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Tuca: Deus no divã

Educ: 40 anos

O Tuca inicia o ano de 2015 com a estreia de Meu Deus!. Com Ire-
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Editorial
Aos poucos, vai sendo desenhado um futuro acadêmico para a PUC-SP.
Primeiro foi a definição pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, em meados de 2014, da Política de Pesquisa
(PUC-SP em Notícias #63), que estabelece orçamento para as investigações, critérios claros e públicos
para distribuição dos recursos (em diversas modalidades) e acompanhamento dos resultados. Depois, a
Pró-Reitoria de Graduação apresentou a Política de
Graduação, que reforça a ideia de valorizar o ambiente universitário como um todo. Para isso, o documento
institui parâmetros para o ensino dos cursos, como internacionalização, interdisciplinaridade, flexibilização
e atualização dos currículos (PUC-SP em Notícias #64).
Agora é a vez da extensão, entendida como a dimensão capaz de articular as demandas da sociedade às
respostas que a Universidade oferece por meio de
suas pesquisas, seu ensino e suas atividades de prestação de serviço às comunidades interna e externa.
Na pág. 03 desta edição, apresentamos os principais

pontos da Política, preparada pelas Pró-Reitorias de
Educação Continuada e de Cultura e Relações Comunitárias. O foco do projeto é criar um espaço comum
para que os agentes extensionistas puquianos possam compartilhar e refletir coletivamente sobre suas
experiências, fortalecendo a gestão e o serviço oferecido à população.
As novas diretrizes, nas três dimensões que formam o
tripé do ensino universitário, devem estabelecer condições para que a PUC-SP possa dar um salto acadêmico.

O futuro vai sendo planejado ainda em termos de celebração. Embora a Universidade complete 70 anos apenas em 2016, a reitora Anna Cintra nomeou em dezembro de 2014 uma comissão para preparar as festividades.
De acordo com ela, antecipar a organização permitirá
que a Instituição tenha uma comemoração à altura de
sua história e importância para o país (pág. 03).

Mas esta edição de PUC-SP em Notícias também
fala do presente. Trazemos notícias sobre atualidades na pesquisa (a tese sobre a necessidade de
valorizar a educação alimentar, defendida pela pedagoga e culinarista Ana Maria Tomazoni, pág. 07),
no ensino (doação de livros da Fundação Bienal
para o curso de Arte: História, Crítica e Curadoria,
fortalecendo este campo de saber e seu relacionamento com entidades do cenário artístico, pág. 04)
e na extensão (realização de uma oficina para jornalistas, com docentes do Direito levando conhecimento sobre o Poder Judiciário aos profissionais
de mídia, pág. 02). Apresentamos duas iniciativas do
corpo discente – o canal Arte na Rua, que entrevista
profissionais que atuam pelas ruas da cidade (pág.
04), e o documentário Grande Hotel: memórias dos
salões, dirigido por Paulo Murillo, ex-aluno de Comunicação em Multimeios (pág. 08). Por fim, comemoramos os 40 anos da Educ (pág. 05) e contamos
as novidades do Tuca para 2015 (pág. 06).

Oficinas ACI

Direito e jornalistas:
construindo parceria
Thiago Pacheco / ACI

“É interessante participar de oficinas como estas porque elas nos trazem conteúdos
relevantes e também nos aproximam de especialistas que passam a ser nossas
fontes. São pessoas com as quais sabemos que podemos fazer contato não apenas
para entrevistas, mas também para tirar dúvidas e esclarecer pontos da apuração
jornalística que estejam ligados às áreas do Direito”, afirma Julia Affonso, repórter do
jornal O Estado de S. Paulo. Ela integrou o grupo de jornalistas presentes à oficina
Cobertura jornalística e Direito, oferecida pela Assessoria de Comunicação Institucional (ACI), dia 9/12.
Participaram os professores Christiano Jorge Santos e Osvaldo Palotti Junior (ambos
da Faculdade de Direito) e o promotor Silvio Antonio Marques.A atividade contou com
a presença de profissionais de veículos impressos, TVs e internet, incluindo publicações especializadas na área de Direito.A subeditora da revista “Advogados, Mercado &
Negócios”, Sheila Wada, aproveitou a oportunidade para tirar dúvidas com os professores e parabenizou a PUC-SP pela iniciativa.“Foi muito enriquecedora”, afirmou.

Silvio Marques, Christiano Jorge e Osvaldo
Palotti (na mesa, da esq. para a dir.)
esclareceram temas do Poder Judiciário para
jornalistas
Em uma tarde dinâmica, os jornalistas puderam conhecer melhor a estrutura
do poder judiciário no Brasil, debater casos de grande repercussão nacional
e comparar a cobertura nacional e estrangeira em reportagens de casos que
envolvam a Justiça. Os três docentes ressaltaram que reconhecem que a realidade do dia-a-dia jornalístico é corrida e trata de assuntos muito diversos,
o que impede o profissional da área de se aprofundar em tantos temas. “Por
isso mesmo idealizamos esta oficina e nos colocamos à disposição como
especialistas para suas reportagens. A confiabilidade entre repórter e fonte
é algo que deve ser constantemente construído para que haja cada vez mais
reportagens de qualidade”, afirmou o professor Christiano.
Na ocasião, também foi anunciada a criação do curso de extensão “Direito
para jornalistas: noções de direito penal e de direito processual penal para
jornalistas e comunicadores do hoje e do amanhã”, a ser oferecido pela Cogeae no primeiro semestre de 2015. (T. P.)
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Política de Extensão

Por uma relação melhor
com a sociedade
Acervo ACI

Thiago Pacheco

Atendimento na Derdic, uma das atividades extensionistas da PUC-SP

Os responsáveis pelos serviços e projetos de extensão da PUC-SP sentam-se
em volta de uma mesa para compartilhar necessidades, desafios e acertos. É
essa imagem que o professor Luiz Augusto de Paula Souza, o Tuto, assessor
da Pró-Reitoria de Educação Continuada,
usou no Conselho Universitário para explicar a Política de Extensão.
No documento, aprovado por unanimidade pelo colegiado em 10/12, a extensão
é “fronteira produtiva entre o dentro e o
fora da Universidade”. Mas para responder melhor às demandas da sociedade,
é preciso organizar-se internamente: o
cerne das diretrizes é o estabelecimento
de um espaço comum entre os agentes
extensionistas da PUC-SP. “Neste campo,
temos atividades de naturezas distintas.
Assumimos essa realidade e propusemos uma zona de convergência que permitirá a elas refletir coletivamente sobre
suas experiências, em uma gestão compartilhada”, afirma Tuto, que coordenou a
sistematização da política.
A proposta considera a reflexão histórica
sobre a modalidade dentro da Universidade e os resultados de três fóruns realizados desde outubro de 2013. A interação entre grupos e projetos se dará em
cinco “vetores”: Serviços Assistenciais;

Políticas Públicas; Ensino; Educação
Continuada; e Cultura e Comunicação.
“São arranjos que podem se reconfigurar ao longo do tempo. Não são conselhos, com mandato, nem uma estrutura,
com existência física”, explica Tuto. Cada
vetor apresentará planos de trabalho e
relatórios anuais ao Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão (Cepe).
A professora Alexandra Geraldini,
pró-reitora de Educação Continuada,
espera que a nova dinâmica permita
avançar no relacionamento com a sociedade e na formalização institucional
das atividades extensionistas. “Estamos
criando condições para ouvir as demandas externas de modo mais acurado e
para responder a elas com mais solidez,
na medida em que expandiremos a integração da extensão com o ensino e a
pesquisa”, considera.
Para o professor Jarbas Vargas
Nascimento, pró-reitor de Cultura e Relações Comunitárias, a política é uma
oportunidade de dar mais visibilidade a
atividades de atendimento às comunidades interna e externa. “É um esforço
para ampliar a importância e o caráter
assistencial dos serviços extensionistas,
que na PUC-SP sempre se relacionaram
mais ao ensino e à pesquisa”, afirma.

PUC-SP 70 anos

Planejando a celebração

Thiago Pacheco / ACI

A PUC-SP completa 70 anos só em 2016 – mas já há um grupo se reunindo
para discutir e elaborar as comemorações.“Antecipamos a preparação das atividades porque nossa Universidade tem uma importância ímpar no cenário
educacional e social do país.A celebração do 70º aniversário deve estar à altura dessa história, além de projetá-la para o futuro”, declara a reitora Anna Maria
Marques Cintra.
Ela iniciou os trabalhos com uma reunião em seu gabinete, na tarde de 9/12,
quando explicou as diretrizes e objetivos do grupo. Uma primeira versão do
projeto deve estar pronta entre março e abril de 2015.
A comissão será presidida pela professora Marcia Maria Cabreira Monteiro de
Souza, assessora da Pró-Reitoria de Cultura e Relações Comunitárias. Entre os
membros da equipe estão alunos, professores e funcionários, além de representantes dos campi Monte Alegre, Consolação, Sorocaba, Ipiranga e Santana.
As reuniões serão acompanhadas pela Assessoria de Comunicação Institucional (ACI) e pelo Setor de Marketing.
Para mais informações, acesse o Ato de Nomeação do grupo, no endereço
http://goo.gl/FxEv6I. (T. Pa.)

Comissão promove o primeiro encontro para planejar as comemorações
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Canal de entrevistas

Em defesa da arte na rua
Bete Andrade
A arte urbana está presente em todas as grandes metrópoles do mundo. Nos
Estados Unidos, Japão e grande parte da Europa, artistas que se apresentam
em vias públicas são incentivados e têm autorização do governo para realizar suas atividades. No Brasil, alguns municípios criaram leis próprias, como
foi o caso de São Paulo. Em 2013, o prefeito Fernando Haddad sancionou
legislação que estabelece condições para o exercício cultural em locais públicos e a venda de produtos de autoria desses profissionais.
“Além de lutar por seus direitos e condições dignas de trabalho, os artistas
urbanos brasileiros precisam conquistar o respeito da população. Acreditamos nisso, é um ponto importante do nosso projeto”, explica Thiago Gaeta,
aluno do nono semestre de Ciências Econômicas. Junto com dois amigos,
ele criou o Arte na Rua, canal on-line onde exibe um programa de entrevistas com pessoas que se apresentam nas ruas.
Divulgação

O estudante conta que a ideia do projeto nasceu durante uma viagem que
fez pela Europa. Na ocasião, ele observou que lá existia um mercado consolidado para esse tipo de profissional e muita consideração por parte dos cidadãos, além de ser uma atividade já regulamentada. “Em algumas cidades

Arte da Rua: canal online de aluno da Economia entrevista profissionais que se apresentam pela cidade

ponto perto da sua residência e têm tempo determinado para tocar, espaço

Arte

reservado em estações de metrô etc. No Brasil ainda há uma mentalidade
de pena, e até de certo desprezo, por parte da população”, comenta.

Bienal doa livros
para a PUC-SP

O Arte na Rua, segundo ele, preza pela qualidade de quem se apresenta
e pela forma como é produzido. “Não temos dinheiro para gastar e não
tivemos ainda o retorno do investimento. Nosso equipamento é limitado
e temos que aproveitá-lo ao máximo para que o resultado seja o melhor
possível”, explica Gaeta. Todo o equipamento utilizado nas filmagens, assim
como a edição das imagens e áudio e a locomoção, é financiado pela equipe.
Para acompanhar o canal, acesse os vídeos (www.youtube.com/canalartenarua) e página do Facebook (www.facebook.com/CanalArtenaRua).

Mara Fagundes / ACI

Mara Fagundes
A Fundação Bienal de São Paulo doou para a PUC-SP 400 livros
duplicados de seu acervo. As obras foram utilizadas na instalação “O
que caminha ao lado”, do artista Erick Beltrán, na 31ª Bienal.
Para oficializar a doação, o presidente voluntário da Fundação, Luis
Terepins, e o primeiro vice-presidente, Justo Werlang, foram recebidos dia 12/12 pela reitora Anna Cintra. “Existia um projeto na Bienal deste ano para fazer uma biblioteca na periferia. Conversando
sobre o assunto com o professor Fábio Cypriano, concluímos que
seria interessante levar uma parte para a PUC-SP”, explica Terepins.
Entre os livros, a coordenação de Arte: História, Crítica e Curadoria
selecionou catálogos da Bienal paulistana e de outros locais, além
de obras de História da Arte. A reitora Anna Cintra considera a doação “importantíssima”. “Temos pessoas bastante envolvidas com a
Arte e nosso objetivo é mesmo ampliar esse grupo”, afirma.
A Coleção Especial – Fundação Bienal de São Paulo ficará na biblioteca do campus Consolação, onde funciona o curso de Arte: História,
Crítica e Curadoria.

europeias, os artistas precisam fazer um ‘processo seletivo’. Eles ganham um

Da esq. para a dir.: Werlang e Terepins, da Bienal; a reitora Anna Cintra; e os professores
Elaine Caramella e Fábio Cypriano, do curso Arte: História, Crítica e Curadoria
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Educ

40 anos de divulgação
acadêmica

No último dia 18 de dezembro, recebemos a
notícia de que a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo recebeu nota 4 (sobre 5) –
faixa máxima obtida pelas universidades privadas do país – na avaliação das instituições
de ensino superior, realizada pelo Ministério
da Educação (MEC). A nota é composta por
três componentes principais: instituição, cursos e desempenho dos estudantes. Em 2014,
2.020 instituições de ensino, entre faculdades,
universidades e centros universitários, foram
avaliadas. No estado de São Paulo, apenas 11
universidades privadas se classificaram com
a nota 4; já entre as Pontifícias Universidades Católicas, também receberam nota 4: a
PUC-Rio e a PUC-RS. O resultado obtido pela
Universidade reflete a qualidade e o empenho
de toda a comunidade, que não tem poupado
esforços para garantir um ensino de excelência. Além disso, o resultado positivo mostra o
comprometimento com as áreas de pesquisa e
extensão, responsabilidade social e gestão da
Instituição, critérios levados em conta no processo de avaliação. Todas as medidas tomadas
recentemente foram extremamente importantes para garantir a manutenção da sustentabilidade financeira da PUC-SP, bem como de
seus altos padrões de ensino. A nota 4 do MEC
conquistada também graças ao desempenho
de nossos alunos, nos mostra, mais uma vez,
que somos eficazes do ponto de vista institucional, acadêmico e social, e que estamos no
caminho certo para melhorar e aprimorar o
ensino superior no Brasil.

Profa. Dra. Anna Maria Marques Cintra

Reprodução

Palavra da reitora

A Editora da PUC-SP, Educ, lançou no final de 2014 um catálogo
para marcar seus 40 anos de atividades voltadas à difusão científica. “A publicação comprova que somos uma editora consistente e apresenta uma diversidade de temas que está em consonância com nossas áreas de ponta. Temos títulos instigantes,
que mostram o papel dos diretores e conselhos anteriores na
consolidação do trabalho e a qualidade da nossa equipe técnica”, pondera o professor Miguel Chaia, diretor da Educ.
A obra traz resumos de 433 livros, organizados a partir das nove
faculdades: Ciências Exatas e Tecnologia; Ciências Humanas e
da Saúde; Ciências Médicas e da Saúde; Ciências Sociais; Direito; Economia, Administração, Contábeis e Atuariais; Educação;
Filosofia, Comunicação, Letras e Artes; e Teologia. Há ainda uma
seção dedicada aos lançamentos anteriores ao ano de 2000. A
capa conta com 22 gravuras da série Etnografias Kalapalo, feitas
e doadas pelo artista plástico Luis Fernando Zulietti para celebrar o aniversário da Educ. O último catálogo havia sido feito
em 2006.
Chaia considera que manter uma editora acadêmica é um valor
da PUC-SP: “Nossa Universidade sempre teve essa vocação de

incentivar e disseminar a produção acadêmica. A Educ, embora
aberta a autores de outras instituições, dá expressão à vitalidade intelectual e ao potencial de pesquisa puquianos”.
Entre títulos (livros em primeira edição, reedição e reimpressão,
fascículos de periódicos), a Educ produziu mais de 700. Os números expressam a quantidade e a abrangência do trabalho realizado pela editora da Universidade,mas a excelência se atesta
com os prêmios. Além de seis finalistas, duas obras venceram
o Jabuti, a honraria máxima do mercado literário brasileiro: As
ciências em Portugal e no Brasil (1772-1822): o texto conflituoso
da química, de Márcia Helena Mendes Ferraz (1999, categoria
Ciências Exatas, Tecnologia e Informática) e Robert Smithson:
arte, ciência e indústria, de Nelson Brissac Peixoto (2012, categoria Artes).
Para os próximos anos, aponta o diretor, o desafio da Educ é
ampliar a oferta de títulos no crescente mercado do livro universitário, além de enfrentar a passagem para o comércio virtual. “Estamos preparados para produzir e divulgar e-books, mas
ainda não sabemos bem a direção que esse negócio irá tomar”,
diz Chaia. (T. Pa.)

Catálogo apresenta
resumos de 433 livros
produzidos pela editora
da Universidade;
“A PUC-SP sempre
teve vocação para
incentivar e disseminar
a produção científica.
A Educ dá expressão à
vitalidade intelectual
e ao potencial de
pesquisa puquianos”,
diz o diretor Miguel
Chaia.
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Tuca 2015

Comédia e drama familiar
Dan Stulbach e Irene Ravache: a comédia com Deus no divã
Fotos: João Caldas

A temporada 2015 é a de ano 50 do Tuca. O jubileu de ouro do teatro começa dia 17/1, com a
reestreia de dois espetáculos que são sucesso
de crítica e público: no palco principal, o público
pode conferir o espetáculo Meu Deus!; no Tucarena, o retorno de Através de um Espelho.
Com Irene Ravache e Dan Stulbach, Meu Deus! é
uma peça da dramaturga israelense Anat Gov. Dirigida por Elias Andreato, a montagem se passa
num dia na vida da psicóloga Ana. Ela recebe um
telefonema misterioso de um homem desesperado, que insiste em marcar consulta naquela mesma data. Quando chega, ele se apresenta como
Deus e se mostra assolado pela depressão que o
persegue nos últimos dois mil anos, por conta da
decepção com suas criações. Ana tem apenas uma
sessão para resolver esse pequeno inconveniente,
convencendo-o a não desistir do ser humano e a
salvar o mundo.
Como seria realmente encontrar-se com Deus?
Durante a sessão, Ana, a terapeuta, vai dirigir a Ele
perguntas que qualquer mortal gostaria de fazer.
Com olhar cômico e perspicaz, além de diálogos
ágeis, o espetáculo analisa a imagem de Deus e
sua relação inconsistente com as pessoas. A peça
já foi encenada em diversos países; estreou no
Brasil em março de 2014 e já obteve mais de
75 mil espectadores. Meu Deus! tem sessões às
sextas-feiras e sábados (21h30) e aos domingos
(18h).
No Tucarena, reiniciam-se as apresentações de
Através de um Espelho, adaptação do longa-metragem homônimo de Ingmar Bergman. A peça conta a história de uma família desestruturada pela
morte da mãe e depois da internação da filha Karin, interpretada por Gabriela Duarte, numa clínica
psiquiátrica.
David, o patriarca vivido por Nelson Baskerville,
aceita viajar de férias com os filhos e o genro para
uma ilha. Mas o que poderia ser um refúgio de paz
e tranquilidade, aos poucos se transforma num
tormento: sentimentos represados, como angústias, frustrações, tristezas, anseios e traumas, vêm
à tona e transformam a vida de todos.
A adaptação do texto de Bergman para o teatro
é da dramaturga inglesa Jenny Worton. Ulysses
Cruz, o diretor, foi responsável por transformar
uma história de conflitos familiares escrita por
um sueco em algo capaz de mexer com o público
brasileiro. Através de um Espelho pode ser vista às
sextas-feiras (21h30), sábados (21h) e domingos
(19h30).
Para alunos, professores e funcionários da PUC-SP,
o valor do ingresso para cada peça é de R$ 10.
Saiba mais sobre estes espetáculos e a programação do Tuca no site www.teatrotuca.com.br. (B. A.)

O drama familiar de Através de um Espelho
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Pesquisa

O sabor do conhecimento
Para Ana Maria Tomazoni, os alimentos sustentam não só o corpo, mas também a alma. Ela acaba de defender tese, no Pós em Educação: Currículo, em
que reflete sobre a comida como instrumento de educação. “Por meio dela
podemos estudar todas as disciplinas, de Psicologia a História, Antropologia,
Matemática, Português, Química... As pessoas adoram ter um novo olhar
sobre o que estão comendo”, argumenta.
Formada em Pedagogia pela PUC-SP em 1974, Ana Maria trabalhou como
professora em escolas da rede municipal e estadual. A culinária entrou na
sua vida por “necessidade econômica e complementação de renda” nos
anos 1980. Juntou as duas áreas em sua escola, Sabor & Saber Gastronomia,
e na atuação em programas televisivos (TV+, canal 27 na NET, região do
ABC). Ambas acabam formando uma única receita de qualidade de vida, a
da educação alimentar.
Além da militância – ela é líder no país do movimento internacional Slow
Food –, os temas passaram a fazer parte de seu percurso acadêmico em
1998, quando Ana Maria foi convidada para lecionar culinária e dicas de
saúde para a terceira idade. Ela aceitou, mas procurou se preparar para a
tarefa e fez especialização em Gerontologia da Cogeae. “Achei que não era

suficiente e fiz mestrado no Pós em Gerontologia”, diz. O estudo abordou
suas vivências gastronômicas e educacionais em instituições abertas para
a terceira idade, foi orientado pela Ruth Lopes e apresentado em 2009. Um
dos cursos em que ela dá aulas é a Universidade Aberta à Maturidade da
PUC-SP.
Sua preocupação com a nutrição saudável voltou a se expressar no recente
doutorado, orientado pela professora Ivani Fazenda. Ana Maria defende a
presença, em todas as fases do currículo escolar, de disciplinas voltadas ao
“conhecimento dos alimentos e à importância do ato de cozinhar”, o que
poderia agregar aos estudantes diversos saberes (como as propriedades
curativas) e comportamentos (ligados ao prazer de fazer sua comida e reunir amigos e familiares). “Dou cursos para crianças e adolescentes, trabalho
todas as fases da vida”, explica.
A tese partiu das experiências de Ana Maria, que foram articuladas em narrativa por meio da interdisciplinaridade proposta pela professora Ivani. Desse modo, ela pôde transformar o alimento em instrumento de aprendizado:
“ele é uma ferramenta adequada ao processo educativo, desde que aproveitados seus apelos sociais, culturais, emocionais e fisiológicos”. (T. Pa.)
Divulgação

Ana Maria, culinarista
experiente, aborda a
característica educacional
dos alimentos em sua tese

Grão-chanceler: Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, Arcebispo
Metropolitano de São Paulo
Reitora: Profa. Dra. Anna Maria Marques Cintra
Vice-reitor: Prof. Dr. José Eduardo Martinez
Pró-reitores:
Profa. Dra. Alexandra Fogli Serpa Geraldini (Educação Continuada)
Prof. Antonio Carlos Gobe (Planejamento, Desenvolvimento e Gestão)
Prof. Dr. Jarbas Vargas Nascimento (Cultura e Relações Comunitárias)
Profa. Dra. Maria Amalia Pie Abib Andery (Pós-Graduação)
Profa. Dra. Maria Margarida Cavalcanti Limena (Graduação)
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Entrevista do Mês

Paulo Murillo Fonseca

Documentário Grande Hotel:
memórias do Brasil

Thaís Polato

Porque ele representa um estilo de vida e de comportamento do Brasil, num período em que o governo se preocupava
em construir grandes empreendimentos hoteleiros. Era uma
época em que os banhos nas águas termais eram bastante
valorizados e os carnavais de salões, muito prestigiados. Vale
ressaltar que o hotel foi construído para ter um cassino e para
ser um dos mais luxuosos do país.
Como e quando surgiu a ideia do filme?
Sempre tive curiosidade sobre a história deste hotel. Mesmo a
minha família sendo de Araxá, nunca tive muita oportunidade
de frequentá-lo. O hotel era um mito pela quantidade de situações que eu ouvia. Quando eu abri a Mosaico Filmes, minha
produtora, vi que estava na hora dessa curiosidade virar um
documentário.
Como foi a receptividade dos entrevistados?
Houve um grande entusiasmo, todos entenderam a importância de resgatar e valorizar histórias do hotel, símbolo de uma
época do Brasil.
Como teve acesso às imagens históricas e às pessoas que deram
depoimentos?
Tive muita sorte de encontrar imagens antigas da construção
do hotel nos anos 1930 e 40, e do funcionamento na década
de 50. O Centro de Referência Audiovisual de Belo Horizonte

Como foi possível viabilizar a obra, em termos financeiros?
O projeto do Grande Hotel foi aprovado na lei do audiovisual
da Agencia Nacional de Cinema (Ancine), órgão do Ministério da Cultura. Com a aprovação, consegui o financiamento do
projeto com uma empresa mineradora instalada em Araxá, a
CBMM, e o patrocínio da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig).
Quais suas pretensões futuras com o filme?
Quero que o maior número de pessoas assista. No primeiro
momento, a ideia é enviá-lo a festivais de cinema no Brasil e
no mundo. Dependendo da receptividade, há a possibilidade
de uma exibição no circuito comercial. Acredito também que
há espaço para o documentário ser veiculado na televisão.

Paulo Murillo, ex-aluno que dirigiu o documentário

Você já havia feito outros filmes antes? Tem algum novo projeto?
Este é o meu primeiro longa-metragem. Já tinha feito outros
documentários para TV, como produtor, e curtas-metragens.
Quem quer viver de cultura sempre precisa ter um projeto em
vista. Há alguns, vamos ver se vou continuar no documentário
ou fazer ficção. O importante é não parar.

Reprodução

Por que fazer um documentário sobre o Grande Hotel de Araxá?

e o Centro Cultural Calmon Barreto, em Araxá, foram muito
importantes nesta pesquisa. Com ajuda de colaboradores, descobri o seu Francisco Matias, ex-funcionário do hotel que trabalhou lá desde 1946. Um verdadeiro achado.

Divulgação

No ano de 1944, quando o jogo era permitido no Brasil
e os bailes de carnaval ainda tinham muito glamour, um
acontecimento grandioso causou alvoroço na cidade mineira de Araxá: a inauguração do Grande Hotel do Barreiro.
A estreia do hotel e cassino, com a presença do presidente
Getúlio Vargas e do governador Benedito Valadares, dava
uma ideia do que viria pelos próximos tempos. O balneário de águas termais virou reduto de políticos poderosos
e famílias tradicionais, foi palco de bailes memoráveis de
carnaval e chegou a receber Pelé e a seleção brasileira de
1958, a primeira a vencer a Copa do Mundo de futebol.
Mineiro de Araxá e sem nunca ter se hospedado no famoso hotel, Paulo Murillo Fonseca, ex-aluno de Comunicação
em Multimeios, resolveu pesquisar as muitas histórias que
rondam o local. O trabalho deu origem ao documentário
Grande Hotel: memórias dos salões, lançado em novembro na própria cidade mineira. “Meu objetivo foi retratar
costumes e comportamentos de uma época”, afirma Paulo
Murillo. É possível assistir ao teaser do filme no YouTube
(http://goo.gl/Aw7Z4k).

Que história ou fato curioso, entre tudo que você coletou, te chamou mais atenção?
Um fato que me chamou atenção no filme é a forma como
a seleção brasileira de futebol de 1958 foi tratada no hotel.
Diferente do que ocorre com os elencos de hoje, o time ficou em quartos improvisados nas Termas, e não nos melhores
existentes no Grande Hotel. O tratamento aos jogadores era
diferenciado.

Grande Hotel: memórias
dos salões: cartaz do filme

Na página do filme no Facebook (www.facebook.com/ghoteldoc) sempre haverá a informação sobre onde o filme será exibido. Futuramente haverá a venda de DVDs.

ção e na sua decoração. Ainda que o Grande Hotel atualmente mantenha a mesma estrutura física de quando foi
construído, a frequência dos hospedes é bem diferente. O
Grande Hotel não é mais um polo turístico do interior do
Brasil. Antigamente, o movimento era intenso, num primeiro momento por causa do Cassino e das Termas, e depois
devido aos Carnavais de Salões. Hoje a realidade mudou
muito, a concorrência com as praias é grande.

Na sua opinião, qual a grande diferença entre o hotel atualmente
e na época que você retrata no filme?

Como sua experiência na PUC-SP contribuiu ou influenciou na
realização desta obra?

Há grandes diferenças entre a época em que o hotel foi retratado no filme e atualmente. Vale a pena dizer que o Grande
Hotel foi construído para ser um dos maiores balneários do
mundo. Tudo o que havia de melhor foi usado na sua constru-

Acho que a universidade é um espaço importante para troca e
desenvolvimento de ideias. No curso de Comunicação e Multimeios, consegui realizar algumas experiências audiovisuais,
o que me motivou a desenvolver projetos próprios na área.

Como as pessoas podem assistir ao filme?

