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!!!!!Seminário do Ceri – O Centro de Estu-
dos de Relações Econômicas Internacionais
(Ceri), órgão do Instituto de Economia (IE),
realiza nos dias nos dias 13 e 14, a partir
das 9 horas, no Auditório do IE, o Seminário
Internacional “Finanças Mundiais e Estraté-
gias dos Países em Desenvolvimento - Ten-
dências a partir do Acordo de Basiléia II”. As
inscrições podem ser feitas, até o dia do
evento, no endereço eletrônico http://ww-
w.eco.unicamp.br/gerais/form_ceri.htm. O
evento conta com a participação de convi-
dados internacionais. Confira a programação
em http://www.eco.unicamp.br/gerais/even-
tos.html. Outras informações: (19) 3788-5731
ou e-mail ceri@eco.unicamp.br
!!!!!Cátedras na Cori – A Unicamp, atra-

vés da Coordenadoria de Relações Interna-
cionais (Cori), torna pública a seleção de qua-
tro propostas de plano de atividades para o
Programa Cátedra Ibero-Americana Uni-
camp-Universidades Espanholas e para o
Programa Cátedra de Estudos Brasileiros na
Universidade de Buenos Aires (UBA). O pro-
grama, com duração de quatro meses, inclui
para cada proposta selecionada o ofereci-
mento de disciplina de graduação ou pós-
graduação, a realização de uma palestra
magistral e o desenvolvimento de atividades
de pesquisa em conjunto. Cada candidato
poderá participar com apenas uma proposta
para as Universidades Espanholas, que de-
verá ser encaminhada à Cori até dia 15. A
chamada está disponível no site da Cori
(http://www.cori.unicamp.br/). As propostas
deverão ser encaminhadas por e-mail: a-
na@reitoria.unicamp.br.
!!!!!Fórum de ATUs e ATDs – O Fórum de

Assistentes Técnicos de Direção (ATDs) e
de Unidades (ATUs) será realizado no dia
15, das 9 às 11 horas, no auditório da Dire-
toria Geral da Administração (DGA). As su-
gestões de pauta podem ser encaminhadas
para o e-mail janeg@unicamp.br até o dia 6.
Os próximos encontros estão programados
para os dias 12 de abril, 17 de maio, 21 de
junho, 16 de agosto, 20 de setembro, 18 de
outubro, 22 de novembro e 13 de dezembro,
no mesmo horário e local. Outras informa-
ções: (19) 3788-4715.
!!!!!Alfabetização no Brasil – “Alfabetiza-

ção no Brasil: questões e provocações da
atualidade” é o tema do Fórum Permanente
Desafios do Magistério, que acontece no dia
15 de março, das 9 às 17 horas, no Centro
de Convenções da Unicamp. As inscrições
são gratuitas e podem ser feitas em http://ww-
w.cori.unicamp.br/foruns/magis12.php#ins. A
organização do Fórum é da Faculdade de
Educação, Grupo Alle, Acorde, Cooperativa
Educacional e da Rede Anhanguera de Co-
municação (RAC).  Os Fóruns Permanentes
foram criados em 2003 com o objetivo de
realizar debates e reflexões sobre ações de
ensino, pesquisa e extensão, integrando a
comunidade interna e externa da Unicamp.
Pesquisadores e profissionais de diversas

áreas do conhecimento apresentam consi-
derações sobre temas de grande relevância
para o desenvolvimento econômico, cultural
e social do país. Os fóruns são realizados pela
Coordenadoria Geral da Unicamp (CGU) e
pela Coordenadoria de Relações Institucionais
e Internacionais (Cori).
!!!!!Cultura científica – No dia 16 de mar-

ço, às 9 horas, o professor Carlos Alberto
Vogt, presidente da Fapesp, ministra a pa-
lestra “Cultura científica e atualidade do co-
nhecimento”, no auditório da Faculdade de
Ciências Médicas (FCM). Durante o evento
será lançado o manual de Normas, Procedi-
mentos e Orientação para Publicação de Dis-
sertações e Teses da FCM. Mais informa-
ções: (19) 3788-8968
!!!!!Para Otto Endler – [* O filtro não su-

porta esse formato de arquivo | incorpo-
rado.TIF *] O Instituto de Matemática, Esta-
tística e Computação Científica (Imecc) or-
ganiza de 21 a 24 de março, a partir das 14
horas, em seu anfiteatro, o “Workshop on
Valuation Theory and its aplications”, em
memória ao professor Otto Endler, falecido
em 1988. Na ocasião, o presidente da Soci-
edade Brasileira de Matemática (SBM), João
Lucas Marques Barbosa, entrega à profes-
sora Anna Maria Freire Endler uma placa alu-
siva de reconhecimento da comunidade ma-
temática brasileira às contribuições de En-
dler. Participam da solenidade Eberhard
Becker, reitor da Universidade de Dortmund
(Alemanha) e Yuri Esrshov, diretor do Insti-
tuto Sobolev de Pesquisas Matemáticas de
Novosibirsk (Rússia). O evento é realizado
em conjunto com o Instituto do Milênio para
Progresso da Matemática (IM), Sociedade
Brasileira de Matemática (SBM) e Universi-
dade de Konstanz (Alemanha). Outras infor-
mações: (19) 3788-6090.
!!!!!Sonoridade eletrônica – Grupo instru-

mental de Campinas formado por membros
do curso de música popular da Unicamp, tem
como proposta a criação e experimentação
musical, buscando a sonoridade eletrônica,
executada com instrumentação real. Reali-
za o “Eletrogroove” no dia 20 de março, às
18 horas, na Casa do Lago. Mais informa-
ções: http://www.preac.rei.unicamp.br/casa-
dolago/prog.htm
!!!!!Cinema Africano – A mostra de Cine-

ma Africano Fête de la Francophonie acon-
tece de 20 a 24 de março, na Casa do Lago
e no auditório do Instituto de Filosofia e Ci-
ências Humanas (IFCH). São sete filmes de
ficção e 11 filmes documentários, seleciona-
dos pela qualidade de seu olhar e pertinência
de seu propósito sobre a África contemporâ-
nea. Depois das Independências, quando os
africanos puderam finalmente fazer uso de
câmeras, o que era proibido até então, usa-
ram as telas para retomar seu espaço e sua
cultura. Tratava-se de descolonizar também
as mentes, o pensamento. O cinema da Áfri-
ca Negra tornou-se político, não com cartazes
e faixas, mas com uma consciência aguda do
estado e do futuro do continente. Veja a pro-
gramação completa: http://www.unicamp.br/u-
nicamp/divulgacao/CinemaAfricano.htm
!!!!!Extensão em ergonomia – A Faculda-

de de Engenharia Mecânica (FEM) realiza,
a partir do dia 21, o curso de extensão “Ges-
tão em Ergonomia”.  No curso serão abor-
dados tópicos como a diferença entre o pro-
fissional ergonomista e o gestor em ergo-
nomia e a visão multiprofissional desta nova
ciência. Outras informações: gesterg@fem.u-
nicamp.br
!!!!!Chico + rock = buarquenrol – A banda

procura unir as canções de Chico Buarque
usando a formação básica do rock progres-
sivo. Procura exaltar a música do composi-
tor. O evento vai ser dia 22 e 23 de março,
às 12h30, na Casa do Lago. Mais informa-
ções: http://www.preac.rei.unicamp.br/ca-
sadolago/prog.ht
!!!!!Simpósio de endometriose – O pro-

fessor Carlos Alberto Petta, do Departamen-
to de Tocoginecologia da Faculdade de Ci-
ências Médicas (FCM), preside de 23 a 25
de março, no Hospital Sírio Libanês, em São
Paulo, um dos eventos mais importantes
sobre endometriose do país. Participam au-
toridades nacionais e internacionais como o
americano  Harry Reich e o australiano Peter
Maher, presidente e vice da Sociedade In-
ternacional de endoscopia ginecológica, o
francês Charles Chapron, a americana Grace
Janik, vice-presidente da sociedade ameri-
cana de endoscopia e a dinamarquesa Lone
Hummelshoj, secretária da Sociedade Mun-
dial de Endometriose. Outras informações:
(11) 3155-1145.
!!!!!Hemoglobinopatias – O I Simpósio

Luso-brasileiro sobre Hemoglobinopatias
será realizado no dia 25, das 9 às 16h30, no
Salão Nobre da Faculdade de Ciências Mé-
dicas (FCM). Coordenado pelo professor
Fernando Costa e pela professora Fátima
Sonati, recebe inscrições gratuitas, com va-
gas limitadas.
!!!!!Catarata e diabetes – O Núcleo de Pre-

venção da Cegueira realiza no dia 25, das 8
às 14 horas, no HC, mais uma edição do
Projeto Catarata e Diabetes. O projeto vem
sendo executado regularmente em Campi-
nas e em outras cidades do país há 17 anos,
com excelentes resultados. Estima-se que
em mais de cinco milhões de consultas, cer-
ca de 1 milhão de cirurgias foram efetuadas.
Nesta edição, o Núcleo incluirá também o
atendimento aos pacientes diabéticos. A di-
abetes pode comprometer seriamente a vi-
são, quando não controlada e acompanha-
da. Pessoas que tenham mais de 50 anos e
deficiência visual serão examinadas para
detectar os portadores de catarata e retino-
patia diabética. Os pacientes triados terão
todo o tratamento agendado no HC, para ci-
rurgia de catarata ou tratamento com raios
laser (diabéticos). Os diabéticos receberão
esclarecimentos e informações sobre o con-
trole da doença. Para um encaminhamento
mais eficiente, é necessária uma triagem pré-
via, que pode ser realizada em postos de
saúde, com um oftalmologista, antes do dia
25, quando acontecerá o atendimento no HC.
Mais informações no Núcleo de Prevenção
da Cegueira: (19) 3788-7396.
!!!!!História da Arte – O Instituto de Filoso-

fia e Ciências Humanas (IFCH) organiza nos

dias 27, 28 e 29 de março, em seu auditório,
o II Encontro de História da Arte “Teoria e
História da Arte: abordagens metodológicas”.
Outras informações: (19) 3289 0319.
!!!!!Neuroreabilitação – A I Jornada de

Neuroreabilitação na Infância e Adolescên-
cia será realizada nos dias 30 de março (das
18 às 22 horas) e 1º de abril (das 8 às 19
horas), no auditório da Faculdade de Ciênci-
as Médicas (FCM). A coordenação é da pro-
fessora Maria Valeriana L. Moura Ribeiro.
Inscrições a R$ 90,00 para médicos, docen-
tes e residentes, e R$ 70,00 para estudan-
tes, pelo e-mail fisioneuroinfantil@ya-
hoo.com.br ou telefone (19) 3788-7374, do
Ambulatório de Fisioterapia Neuroinfantil do
Departamento de Neurologia da FCM. 
!!!!!Simpósio de Bioética – O I Simpósio

de Bioética será realizado no dia 30 de mar-
ço, das 8h30 às 18h30, no auditório da Fa-
culdade de Ciências Médicas (FCM). A aber-
tura acontece com a palestra “Conflito de in-
teresse”, ministrada pelo professor  Roberto
Romano, do Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas (IFCH). “Falha nas agências regu-
ladoras: Caso Vioox” será apresentada às
10h15 por  Jorge Taveira Samaha , da An-
visa. “Desvios de Conduta em Ciência” (Mar-
celo Knobel, do Instituto de Física da Uni-
camp) e “Autoria de Trabalhos científicos”
(José Roberto Goldim, da UFRGS) são as
palestras previstas para o período da tarde.
As inscrições, gratuitas, podem ser feitas até
23 de março em www.fcm.unicamp.br/con-
gressos/bioética ou no local, no dia do even-
to. As vagas são limitadas.
!!!!!Banda ReMinD - Diversas influências

em uma só banda. Trio de músicos com mais
de 25 anos de estrada. O repertório da Ban-
da traz, além de trabalho próprio, releitura
de vários sucessos do rock e pop internacio-
nal e nacional. Nos shows será apresentado
o mais novo trabalho do grupo, gravado e
produzido nos estúdios da Trilito, em São
Paulo. A banda se exibe no dia 30 de março,
às 12h e 16h, na Casa do Lago. Mais infor-
mações: http://www.preac.rei.unicamp.br/
casadolago/prog.htm

!!!!!Linguagem
“Um olho no professor surdo e outro na

caneta: ouvintes aprendendo a língua brasi-
leira de sinais” (doutorado). Candidato: Au-
drei Gesser. Orientadora: professora Marilda
do Couto Cavalcante. Dia 13 de março, às
13h30, na sala do telão do IEL.

“Saliências visual e subjetiva: influências
na leitura de hipertextos jornalísticas” (mes-
trado). Candidata: Daniele Cristina Rigolin.
Orientadora: professora Denise Bértoli Bra-
ga. Dia 17 de março, às 14 horas, na sala de
defesa de teses do IEL.
!!!!!Física
“Forças ópticas em pinças ópticas: estu-

do teórico e experimental” (doutorado). Can-

didato: Antônio Álvaro Ranha Neves. Ori-
entador: professor Carlos Lenz César. Dia
13 de março, às 14 horas, no auditório da
pós-graduação, prédio D, sala 03 do IFGW.

“Litografia por oxidação anódica seletiva
de dispositivos através de microscopia de
força atômica” (mestrado). Candidato: Pablo
Roberto Fernández Siles. Orientador: profes-
sor Gilberto Medeiros Ribeiro. Dia 16 de
março, às 14 horas, no auditório da pós-gra-
duação, Prédio D do IFGW.
!!!!!Alimentos
“Efeito da adição de surfactantes e do ajus-

te de pH sobre filmes a base de gelatina,
triacetina, ácidos graxos e ceras de carnaúba
e de cana-de-açúcar” (mestrado). Candidata:
Andréa Helena Ferreira. Orientador: profes-
sor Carlos Raimundo Ferreira Grosso. Dia 14
de março, às 9 horas, no salão nobre da FEA.

“Avaliação de milho e derivados de milho
como fontes de luteína e zeaxantina” (mes-
trado). Candidata: Giovanna Pisanelli Ro-
drigues de Oliveira. Orientadora: professora
Delia Rodrigues Amaya. Dia 14 de março,
às 14 horas, no salão nobre da FEA
!!!!!IMECC
“Singularidades e órbitas periódicas de

sistemas descontínuos no R4” (doutorado).
Candidato: Weber Flávio Pereira. Orientador:
professor Marco Antonio Teixeira. Dia 15 de
março, às 14 horas, na sala 253 do Imecc.

“Uma metodologia semi-paramétrica para
IBNR (Incurred but not reported)” (mestrado).
Candidato: Fernando Ferraz do Nascimento.
Orientador: professor Ronaldo Dias. Dia 17
de março, às 14 horas, na sala 221 do IMECC.

“Um teorema de Witt sobre a imersão de
extensões biquadráticas em quaterniônicas”
(mestrado). Candidato: Mauro Ribeiro de
Oliveira Júnior. Orientador: professor Antô-
nio José Engler. Dia 17 de março, às 14 ho-
ras, na sala 321 do IMECC.
!!!!!Instituto Química
“Placas e parafusos polimétricos auto-re-

forçados para fixação interna rígida de fratu-
ras” (doutorado). Candidato: Augusto Teruo
Morita. Orientador: professor Marco Aurélio
de Paoli. Dia 15 de março, às 9 horas, no
mini-auditório do IQ.

!!!!!16 de março

!!!!!Artes
“Prelúdios para piano de Almeida Prado à

luz do Opus 28 de Frederic Chopin - aborda-
gem relacional dos aspectos técnico-pia-
nísticos como fundamento a uma interpreta-
ção” (doutorado). Candidato: Hideraldo Luiz
Grosso. Orientador: professor Sílvio Ricardo
Baroni. Dia 17 de março, às 14 horas, no IA.
!!!!!Biologia
“Caracterização do gene que codifica a

enzima sorbitol desidrogenase em milho”
(doutorado). Candidata: Sylvia Morais de
Souza. Orientador: professor José Andrés
Yunes. Dia 17 de março, às 14 horas, na sala
de defesa de teses da Pós-graduação do IB.
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Nos tempos em que o lazer virou mercadoria
JEVERSON BARBIERI

jeverson@unicamp.br

relação entre as mudanças nas ativida-
des de lazer e as mudanças econômi-
cas, políticas e culturais, ocorridas nos

últimos 15 anos no Brasil, foi objeto de estu-
do do pesquisador Fernando Mascarenhas em
seu trabalho de doutorado junto ao Departa-
mento de Estudos do Lazer, da Faculdade de
Educação Física (FEF) da Unicamp. Segundo
Mascarenhas, o trabalho contribui para a com-
preensão das novas práticas de divertimento
e de manifestações da cultura lúdica emergen-
tes no Brasil a partir dos anos 1990. Para ele,
o debate conceitual entre pesquisadores e in-
telectuais já não vem dando conta de refletir
a realidade sobre a temática do lazer.

 A pesquisa teve a orientação do professor
Lino Castellani Filho, que atualmente também
ocupa o cargo de secretário nacional de Desen-
volvimento de Esportes e Lazer, do Ministé-
rio dos Esportes. Fernando Mascarenhas ex-
plica que seu objetivo foi produzir um apanha-
do do que é o lazer hoje, diante das transfor-
mações significativas por que passou ao lon-
go das últimas décadas. Foi especialmente nos

anos 1990, lembra o pesquisador, que o Bra-
sil se subordinou à lógica da globalização com
suas práticas políticas, econômicas e culturais
que atribuíram ao lazer uma nova forma.

“O estado recuou em sua obrigação de as-
segurar este direito ao conjunto da população,
verificando-se então um avanço da mercan-
tilização do lazer. O estado já não financia mais
este acesso, o que significa dizer que o lazer sai
da esfera do direito social para ser tratado con-
forme a lógica do direito ao consumo. Hoje só
tem acesso ao divertimento quem pode pagar
por ele”, observa Mascarenhas

Para ilustrar a atual situação, Mascarenhas
desenha uma pirâmide onde o lazer transfor-
mado em mercadoria é por ele apelidado de
“mercolazer”. Na ponta da pirâmide, o que
existe para uma pequena parcela da população
é o lazer-mercadoria. Havendo cada vez menos
tempo livre e um ritmo de vida cada vez mais
acelerado, busca-se justamente o prazer ime-
diato, a compensação concentrada para o est-
resse provocado pelo dia-a-dia intenso. “Daí,
que a forma mais avançada que construíram de
‘mercolazer’ foi apelidada de ‘êxtase-lazer’.
Trata-se do esporte de aventura, como o body-
jump, onde o indivíduo dá vazão à adrenalina

de forma bastante rápida”, exemplifica.
No nível intermediário da pirâmide, uma clas-

se média da população que não tem acesso ao
lazer-mercadoria sofisticado, recorre a versões
mais baratas de “êxtase-lazer”. Já para a gran-
de maioria da população, o que sobra é o pou-
co de lazer gratuito, principalmente a televisão.
“Outra forma de lazer que chega a esta popula-
ção é o filantrópico, como por exemplo, dentro
de políticas sociais voltadas para afastá-la das
drogas e da violência”, observa.

O pesquisador também faz sua leitura de outro
segmento do lazer, o mundo do fitness. Segun-
do ele, há uma parcela da população que procura
a academia como espaço não só para exercícios
que lhe permitam suportar o ritmo de vida ace-
lerado, mas também de respostas para frustra-
ções despertadas pelos veículos midiáticos. “A
academia opera hoje como uma espécie de fast
food das práticas corporais, prometendo respos-
tas rápidas e aquilo que não é capaz de cumprir”,
afirma. Na opinião de Mascarenhas, essas em-
presas trabalham com a lógica da “descarta-
bilidade das práticas corporais”, possuindo ca-
pacidade de investimento para lançar sempre
uma nova mercadoria (outra prática corporal),
sem preocupação com a fidelidade do cliente.

Pesquisa aponta que Estado recuou na obrigação de oferecer o direito à diversão para a população

Alunos praticam escalada na FEF: espaços de
lazer gratuitos estão ficando raros


