Foi um momento positivo, com boas perguntas e 

diálogo fecundo”.

Além de preparar os profissionais da imprensa que realizaram a co-

bertura da vinda do papa Francisco ao Brasil, no final do mês passado, 

a ação teve o objetivo de fortalecer o relacionamento destes jornalis-

tas com a Universidade e socializar o conhecimento nela produzido.

O repórter da TV Bandeirantes Márcio Campos disse, dias depois , que 

o curso forneceu subsídios teóricos importantes aos jornalistas que 

cobriram a visita do papa ao Brasil. “Recebemos um conteúdo bastan-

te didático e bem focado em tudo que aconteceu durante a visita. Nos 

ajudou muito no modo como atuamos durante a cobertura”, avaliou 

o repórter. 

A jornalista Carmem Scandiuzzi, editora multimídia do Portal Estadão, 

por sua vez, enfatizou o quanto a oficina realizada antes da vinda do 

sumo pontifíce ao Brasil foi produtiva, do ponto de vista do conteúdo:  

“Achei uma iniciativa muito interessante e que me ajudou, inclusive, 

a montar minha agenda durante a cobertura. Quero que o público, o 

leitor, o internauta do Estadão conheça um pouco do que foi apre-

sentado no curso”.

Oficina 
A visita 
do papa
Francisco 

Priscila Lacerda

Fotos: Bete Andrade



07

             Alunas da PUC-SP na JMJ...            ...e no CMUC, com professores e funcionários

                              Jovens da Eslováquia no campus Ipiranga

“Já não sou tão jovem”, brincou a aluna Magna Rocha, douto-

randa em Administração, uma das representantes da PUC-SP 

na Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que aconteceu entre 23 e 

28/7, no Rio de Janeiro. “Mas me senti feliz em estar ali, privilegia-

da por ver a juventude de todos os lugares do mundo em alegria 

e harmonia. Todos unidos pelo amor de Cristo, em torno da figura 

do papa Francisco”, completou.

Na semana que precedeu a JMJ, a Arquidiocese de São Paulo aco-

lheu peregrinos de todo o mundo para a Semana Missionária. A 

PUC-SP também recebeu alguns jovens que vieram da Eslová-

quia e dos Estados Unidos, com uma série de atividades religio-

sas e culturais. 

O campus Ipiranga recepcionou, na Paróquia Imaculada Concei-

ção, dois padres e 26 peregrinos eslovacos, entre os dias 16 e 

19/7. No campus Perdizes, a Paróquia Coração Imaculado de Ma-

ria preparou atividades para peregrinos da Diocese de Amarillo 

(Texas, EUA), que chegaram no dia 17/7 e ali ficaram por cinco 

dias antes de seguir para o Rio de Janeiro. 

“O ponto alto de convergência dessas atividades é a convivência, 

a interação e a troca de experiências entre os peregrinos, a co-

munidade e as famílias que os acolhem”, declarou o padre Vando 

Valentini, coordenador de Pastoral Universitária da PUC-SP.  “Ape-

sar das diferenças culturais e da linguagem, o nosso ponto de 

unidade é o seguimento de Jesus Cristo, que é o primeiro e último 

sentido do nosso estar juntos”, completou.

A PUC-SP ainda enviou representantes para o Congresso Mundial 

de Universidades Católicas (CMUC), que aconteceu de 18 a 21/7, 

na PUC-Minas, em Belo Horizonte. Estiveram no evento, além de 

alunos da Universidade, os professores Antonio Manzatto (asses-

sor de Relações Institucionais e Internacionais) e Wagner Balera 

(novo coordenador do Pós em Direito). A PUC-SP teve um estande 

na Feira de Universidades do evento.

No total, o CMUC reuniu cerca de 1.500 estudantes, professores, 

gestores de instituições católicas de ensino superior e represen-

tantes de pastorais universitárias de todo o mundo. (T.Pa.)

Apenas dois meses após o conclave que escolheu o novo 
papa, os professores João Décio Passos (à esq.) e Afonso 
Maria Ligório Soares (à dir.) lançavam o livro Francisco: re-
nasce a esperança (Editora Paulinas), do qual são organiza-
dores. “Esta obra foi escrita e produzida a várias mãos, em 
tempo recorde, com o objetivo de oferecer ao leitor a pos-
sibilidade de uma primeira reflexão, no calor dos aconteci-
mentos, sobre o que representa a eleição do cardeal Jorge 
Mario Bergoglio, agora papa Francisco, para o presente e 
o futuro da Igreja Católica”, dizem na obra. Para discutir a 
novidade representada pela eleição de Francisco, o livro 
apresenta 15 artigos, em três partes: Da crise à reforma da 
Igreja Católica: o necessário e o possível, que analisa a crise 
que precipitou a renúncia de Bento XVI; Francisco: renasce 
a esperança, biografia e significado da eleição do cardeal 
Bergoglio; e Prospectivas: de novo a primavera, com proje-
ções do que poderá representar outra primavera na Igreja 
Católica. (T.Pa.)

JMJ: ‘Estivemos lá!’

Livro

Fotos: D
ivulgação

Fotos: Bete Andrade
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sas e denúncias, otimizando recursos”. “Além disso, os grupos têm 
atuação específica. Como universidade, podemos colaborar com 
as outras comissões na reflexão. E outros grupos podem nos aju-
dar com coisas que não temos como fazer por conta de nossos 
limites, por exemplo, a convocação de algumas pessoas”, explica.
Ela pontua outro benefício no trabalho articulado: “A preocu-
pação com a agenda do presente, ou seja, fazer avançar a cul-
tura de Direitos Humanos”. “No Cedic, já colaboramos com essa 
cultura. Nosso acervo está voltado a movimentos sociais e de 
Direitos Humanos e participamos de projetos da área como o 
Brasil Nunca Mais Digital.” No lançamento deste projeto, dia 9/8, 
a PUC-SP esteve representada pela reitora, Anna Maria Marques 
Cintra, e o chefe de Gabinete da Reitoria, Lafayette Pozzoli.
Para manter o relacionamento com grupos externos, membros 
da Comissão da PUC-SP participaram de dois encontros, em 
julho. Malheiros esteve em evento organizado pelo Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em Brasília, 
e Heloisa em uma reunião da Secretaria Municipal de Direitos 
Humanos e Cidadania, em São Paulo.
“Foi um grande encontro. Ouvimos pessoas perseguidas, que 
deram depoimentos emocionados”, relata Malheiros. O prin-
cipal tema, conta, foi o descumprimento da decisão da Corte 
Interamericana, na Costa Rica, que condenou o Brasil por assassi-

natos e desaparecimentos na Guerrilha do Araguaia (anos 1970). 
Os participantes também discutiram como agilizar as comissões 
para chegar à verdade, que deve aparecer com nomes de quem 
cometeu as infrações. “E aí, pensar na punição: há quem enten-
da que sejam crimes continuados e sem prescrição porque, por 
exemplo, alguns corpos não foram encontrados até hoje.”
Entre outras personalidades, o evento contou com a participação 
de Rosa Maria da Cunha (coordenadora da Comissão Nacional da 
Verdade), conselheiros da OAB, a deputada federal Luiza Erundina 
(PSB-SP), Comissões da Verdade Estaduais e Municipais e comis-
sões de setores, como universidades.
Em São Paulo, o encontro da Secretaria Municipal de Direitos Hu-
manos e Cidadania debateu a criação da Comissão da Verdade 
do Executivo paulistano. Segundo Heloisa, havia representantes 
de universidades, da Comissão Nacional da Verdade, das Comis-
sões da Câmara Municipal e da Assembleia Legislativa e do Mi-
nistério Público Federal. “Discutimos o que seria específico desta 
equipe, averiguar o papel Executivo Municipal naquele momento, 
na ajuda à ditadura, na repressão a funcionários, na questão de 
cemitérios usados para ocultação de cadáveres...”, enumera. “Uma 
Comissão do Executivo teria ainda uma ação educativa e poderia 
trabalhar questões de justiça de transição no âmbito de Educação 
e Cultura.”

Verdade
Comissão define 
próximas etapas 

Foto: Bete Andrade

Thiago Pacheco

A Comissão da Verdade da PUC-SP “Reitora Nadir Gouvêa Kfouri” 
aproveitou o mês de julho para delinear suas próximas etapas 

e participar de encontros sobre a justiça de transição e a memó-
ria das infrações aos Direitos Humanos durante o regime mili-
tar. “Assim que fecharmos o plano de atividades, constituiremos 
nossas equipes de trabalho com professores e alunos”, explica a 
professora Marijane Lisboa (Sociologia), uma das integrantes da 
Comissão. De acordo com outra integrante, a professora Heloisa 
de Faria Cruz (História e coordenadora do Centro de Documenta-
ção e Informação Científica “Prof. Casemiro dos Reis Filho”, Cedic), 
o contato com os grupos de alunos e professores pretende “envol-
ver os coletivos da PUC-SP” nas tarefas.
Além das questões internas, a Comissão também se debruçou 
sobre o relacionamento com Comissões da Verdade de fora da 
Universidade. “Todas têm de estar articuladas”, defende o profes-
sor Antonio Carlos Malheiros (Direito). “A troca de informações é 
importante. Algo sem importância para um grupo pode ser a peça 
que estava faltando para outra Comissão fechar o quebra-cabeça.”
A posição é compartilhada pela professora Heloisa. Para ela, o 
trabalho colaborativo impede a “sobreposição de tarefas, pesqui-
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Palavra da reitora
Estimado leitor,

É com muita satisfação que escrevo esta men-
sagem. Satisfação, em primeiro lugar, em di-
rigir-me à nossa Comunidade. Depois, em ver 
um jornal renovado, vigoroso, e produzido e 
protagonizado pela nossa gente.
Todos acompanharam, em agosto, a decisão 
do juiz da 4ª Vara Cível que havia dado pa-
recer favorável a um recurso interposto pelos 
estudantes do Centro Acadêmico 22 de Agosto, 
pedindo a reversão da nossa nomeação e do 
professor José Eduardo Martinez, vice-reitor. A 
Fundação São Paulo, mantenedora da Ponti-
fícia Universidade Católica de São Paulo, en-
trou com recurso no Tribunal de Justiça de São 
Paulo e conseguiu efeito suspensivo da deci-
são. Seguimos no cargo e as atividades que já 
realizamos continuam valendo.
Salientamos que, desde que assumimos, em 
novembro do ano passado, apesar das opini-
ões contrárias, democráticas, e dos protestos, 
jamais deixamos de trabalhar pelo progresso 
da nossa PUC-SP, de nos reunir com o Consun 
e o Consad, visitar outros campi, remodelar 
equipes de trabalho, assinar diplomas de alu-
nos e docentes ou participar de atos que dig-
nificassem a Universidade.
Por quê? Porque nós aceitamos e acreditamos 
na missão que nos foi concedida: a de traba-
lhar pela PUC-SP.
A maioria dos nossos gestores, assim como eu, 
tem a sua trajetória intrinsecamente ligada 
à história da Universidade e aqui leciona ou 
trabalha há décadas. Portanto, qual o sentido 
em desejar algo que não seja o melhor para a 
comunidade? Curioso é ver gente que acredi-
ta estarmos em barcos separados, quando, na 
realidade, lutamos todos por um bem maior: a 
valorização da nossa Pontifícia Universidade 
Católica.

Profa Anna Cintra

Vitor Hugo Souza

A diversidade proporciona experiências enriquecedoras 
para a formação de qualquer cidadão. No entanto, man-

ter relações com pessoas diferentes nem sempre é fácil: re-
quer tolerância, sabedoria e respeito ao próximo. Como seria 
a convivência em um país distante, pouco conhecido, um 
lugar com apenas 50 brasileiros? Estas são algumas particu-
laridades que um diplomata enfrenta, mais especificamente 
no Paquistão.
Thomaz Alexandre Mayer Napoleão, ex-aluno de Relações 
Internacionais da PUC-SP (2005), Jornalismo pela USP, mes-
tre em Segurança Internacional da Sciences Po Paris e em 
Diplomacia no Instituto Rio Branco, é o primeiro secretário 
da Embaixada do Brasil em Islamabad, Paquistão. “O cotidia-
no de um diplomata no exterior, principalmente nos países 
onde a diferença cultural é muito grande, gira em torno de 
seu trabalho. Somos representantes do Brasil mesmo nos 
horários de lazer”, relata.
Os paulistanos ficariam assustados com o dia-a-dia em Isla-
mabad, não por conta da tensão dos conflitos, mas por não 
existir shopping, cinema, teatro, bar.  “Com isso, meu tempo 
livre se concentra em atividades mais caseiras como ler, pra-
ticar esportes e receber ou visitar amigos”, diz.
As questões de segurança internacional sempre o atraíram, 
e ele já havia considerado atuar em regiões instáveis como 
Afeganistão e Paquistão. O aprendizado na PUC-SP foi es-
sencial para seu desenvolvimento profissional. “Fosse pela 
excelência dos professores e dos alunos, pela riqueza das 
atividades extracurriculares e, sobretudo, a introdução práti-
ca à diplomacia, através de simulações acadêmicas das Na-
ções Unidas”, relembra.

Desde 2011 no Paquistão, em seu primeiro mês de trabalho 
deparou com uma verdadeira cilada: “O terrorista Osama Bin 
Laden, mentor dos atentados de 11 de Setembro de 2001, nos 
Estados Unidos, foi morto durante minha quinta semana no Pa-
quistão, e em uma pacata cidade – Abbottabad – que eu aca-
bara de conhecer. Nos dias seguintes, o país atravessou enorme 
tensão social e política, com ameaças de atentado”. 
O Brasil é o principal parceiro comercial do Paquistão na Amé-
rica Latina: as mercadorias mais importadas (produtos têxteis) 
e exportadas (algodão, ferro, café), geram um fluxo anual de 
quase US$ 300 milhões.
Napoleão também é fotógrafo e encara a foto como uma maneira de 
assimilar e compreender melhor a diversidade cultural de um lugar 
complexo como o Paquistão, que tem quase 190 milhões de habi-
tantes, de maioria muçulmana, e o islamismo como religião oficial.  
O críquete é a modalidade esportiva mais praticada no país.
“Este é um dos únicos fatores de unidade nacional – princi-
palmente quando a seleção paquistanesa enfrenta a Índia. A 
rivalidade entre eles é muito mais intensa do que a existente 
entre brasileiros e argentinos no futebol”, comenta.
Apesar dos laços diplomáticos mantidos desde 1948, o Brasil 
ainda é pouco conhecido pelos paquistaneses. Para o diploma-
ta, há um fato em comum que aproxima as duas nações: o calor 
humano de seus povos.
Napoleão tem uma personalidade forte, talvez o próprio nome 
explique. Ele vem desconstruindo paradigmas sobre o Paquis-
tão, mostrando o lado cultural e não apenas os conflitos. “Cada 
pessoa pode e deve construir seu próprio código ético a partir 
de seus valores e experiências”, conclui.

Saiba mais: http://thomaznapoleao.wordpress.com/

www.napoleaophoto.com 

Comunidade PUC-SP
Da Monte Alegre
ao Paquistão

Foto: Bete Andrade

Foto: Arquivo pessoal
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O campus Barueri volta a oferecer, no segundo semes-
tre, oficinas de Língua Portuguesa e Matemática para 
professores do ensino fundamental da rede pública 
do município. As áreas de História e Geografia tam-
bém estão sendo preparadas para integrar o projeto, 
contrapartida da Universidade no convênio firmado 
com a Prefeitura de Barueri. No primeiro semestre 
deste ano, 80 professores baruerienses participaram 
da atividade.
Em agosto, o campus Barueri completa sete anos  de 
existência e recebe a exposição Entre nós, a Aquare-
la. A mostra reúne pinturas sobre temas fantásticos, 
abstratos, figurativos, paisagens e retratos produzidos 
por cinco artistas: Bia Monteiro, Elisa Paixão, Mary 
Santana, Thereza Meirelles, Vera de Albuquerque. Os 
trabalhos podem ser vistos até o dia 10/09. Promoção: 
Interarte Cultura e Videoteca

A Reitoria dará continuidade às visitas e atividades 
periódicas de trabalho em todos os campi da PUC-SP. 
Neste semestre, o campus Barueri receberá os gesto-
res da Universidade.
Os campi Sorocaba e Santana foram os primeiros a 
receber a Reitoria, no começo deste ano. Em março, 
a reitora Anna Maria Marques Cintra, ao lado de sua 
equipe, esteve na Faculdade de Ciências Médicas e da 
Saúde (FCMS), em Sorocaba. Na ocasião, ela se reu-
niu com gestores locais, alunos e o novo prefeito da 
cidade, Antônio Carlos Pannunzio, e visitou o Parque 
Tecnológico do município, que contará com laborató-
rios da PUC-SP.
No campus Santana, em junho, os gestores da Univer-
sidade fizeram encontro de trabalho com o diretor do 
campus, professor Antonio Carlos Gobe (à direita da 
reitora Anna Cintra).

O s papéis começaram em branco. Assim que a discussão 

esquentou, eles foram sendo preenchidos com conside-

rações sobre como as universidades devem ser no futuro sob 

diversos aspectos, como tecnologia, sociedade e governança. Ao 

final, cada um dos grupos fez uma apresentação sobre seu tema.

O evento que discutiu o futuro da educação foi realizado em 

parceria entre o Núcleo de Estudos do Futuro (NEF, Pós em Ad-

ministração) e o Departamento de Previsão da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), 

no dia 15/7, no campus Perdizes. O objetivo era levar seus con-

vidados a reconsiderar a natureza e o papel da universidade 

por meio de “metodologias de antecipação” (futures literacy), de 

modo a observar como uma forma mais sofisticada de usar o fu-

turo poderia alterar a forma como a aprendizagem é concebida 

e organizada hoje.

De acordo com o professor Arnoldo de Hoyos Guevara (coorde-

nador do NEF), o grupo foi convidado a organizar o evento (foto) 

por Riel Miller, chefe do Departamento de Previsão da Unesco. “O 

NEF representa no Brasil o Projeto Milênio (associação que reúne 

futuristas de todo o mundo). Na nossa última reunião, em Baku 

(Azerbaijão), ele nos solicitou a organização deste workshop no 

Brasil para iniciar a coleta de ideias sobre o papel das universida-

des no desenvolvimento da sociedade do futuro”, explica.

“Nesse sentido, a reunião levantou caminhos para, até 2040, dar 

um salto da sociedade atual a uma futura sociedade, pautada 

em particular pela possibilidade de total compartilhamento e 

ampla cooperação num contexto de aprendizagem livre e in-

tensiva. Tais conhecimentos poderão posteriormente ser so-

cializados ao nível internacional, de forma a contribuir com o 

processo de prospectiva estratégica na Unesco”, completa. De 

acordo com o professor Hoyos, um novo evento dessa natureza 

será realizado em novembro, em Porto Alegre, reunindo espe-

cialistas latino-americanos.

O workshop integra o projeto Networking to Improve Global/Local 

Anticipatory Capacities – A Scoping Exercise, desenvolvido pela 

Unesco com apoio brasileiro do NEF e do Centro de Gestão e 

Estudos Estratégicos (CGEE). (T.Pa.)

Pesquisadores do Pós em História da Ciência (na foto, docentes com colegas ingleses) 
participaram em julho do 24º Congresso Internacional de História da Ciência, Tecnologia e Medicina. 
O Rio de Janeiro recebe o evento em 2017 (a eleição da cidade teve apoio da PUC-SP).

Barueri

Consolação

Santana

Evento reúne 
NEF e Unesco

Monte Alegre

Foto: D
ivulgação
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Thaís Polato

Mais de 100 mil visitantes únicos entram no site da  
PUC-SP diariamente, somando mais de três milhões de acessos ao 

final de cada mês. Apostando na força da comunicação digital, a PUC-SP 
lança seu novo portal na semana em que comemora 67 anos de existên-
cia – a Universidade foi fundada em 22 de agosto de 1946.
O objetivo é aprimorar a navegação pelas páginas e adequar a identi-
dade visual de todo o portal. “As mudanças são significativas, mas su-
tis inicialmente. Não queremos que o internauta, acostumado a navegar 
pelo site da PUC-SP, sinta estranhamento ao acessar o novo portal. Pelo 
contrário, queremos tornar a navegação mais intuitiva”, afirma o profes-
sor Victor Emmannuel Vicente, diretor da Divisão de Tecnologia da Infor-
mação (DTI). “Na atualidade, os sites passaram a ser o cartão de visitas 
das instituições. É desta premissa que se partiu para reformular o site da 
PUC-SP, levando em consideração a comunidade acadêmica e o público 
em geral”, afirma o professor Lafayette Pozzoli, chefe de Gabinete da Rei-
toria. “Além de propiciar o fácil acesso aos alunos, preocupou-se em ter 
um espaço com informações rápidas para aqueles que querem estudar 
na Universidade”, finaliza.
O novo site também valoriza e facilita a integração e o compartilhamen-
to de informações e fotos com as redes sociais, além de dar mais espaço 
para outras mídias, como vídeo. “Depois da estreia do novo portal, que 
vem adequado para acessos a partir de dispositivos móveis, devemos 
lançar alguns aplicativos para celular”, afirma Caroline Pinilla, coordena-
dora do Núcleo de Mídias Digitais da DTI.
As mudanças levaram seis meses de trabalho e envolveram uma equipe 
de 20 pessoas, das áreas de mídias, desenvolvimento, redes servidoras 
e segurança de dados. Segundo Vicente, a maioria dos internautas que 
navega pelo site da PUC-SP procura cursos e chega ao portal pelo servi-
ço de busca do Google. “Estamos constantemente aprimorando o portal 
para que atenda bem ao público interessado na Universidade”, afirma o 
diretor da DTI. “Agora preparamos uma mudança mais ampla e significa-
tiva”, completa.
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Antônio Fagundes

Bete Andrade
“Eu estou nervoso”, diz Antônio Fagundes. Consagrado como 
um dos maiores atores do Brasil, ele se apresenta pela pri-
meira vez no Tuca a partir de 14/9, quando estreia no tea-
tro da Universidade a peça ‘Tribos’. “Quero ver se eu consigo 
corresponder a tudo isso que estamos recebendo aqui (nos 
bastidores e produção da peça). Vamos fazer de tudo para que 
este espetáculo seja marcante”, afirma. ‘Tribos’ é mais uma do-
bradinha de Fagundes com seu filho Bruno. Inédita no Brasil, 
a peça da inglesa Nina Raine apresenta um rapaz surdo, Billy, 
membro de uma família de intelectuais que, embora não te-
nham nenhum problema auditivo, não conseguem se ouvir. 
Até o dia em que Billy decide ser “ouvido”. 

Você costumava se apresentar com frequência no  
Teatro Cultura Artística. Como se deu a sua vinda 
para o Tuca?

Realmente eu tenho tradição de espetáculos no Teatro Cultura 
Artística. Foram mais de 13 anos, fiz muitas coisas lá. Depois que 
fiquei órfão do Cultura (um incêndio destruiu o teatro, em agos-
to de 2008), tentamos algumas vezes vir para o Tuca, inclusive 
recentemente com a peça “Vermelho”, mas não conseguimos. O 
Tuca sempre esteve na nossa mira, porque é um dos teatros que 
mais se aproximam do Cultura, no sentido de ter um belo palco, 
uma boa infraestrutura e a tradição de bons espetáculos. Agora, 
vamos concretizar esse desejo.

Qual a sua impressão sobre o Tuca, agora que vai  
estrear com um espetáculo aqui?

Confesso que eu sempre frequentei o Tuca como plateia, assisti a 
muitos espetáculos e sempre fiquei encantado com o teatro. Ago-
ra o estou conhecendo mais intimamente, principalmente os bas-
tidores, a organização, o Sérgio (Rezende, diretor-geral do teatro) 
é um mestre nesse sentido. O teatro está lindo e é provavelmente 
o melhor de São Paulo. 

Pode falar sobre a sua expectativa em relação ao  
público da Universidade?

Eu espero que os estudantes da PUC-SP venham. Eu sempre me 
preocupei muito com a plateia, e faço questão que ela se renove. 
Acho que a gente não tem de se dedicar a uma só plateia, temos 
que ampliar essa capacidade de comunicação. Esse espetáculo 
tem um caminho bom para seguir nesse sentido porque fala do 
tipo de surdez que estamos vivendo hoje, que é a internet. Discu-
timos isso através de caminhos tortuosos, afinal todos estamos 
ficando surdos.

Como você avalia a criação de teatros  
universitários?

O Tuca criou essa tradição de teatros universitários. Que eu me 
lembre, antes a gente não tinha esse tipo de teatro. Ele teve início 
com o “Morte e Vida Severina” (1965), que foi uma gratíssima sur-

‘O Tuca sempre 
me encantou’

presa, pois além de ser um espetáculo importante e revolucioná-
rio na época, “peitando” a censura e a ditadura, colocou em cena 
temas áridos e era feito por um grupo de universitários. Então, 
além desse grupo vir com toda força, com uma atuação política, 
ainda inaugurou um teatro belíssimo. O Tuca não só abriu essa 
tradição, mas também a manteve.

A PUC-SP oferece um curso de graduação em Comu-
nicação das Artes do Corpo. Qual a importância da 
formação universitária para o ator?

Sabemos que, em qualquer área, se o profissional não tiver ta-
lento, não adianta. Tem de ter, caso contrário não há formação 
que faça ficar bom. Mas também acredito que a partir do mo-
mento que você é capaz de lidar com pessoas de talento, esse 
tipo de formação é imprescindível, importantíssimo e tem de ter. 
Até porque, por meio desse tipo de trabalho, você adquire mais 
cultura, amplia horizontes e, naturalmente, isso só vai fazer bem 
para o ator.

Você está trazendo para o Tuca um texto inédito no 
Brasil, “Tribos”, da inglesa Nina Raine, que estreou 
em Londres há dois anos e atualmente faz sucesso 
em Nova York, no circuito Off Broadway. Fale um 
pouco do espetáculo.

A peça é um texto dessa autora inglesa, muito jovem, mas que já 
ganhou muitos prêmios. Ela tem dois ou três textos escritos, este 
é um deles. Foi muito premiado na Inglaterra, já foi montado nos 
EUA, e estamos montando aqui com a tradução da Raquel Ripa-
ni e direção de Ulysses Cruz, um diretor com quem eu trabalhei 
durante muito tempo. A peça se chama “Tribos” e é exatamente 
sobre a que tribo cada um de nós pertence. Fala muito de família, 
mas de uma maneira bem humorada, um humor cáustico. Vamos 
fazer um espetáculo moderníssimo.

Em “Tribos” você dá continuidade à dobradinha 
recente com seu filho Bruno, que teve início com 
o espetáculo “Vermelho”. O que te motivou a  
trabalhar com ele novamente?

Para a primeira peça, eu o convidei. Eu falei “vamos fazer uma 
peça juntos”. Fizemos e foi realmente extraordinário. Eu tive no 
palco uma relação com o Bruno que eu jamais esperava ter. Des-
cobri nele um profissional tão apaixonado por teatro quanto eu 
sou. A paixão se manteve, porque agora ele descobriu esse texto 
e me convidou. Desta vez, estou aceitando um convite dele. O 
Bruno vai fazer o personagem surdo e já está fazendo “labora-
tório”, aprendendo Libras (língua brasileira de sinais). Temos uma 
equipe direcionada para esse trabalho com ele. O Bruno tem sa-
ído com um grupo de deficientes auditivos que são amigos dele, 
e já se comunicam em libras. 

Você tem projetos futuros para o Tuca? 

Nós ainda não conversamos profundamente sobre o projeto, mas 

vamos sentar pra estudar assim que as coisas se acalmarem...  Se 
Deus quiser, e não enjoarem de mim, vamos estar muito aqui... 
Estamos pensando inclusive em trazer a peça “Vermelho” para 
uma temporada popular. O espetáculo ficou em cartaz aqui em 
São Paulo, no Teatro Geo (parte integrante do complexo Ohtake 
Cultural), que é um teatro novo, mas tinha um público diferente 
daquele da região central da cidade.

Uma das novidades dessa montagem foi a realização 
de uma audição para escolha de uma das atrizes do 
espetáculo. Teremos mais novidades?

Estamos fazendo um monte de coisas diferenciadas nessa produ-
ção. Tentando descobrir um modo de fazer teatro que tenha mais 
relação com a plateia e possa abrir possibilidades para outros 
tipos de atores e atrizes, o que para mim não se trata algo novo, 
já foi feito antes. Trabalhamos sempre com o mesmo núcleo de 
pessoas, e aquelas outras que estão chegando às vezes não têm 
a oportunidade de se colocar, de mostrar seu trabalho. Estamos 
abrindo espaço por causa disso. Queremos trazer gente nova e só 
hoje, na primeira audição, tivemos mais de 20 pessoas, que já fo-
ram selecionadas de um grupo de 300. O nosso processo de pro-
dução também vai ser diferenciado porque não temos patrocínio. 
Estamos montando um grupo cooperativo para a produção. Como 
eu disse não é novo, mas é um resgate de um tipo de trabalho 
que se fazia antigamente, voltado diretamente para a bilheteria 
e para a plateia.

Nervoso para a estreia no Tuca?

Eu estou nervoso. Quero ver se consigo corresponder a tudo isso 
que estamos recebendo aqui. Vamos fazer de tudo para que esse 
espetáculo seja marcante.

E quais os horários de “Tribos” ?

Nossa estreia é dia 14/9, e ficamos em cartaz às sextas e sábados, 
às 21h30, e domingos, às 18h. Esperamos todo mundo aqui. Fica-
remos muito felizes com o pessoal da PUC-SP. 

Foto: Priscila Lacerda


