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APRESENTAÇÃO

“O mundo gira por causa do progresso científico, não da economia”
Entrevista de Marco A. Zago ao jornal O Estado de São Paulo, em 21/9/2020

Depois de 45 anos como docente universitário, resolvi fazer um su-
mário de minha vida acadêmica, como um exercício estritamente pessoal, 
seguindo a recomendação de conhecer melhor a mim mesmo, mas tam-
bém para compartilhar com meus amigos e familiares. Esse texto não tem 
a ambição de ser uma autobiografia, que exigiria um esforço muito maior 
de análise e síntese. Restringi muito as referências à vida na minha cidade 
natal, assim como sobre o período de educação universitária, que foi extre-
mamente rico, pois coincidiu com a instalação e fortalecimento do regime 
militar e a resistência universitária que marcaram nossa vida, minha e de 
toda uma geração; também deixei distantes as lembranças da vida familiar 
e dos círculos da amizade.

Procurei concentrar-me na atividade acadêmica, em particular a par-
tir de resultados, pois é minha convicção de que este é o parâmetro para 
sermos avaliados em nossa carreira. Este relato não tem, no entanto, o 
formato rígido de um currículo ou de um memorial acadêmico. Tem por 
isso um estilo livre, alternando o discurso da primeira e da terceira pessoa, 
consoante mais natural no segmento considerado.
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Antecedentes

Nasci em Birigui, no interior do Estado de São Paulo, a cerca de qui-
nhentos quilômetros da capital, uma distância considerável em 1946, se 
medida pelo tempo necessário para cobri-la, pois durante minha infância e 
início da juventude, uma viagem a São Paulo demorava tanto quanto hoje 
dura um voo à Europa. Numa época em que não havia televisão nem inter-
net, nossas ligações com o mundo eram dominadas pelo rádio, os livros, os 
jornais e o cinema. Apesar disso, (ou talvez, por causa disso) tivemos uma 
educação exemplar nos colégios religiosos e estadual da cidade, de onde eu 
e meus colegas saímos em 1964 em busca da formação universitária.

Ribeirão Preto, para onde eu me transferi, era ainda uma cidade de 
tamanho modesto, distando da capital uma viagem de muitas horas por 
estrada poeirenta ou de trem. Apesar disso, tinha grande vigor econômico, 
exercendo uma forte influência em toda a região do norte do Estado e com 
vidas cultural, política e social florescentes. Em 1952 começou a funcionar 
a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, onde ingressei na 14a. turma, 
em 1965, e graduei-me em 1970. A Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto foi, desde sua fundação, marcada pelo pioneirismo: foi a primeira 
faculdade de medicina do país instalada fora de uma capital de estado. Era 
uma “faculdade do interior”, mas não provinciana. Rapidamente tornou-se 
um centro respeitado internacionalmente de pesquisa biológica e médica, 
e seu curso de medicina era moderno, centrado no treinamento e conheci-
mento científicos, tanto nas disciplinas básicas (bioquímica, farmacologia, 
fisiologia, morfologia, matemática e estatística), como nas cadeiras clínicas, 
como a clínica médica, cirurgia, pediatria, neurologia. Foi a primeira facul-
dade de medicina do país a ter um departamento de genética, um ensino 
moderno de psicologia de desenvolvimento da personalidade, docentes de 
departamentos clínicos trabalhando em tempo integral em laboratórios 
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experimentais, e o ensino da medicina preventiva e da epidemiologia com 
fortes fundamentos em atividades na comunidade e na região rural. 

Nosso curso de medicina transcorreu durante o período inicial do regi-
me militar. Foi uma época de grande agitação política, social e cultural. O 
movimento estudantil foi parte integrante da resistência ao regime e da luta 
pelo retorno à democracia, e assim foi parte de nossa vida universitária. 
Como membro da direção do Centro Acadêmico Rocha Lima, participei 
ativamente daquela luta e em confrontos resultantes da repressão às mani-
festações estudantis.

Foi nesse ambiente muito especial que, em 1970, foi criado o primeiro 
Curso de Pós-graduação da área médica. Ingressei na primeira turma, e 
durante o ano de 1971 cursei as disciplinas juntamente com o programa de 
Residência Médica. A partir do ano seguinte, dediquei-me exclusivamente 
à elaboração de minha Dissertação, sendo o primeiro aluno a obter o título 
de Mestre em 1973, e completando o doutorado em 1975. Desde o quarto 
ano do curso médico eu frequentava assiduamente o Laboratório de Pes-
quisa de Hematologia, dirigido pelo Prof. Cássio Bottura, submetendo-me 
a treinamento em técnicas laboratoriais de hematologia, em especial a ci-
tologia e a citogenética, e participando de investigações em andamento; 
durante esse período eu fui, pois, acumulando material para minha Dis-
sertação e a Tese de Doutorado. Em 1973, ainda durante a pós-gradua-
ção, fui contratado como professor assistente da Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto, iniciando formalmente minha carreira como docente 
universitário, que se encerrou em 2019 com minha aposentadoria. 

Ribeirão Preto, setembro de 2022.
Marco Antonio Zago
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Trabalhando no laboratório  
de biologia molecular (1999)

M. A. Zago com seus colegas de classe no segundo 
ano do curso de medicina na FMRP-USP (1966)
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Marco Antonio Zago nasceu em Birigui, Estado de São Paulo, em 1 de 
novembro de 1946, filho de Antonio Zago e Elvira Zanola Zago. Casado 
em 1976 com Márcia Maria Fontão Zago, tem dois filhos nascidos em Ri-
beirão Preto: Marcelo Fontão Zago e Marina Fontão Zago.

Formação e Títulos

1990 Professor Titular de Medicina, Universidade de São Paulo

1981 Livre Docente em Medicina

1976-77 Pós-doutorado, Nuffield Department of Clinical Medicine,  

 Oxford University

1975 Doutorado em Medicina, Universidade de São Paulo

1973 Mestrado em Clínica Médica, Universidade de São Paulo

1970 Graduado em Medicina, F. de Medicina de Ribeirão Preto, USP

Cargos e Posições

Atual  Presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São  

 Paulo (FAPESP)

2018 Secretário de Saúde do Estado de São Paulo

2014-2018 Reitor da Universidade de São Paulo

2010-2013 Pró-reitor de Pesquisa da Universidade de São Paulo

2007-2010 Presidente do CNPq 

2007-2009 Diretor da Academia Brasileira de Ciências

2003-2007 Membro da Comissão Nacional de Bio-segurança (CTNBio)

1995-2007 Diretor Científico do Hemocentro de Ribeirão Preto

1997-1998 Presidente da CERT da USP

1994-1998 Membro da Comissão Especial de Regime de Trabalho (CERT)

1991-1995 Chefe do Departamento de Medicina, FMRPUSP

1990-1992 Diretor Clínico do Hospital Universitário de Ribeirão Preto

1990 Professor Titular de Medicina

1973-1990 Professor Assistente e Professor Associado
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Prêmios e Distinções

1. Comenda (2002) e Grã-Cruz (2006) da Ordem Nacional do Mérito Científico,  

 Presidência da República do Brasil. 

2. Medalha Paulista, Mérito Científico e Tecnológico, Governo do Estado  

 de São Paulo, 2000.

3. Membro Titular da Academia Brasileira de Ciências, desde 1991.

4. Membro da Academy of Science for the Developing World (TWAS),  

 desde 2007.

5. Prêmio Jaboti, pela Câmara Brasileira do Livro, pelo livro Células-Tronco,  

 a Nova Fronteira da Medicina, publicado em colaboração com Dimas T.  

 Covas, 2007.

6. Medalha Mérito Tamandaré, Marinha do Brasil, 2014.

7. Prêmio Octávio Frias de Oliveira do Instituto do Câncer do Estado  

 de São Paulo, Personalidade de Destaque em Oncologia, 2015.

8. Membro Honorário da Academia Brasileira de Medicina Militar, 2016.

9. Comenda da Ordem do Mérito Naval, Marinha do Brasil, 2016.

10. Ordem Nacional do Mérito Militar, Oficial, Ministério da Defesa do Brasil,  

 2017.

11. Cidadão Ribeirão-pretano, Câmara Municipal de Ribeirão Preto, 2017.

12. Cidadão Bauruense, Câmara Municipal de Bauru, 2017.

13. Troféu “Raça Negra”, concedido pela ONG Afrobrás (Sociedade Afro- 

 -Brasileira de Desenvolvimento Sócio cultural) em parceria com a Faculdade  

 Zumbi dos Palmares, 20 de novembro de 2017.

14. Pesquisador Emérito do CNPq, 2022

Homenagens

2007 Grupo de Genética Humana e Médica da Universidade Federal do  

 Pará – Designou um de seus laboratórios de pesquisa como nome  

 de Laboratório Marco Antonio Zago.

2018 Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná (Unicentro).  

 Os estudantes das primeiras turmas da Faculdade de Medicina  

 de Guarapuava, Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná,  

 decidiram dar a denominação de Centro Acadêmico Marco Antonio  

 Zago a associação dos estudantes de medicina daquela universidade.
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ATIVIDADE CIENTÍFICA E  
FORMAÇÃO DE PESQUISADORES

Em quase 50 anos de atividade científica penso ter contribuído firme-
mente para expandir e consolidar a concepção de que as manifestações e a 
variabilidade das doenças podem ser compreendidas e eventualmente mani-
puladas em benefício do paciente se forem conhecidas suas bases celulares e 
moleculares. Durante a fase formativa, estudei a citogenética das neoplasias 
hematológicas, época em que juntamente com meu mentor, Cássio Bottura, 
procurei aprofundar a noção de que o material genético tem papel central 
na origem e evolução dos cânceres, contribuindo para o conhecimento hoje 
universalmente aceito de que “o câncer é uma doença genética”. 

O período de pós-doutorado na Universidade de Oxford foi uma 
oportunidade para fortalecer essa visão e dar a ela um formato prático 
na pesquisa. Meu supervisor foi Sir David J. Weatherall, então Nuffield 
Professor of  Clinical Medicine, e posteriormente Regius Professor of  Me-
dicine, pioneiro em identificar mecanismos moleculares por trás das doen-
ças. Weatherall criou em Oxford o Molecular Medicine Institute, primeiro 
exemplo do uso desse nome (e, portanto, da concepção de “medicina mo-
lecular”), centro hoje denominado MRC Weatherall Institute of  Molecular 
Medicine. 

Publiquei 330 artigos listados na Web of  Science, que receberam até o 
momento 7.777 citações naquela base de dados, sendo que 39 trabalhos 
foram até o momento citados mais de 50 vezes. O Google Scholar refere 
14.978 citações. Em seu conjunto, uma obra bastante abrangente, focali-
zada principalmente na hematologia e genética molecular, contempla pelo 
menos quatro tópicos principais: a) bases moleculares das doenças hema-
tológicas hereditárias, b) genética molecular das populações brasileiras, c) 
células-tronco humanas, d) câncer.
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Métricas de Citações de Web of Science (fevereiro de 2022)

Número de artigos:  330

Total de citações:  7.777 (Google Scholar: 14.978)

Média de citações por artigo:  23,6

Índice h:  44 (Google Scholar h: 62)

Após o retorno do pós-doutorado, implantei o primeiro centro de es-
tudos e referência das anemias hereditárias no país, focalizando em espe-
cial as duas doenças hereditárias monogênicas mais comuns no Brasil: a 
anemia falciforme e as talassemias. Participei do projeto cooperativo que 
sequenciou o “Genoma do fitopatógeno Xylella fastidiosa” e do projeto 
“Genoma do Câncer”, conduzido em colaboração com o Ludwig Institute 
for Cancer Research. Esses dois projetos tiveram grande impacto na vida 
científica do país: eles marcaram o nascimento da genômica e da bioinfor-
mática no Brasil.

No ano 2000, a FAPESP lançou um programa de apoio a projetos 
de longa duração, denominados Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão 
(CEPIDs). Sob minha coordenação, o Centro de Terapia Celular (CTC) 
foi uma das 12 propostas aprovadas, entre mais de uma centena de can-
didatos. Durante 15 anos coordenei esse centro, renovado em 2013, hoje 
liderado por Dimas T. Covas, que foi meu orientado no mestrado e no 
doutorado. O CTC congrega mais de quatro dezenas de pesquisadores e 
estudantes de mestrado, doutorado, pós-doutorados e jovens pesquisadores 
de quatro unidades da USP. Esse centro liderou a implantação da terapia 
de câncer com células T quiméricas (CAR-T Cells) no país.

Minhas atividades de pesquisa mais recentes, portanto, relacionam-se à 
biologia das células tronco mesenquimais de diferentes origens e das células-
-tronco hematopoéticas da medula óssea e do sangue do cordão umbilical, 
às alterações gênicas e expressão de antígenos câncer-embrionários em ne-
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oplasias linfoides e epiteliais, e outras alterações moleculares nas neoplasias.
Além das atividades regulares de ensino de medicina para alunos de 

graduação, sempre atuei extensivamente na educação médica e formação 
de especialistas. Orientei 24 mestres, doutores e pós-doutores, a maioria 
dos quais vieram a ser pesquisadores em diversas universidades brasileiras, 
sendo que alguns ocuparam ou ocupam altos cargos da hierarquia univer-
sitária do país (reitoria e vice-reitorias, pró-reitorias, diretorias de unidades 
universitárias e de institutos, vice-reitoria, secretaria estadual de saúde, di-
retoria científica de fundação de apoio universitário). Além do grupo de 
pesquisa em Ribeirão Preto, meus orientados constituíram outros centros 
de elevada expressão acadêmica: um em genética humana em Belém (JF 
Guerreiro, Sidney EB Santos, AKC Santos, EM Santos), em hematologia 
em Campinas (Fernando F. Costa, Sara TO Saad), em biotecnologia no 
Instituto Butantan (Dimas T. Covas).

MEUS DOIS DEPARTAMENTOS

Toda a minha vida acadêmica transcorreu no Departamento de Clíni-
ca Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Meu vínculo com 
aquele departamento pode ser descrito como umbilical: desde o período 
de estudante de graduação até o ano anterior à aposentadoria. Ainda na 
graduação inseri-me nas atividades do grupo da hematologia, onde come-
cei a iniciação científica, sob a orientação de Cássio Bottura. Participei de 
muitas atividades voluntárias, como seminários, aulas teóricas e discussão 
de casos com estudantes menos graduados. Forjei vínculos com outros cole-
gas, que persistiram durante toda a vida acadêmica: Roberto Passetto Fal-
cão, Ricardo B. de Oliveira, José Ernesto dos Santos, José A. Marin Neto, 
Ayrton C. Moreira, Júlio César Voltarelli, Ivan F. de Carvalho, Dalmo de 
Souza Amorim. Neste departamento fiz a residência médica, o mestrado, 
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o doutorado e em 1973 fui contratado como assistente. Mantive o vínculo 
à Clínica Médica enquanto exerci os mandatos de presidente do CNPq, 
de Pró-reitor de Pesquisa e de Reitor da USP, e ali reassumi as atividades 
acadêmicas após terminar o mandato. 

Em 2018 apoiei a criação de um novo departamento dentro da Fa-
culdade de Medicina de Ribeirão Preto, com o objetivo de racionalizar a 
divisão de responsabilidades e os encargos de educação, pesquisa e assis-
tência, e promover o fortalecimento de duas áreas que ganharam grande 
relevância recentemente, imagens médicas e oncologia, que se juntaram 
com a hematologia, para constituir um novo Departamento de Imagens 
Médicas, Oncologia e Hematologia. Minha aposentadoria ocorreu poucos 
meses depois da criação do novo departamento, onde continuo atuando 
voluntariamente.

TRÊS INFLUÊNCIAS 

Muitas foram as pessoas que influíram na formação de minha per-

sonalidade e na moldagem de minha carreira acadêmica: familiares, 

amigos, colegas, mestres e discípulos. Mas três influências sobressa-

em como centrais na formação de minha visão da medicina experi-

mental. Hélio Lourenço de Oliveira, catedrático de Clínica Médica 

da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, dirigiu o departamento 

durante meu curso de medicina; tinha uma presença constante na 

educação dos estudantes, seus cursos privilegiavam a compreensão 

dos mecanismos das doenças (fisiopatologia), de onde defluía o en-

tendimento dos sinais, sintomas e a terapêutica racional. Ao organi-

zar o departamento da área clínica na recém-criada faculdade, ino-

vou no país ao incluir na sua estrutura um laboratório de pesquisas 

com animais de laboratório. Cássio Bottura, professor titular, era 

um hematologista que tivera treinamento como endocrinologista 
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e estudara citologia com o pioneiro da hematologia paulista, José 

Oria. Introduziu os estudos de citogenética humana no Brasil, e pro-

curava entender o papel dos distúrbios cromossômicos na gênese 

e evolução das doenças. David J. Weatherall, Regius Professor de 

Medicina da Universidade de Oxford, descobriu o mecanismo mole-

cular básico das talassemias; as alterações da síntese de hemoglobi-

nas foram as primeiras doenças humanas monogênicas cujos meca-

nismos gênicos e moleculares foram identificados.

Bases moleculares das doenças hematológicas. Seu grupo foi responsá-
vel pelas primeiras descrições das bases moleculares das anemias heredi-
tárias no Brasil, tendo identificado uma variante nova de talassemia beta, 
de origem portuguesa, além da primeira descrição no Brasil de numerosas 
variantes de hemoglobinas. No final da década de 70, durante o pós-dou-
torado em Oxford, havia demonstrado que o grau de produção residu-
al de hemoglobina fetal (HbF) em adultos é determinado geneticamente. 
Nos anos subsequentes as bases gênicas e moleculares dessa herança foram 
compreendidas pelas contribuições de numerosos pesquisadores, e até hoje 
representam um modelo excepcional do controle da expressão gênica.

Nessa sequência, juntamente com F. F. Costa, descreveu uma mu-
tação do gene de globina gama, responsável pela “forma brasileira” de 
persistência hereditária de hemoglobina fetal, e recentemente demonstrou 
que a forma molecular de talassemia predominante no nordeste brasileiro 
é diferente do ponto de vista clínico e molecular da forma comumente 
observada no sul e sudeste. Além disso, promoveu estudos sobre as bases 
moleculares dos defeitos da coagulação como as hemofilias e tromboses, 
descreveu variações moleculares dos grupos sanguíneos associados a distri-
buição étnica diferenciada, tendo descrito 7 novas variantes moleculares do 
grupo sanguíneo O (do sistema ABO), demonstrou a importância clínica 
da polimorfismos dos genes de resistência, defesa e resposta inflamatória na 
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suscetibilidade à infecção e no desfecho de pacientes com leucemia trata-
dos com transplante de medula óssea.

Genética molecular das populações brasileiras. Foi pioneiro no estudo 
do DNA humano em doenças e como instrumento para compreender a 
genética populacional no Brasil; em 1982 publicou a demonstração de um 
rearranjo do DNA de uma família com α-talassemia, incluindo um pacien-
te com doença por Hemoglobina H, o primeiro caso identificado no país. 
Desenvolveu estudos sobre a genética de populações brasileiras, em espe-
cial de ameríndios e afrodescendentes. Demonstrou que a população negra 
brasileira é de origem predominantemente banto, com menor contribuição 
de origem Benin e escassa contribuição da Senegâmbia, em contraposição 
ao observado na América do Norte e no Caribe. Esse achado, de 1992, 
tem uma grande concordância com os dados históricos de fontes primárias, 
como resumido no livro The Atlantic Slave Trade, de PD Curtin. Numerosos 
estudos vieram posteriormente comprovar essa conclusão. Além do inte-
resse antropológico, estes dados mostram que a população negra brasileira 
é muito diversa daquela de outras regiões da América, particularmente dos 
Estados Unidos, com implicações para a genética médica e para compre-
ensão de doenças de fundo hereditário. 

DE ONDE VIERAM OS AFRICANOS DO BRASIL?

Entre 1501 e 1886, cerca de 4,7 milhões de africanos negros foram 

trazidos para o Brasil1, na maior migração forçada da história da hu-

manidade, envolvendo mais de 10 milhões de pessoas. Embora esten-

dendo-se por quatro séculos, o volume maior de tráfico de escravos 

concentrou-se nos séculos XVIII e XIX. Esse número excede em muito 

o número de escravos levados para outros países das Américas: por 

exemplo, para os Estados Unidos foram menos de 370 mil africanos, 
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ou seja, o Brasil recebeu mais que 10 vezes o número de africanos com-

parativamente àquele país. De que lugar da África vieram os escravos 

trazidos para o Brasil? Em 1984 Dominique Labie2 e seus colaboradores 

demonstraram que o gene da anemia falciforme, de elevada ocorrên-

cia na África Subsaariana, está ligado a diferentes polimorfismos con-

soante a origem geográfica do afetado. Com base nesse conhecimen-

to, em 1992 nós demonstramos que a população negra brasileira é de 

origem predominantemente banto, com menor contribuição de ori-

gem Benin e escassa contribuição da Senegâmbia, em contraposição 

ao observado na América do Norte e no Caribe. Esse achado biológico 

mostrou uma grande concordância com os dados históricos de fontes 

primárias. Um dos mais completos desses levantamentos é a tese de 

PD Curtin à Universidade de Wisconsin, publicada na forma de livro 

em 1969, The Atlantic Slave Trade: a Census. Numerosos estudos vie-

ram posteriormente comprovar essa conclusão, incluindo um poste-

rior estudo nosso mais amplo. Além do interesse antropológico, estes 

dados mostram que a população negra brasileira é muito diversa da-

quela de outras regiões da América, particularmente dos Estados Uni-

dos, com implicações para a genética médica e para compreensão de  

doenças hereditárias.

ORIGEM DA POPULAÇÃO NEGRA BRASILEIRA

Percentagem de antepassados vindos das regiões de língua banto,  
do Golfo de Benin e da Senegâmbia, estimada com base nos haptótipos  
vinculados ao gene da hemoglobina S

Origem da Brasil (Nossos dados)3 EUA e Jamaica PD Curtin
População Negra

Banto 73% 58-73% 17-18% 73%
Benin 25% 25-45% 62-72% 26%
Senegal 1% 0-7% 10-15% 1%

1   https://www.slavevoyages.org/assessment/estimates (em 19/7/2020)
2   Veja mais sobre D. Labie no quadro "Relação com a pesquisa francesa"
3   Dois trabalhos, num total de 111 pessoas, de diferentes regiões do país  
     (sudeste, nordeste e norte)
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Com base em marcadores de DNA mitocondrial, do cromossomo Y, 
microssatélites e vários genes de interesse médico, contribuiu para a com-
preensão da diversidade genética das populações ameríndias, suas relações 
com as populações fundadoras, e as populações negras brasileiras. Em as-
sociação com diversos colaboradores, seu laboratório produziu um expres-
sivo volume de dados sobre marcadores de DNA em populações brasileiras, 
além de ter induzido a implantação de um grupo de genética molecular 
populacional em Belém (PA) e mantido colaborações com grupos de Porto 
Alegre (FM Salzano, MH Hutz, C Bortolini, S Bonato), de Curitiba (ML 
Peltzer-Erler) e Rio de Janeiro (M Palatnik). 

ESTUDO DE DNA RECUA A DATA DE OCUPAÇÃO DA AMÉRICA

Grupo brasileiro diz que primeiros habitantes do continente chega-

ram há 21 mil anos, numa só migração. Um novo estudo brasileiro 

está contestando as teorias mais consagradas sobre a origem do 

homem no continente americano. Com base no DNA de nove tribos 

sul-americanas, ele diz que os ancestrais dos índios de hoje deixaram 

a Ásia há 21 mil anos, não há cerca de 13 mil, como muitos arqueó-

logos creem. E vieram numa única grande leva migratória, não em 

várias, como se supõe. As evidências, publicadas no The American 

Journal of Human Genetics e divulgadas pela revista Pesquisa FAPESP, 

batem de frente com o registro cultural e fóssil da presença humana 

no continente. Até hoje, não há prova conclusiva da presença hu-

mana na América mais antiga que 12.500 anos, idade de artefatos 

descobertos na década de 70 no sul do Chile. 

Reinaldo José Lopes, FolhaCiencia, Folha, 6 de julho de 2006.

Células-tronco da medula óssea humana e de outros tecidos. A partir do 
ano 2000, passou a liderar um grupo de pesquisadores com foco na terapia 
celular, coordenando até 2015, o Centro de Terapia Celular (CTC), um 
dos primeiros 12 CEPIDs aprovados pela FAPESP, que até hoje é apoiado 
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pela Fundação. Juntamente comigo, um pequeno grupo de cientistas pau-
listas trabalhando em três laboratórios, executamos as primeiras pesquisas 
sobre células-tronco no Brasil: M. A. Zago, Dimas T. Covas, Rodrigo Pane-
pucci, Mayana Zatz, Lygia V. Pereira. Esses pioneiros contribuíram para o 
primeiro livro nacional sobre esse assunto – Células-Tronco, a Nova Fronteira 
da Medicina – e que recebeu o prêmio Jaboti em 2007. 

O foco inicial de nosso grupo foi esclarecer as propriedades e meca-
nismos moleculares envolvidos no comportamento de dois tipos de célu-
las-tronco da medula óssea, potencialmente utilizadas para tratamento de 
doenças: a célula precursora hematopoética, que origina células maduras 
do sangue circulante como granulócitos, linfócitos e eritrócitos, e um tipo 
de célula não-hematopoética, conhecida como célula-tronco mesenquimal, 
que tem capacidade de diferenciar-se in vitro e in vivo em osteoblastos, adi-
pócitos, condroblastos e provavelmente mioblastos. Em colaboração com 
DT Covas, que foi seu orientado no mestrado e no doutorado, demonstrou 
que esse tipo de célula-tronco pode ser isolado de numerosos tecidos adul-
tos e fetais (entre eles a veia de cordão umbilical e a parede de veia safena 
de adultos), tendo identificado o conjunto de genes expressos nessas células 
e demonstrado a semelhança das células originadas de fontes diferentes 
(dois desses trabalhos foram destaques na capa da revista Stem Cell). 

A IDENTIDADE DAS CÉLULAS TRONCO MESENQUIMAIS,  
PERICITOS E FIBROBASTOS

Células tronco mesenquimais (modernamente são denominadas 

“células mesenquimais estromais”) foram descritas em 1968, como 

um tipo de células fusiformes derivadas da medula óssea, capazes 

de se diferenciar em tecidos ósseo, adiposo e cartilaginoso. Sua 

identidade e distribuição no organismo eram desconhecidas. 

Quando iniciamos nosso estudo, a única fonte reconhecida de cé-

lulas-tronco mesenquimais era a medula óssea. Nós demonstramos 
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que esse tipo de células pode ser obtido de veia safena, e desde 

então, muitas outras fontes passaram a ser reconhecidas, e hoje 

sabemos que podem ser obtidas da maioria dos tecidos humanos e 

fetais. Elas têm duas propriedades características: a adesão a vidro 

e plástico, que permite seu isolamento, seguida da proliferação em 

cultura, e a capacidade de diferenciar-se em osteócitos, condrócitos 

e adipócitos. Havia suspeita de que fibroblastos, pericitos e MSC 

fossem idênticas ou muito próximas. Em um trabalho publicado em 

Experimental Hematology em 2008 (o segundo trabalho mais citado 

de minha autoria, tendo recebido mais de 400 citações), nós demons-

tramos que as células-tronco mesenquimais e os pericitos são células 

similares ou idênticas, localizadas nas paredes da microvasculatura 

de diferentes órgãos e tecidos, onde funcionam como fontes para 

reparo e manutenção de tecidos; fibroblastos são intimamente rela-

cionados com esse tipo celular, provavelmente um pouco mais dife-

renciadas e, portanto, com potencial de diferenciação mais restrito. 

Essas células mesenquimais tem uma reconhecida capacidade de re-
duzir a resposta imune; funcionam como um tipo de imunossupressor; por 
isso já foram testadas para reduzir ou tratar a doença do enxerto-verso-hos-
pedeiro e como forma de reverter o diabete tipo I (imune). O mecanismo 
desse efeito envolve a conversão de células T ativadas em células T regu-
latórias, reconhecidas pela expressão estável de CD69. Nossos resultados 
demonstram que o mecanismo envolve a sinalização pela via do NF-κB 
(nuclear factor kappa-B), indicando que a via canônica de NF-κB controla a 
expressão inicial de CD69 logo após a ativação. No entanto, em um con-
texto imune-regulatório, a expressão tardia e mantida é promovida pela via 
não-canônica e inibida pela via canônica. 

Por outro lado, a medula óssea é rica em células-tronco hematopoéti-
cas, um tipo de células capazes de se multiplicar e se diferenciar nas dife-
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rentes células maduras do sangue (células vermelhas, granulócitos, plaque-
tas, e certos linfócitos). No adulto, essas células são muito raras no sangue 
circulante, mas são particularmente abundantes no sangue do feto e no 
sangue que fica retido na placenta no momento do parto, chamado “san-
gue do cordão umbilical”. Tanto medula óssea, como sangue periférico e 
sangue de cordão umbilical podem ser usados como fonte de células para 
transplantes hematopoéticos, em leucemias, linfomas, mieloma, anemias, 
entre outras doenças. A evolução e o desfecho dos transplantes diferem, no 
entanto, consoante a fonte de células. A comparação de transplantes usan-
do células de cordão umbilical com células da medula óssea mostra que 
as primeiras resultam em um implante mais tardio, melhor reconstituição 
de progenitores, melhor função de células T e menor incidência reação 
de transplante-versus-hospedeiro. Na sua tese de doutoramento, seu aluno 
RA Panepucci (premiado no concurso Jovem Cientista – graduado em 2005) 
demonstrou que grande parte dessas diferenças se devem uma expressão 
mais intensa da via de NF-kappa-B e isso provavelmente se deve a uma 
maior proporção de células precursoras mais primitivas, resultados publi-
cados em Stem Cell em 2007 e 2010.

CÉLULAS TRONCO DA MEDULA ÓSSEA E DO SANGUE DE CORDÃO  
SÃO DIFERENTES?

Nos adultos, as células do sangue são produzidas na medula óssea, 

continuamente, durante toda a vida, a partir de uma pequena po-

pulação de células indiferenciadas (células-tronco) que persistem na 

medula. Se esta população de células-tronco for comprometida, a 

medula reduz ou para de produzir células brancas e vermelhas nor-

mais, com graves consequências, como acontece após a irradiação 

ou na leucemia. A produção pode ser restabelecida pelo “transplan-

te de medula óssea” (que mais apropriadamente deve ser chamado 

de “transplante de células hematopoéticas”): células-tronco normais 
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de um doador são transferidas para o doente. As células-tronco 

hematopoéticas são também abundantes no sangue do feto; uma 

parte deste sangue fetal que fica retida na placenta no momento 

do nascimento, e pode ser recuperado pela drenagem do cordão 

umbilical. Como demonstrado incialmente por E. Gluckman e cola-

boradores, esse sangue pode ser usado para transplante, transfe-

rindo células hematopoéticas do doador (recém-nascido) para o pa-

ciente com anemia, leucemia ou linfoma. No entanto, consoante a 

fonte de células, a evolução e o desfecho dos transplantes diferem: 

transplantes usando células de cordão umbilical resultam em um im-

plante mais tardio, melhor reconstituição de progenitores, melhor 

função de células T e menor incidência reação de transplante-ver-

sus-hospedeiro. Nós demonstramos que várias dessas característi-

cas estão provavelmente associadas a uma expressão mais intensa 

da via de NF-kappa-B, que por sua vez se deve à presença de uma 

maior proporção de células precursoras mais primitivas.

Câncer. Participou de dois grandes projetos coordenados pela FAPESP: 
o sequenciamento do genoma da Xylella fastidiosa, e o projeto do genoma 
do Câncer, voltado para o estudo da expressão de genes em tecidos ne-
oplásicos humanos (em colaboração com o Ludwig Institute for Cancer 
Research). Tratou-se uma iniciativa pioneira: a genômica no Brasil nasceu 
naquele momento. A continuidade desse trabalho levou à identificação da 
galectina-3 como importante marcador em tumores do sistema nervoso 
central, e do antígeno tumoral PRAME como um possível marcador e alvo 
terapêutico pde numerosas neoplasias humanas.

Nós demonstramos a importância da expressão de antígenos câncer-
-embrionários e das vias p53, ddx5, mapkapk2, ranbp2 em mielomas, e 
a alteração da expressão do gene PRAME como causa de uma alteração 
intracelular em células da leucemia mieloide crônica. De grande interesse, 
demostramos expressão aberrante de gene TOSO e gene PRAME em ne-
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oplasias linfoides, como a leucemia linfoide crônica e o linfoma de células 
de manto. Neste último, demonstramos também a expressão alterada das 
vias PI3K, WNT e de sinalização de TGF-beta, o interesse de genes infla-
matórios em osteossarcomas, a alteração da expressão de telomerase na 
leucemia mieloide aguda.

Além das neoplasias hematológicas, o Projeto Genoma Clínico do Câncer 
foi uma oportunidade para analisar intensivamente dois outros grupos de 
cânceres: tumores do sistema nervoso central e câncer de cabeça e pescoço. 
Por exemplo, a análise do RNA extraído de tumores cerebrais de diferentes 
graus demonstrou uma importante diversidade biológica quanto à expres-
são de pleiotrofina: a expressão em glioblastoma e astrocitoma anaplástico 
é muito mais elevada quando comparado com astocitomas pilocíticos e 
difusos. A diferença de expressão foi confirmada por imunoistoquímica, 
embora a expressão anormal do gene não esteja associada à taxa de proli-
feração celular, densidade microvascular ou sobrevida global. 

A análise de um rico material de carcinomas de cabeça e pescoço, 
obtido com bastante dedicação em material de biópsia e intraoperatório, 
congelado imediatamente na sala cirúrgica, preservando a qualidade do 
RNA, permitiu obter resultados inéditos na análise de expressão gênica e 
de antígenos tumorais. Um desses trabalhos, em que foram feitas correla-
ções de natureza clínico-epidemiológico e laboratoriais, somente foi possí-
vel porque, à análise laboratorial foram associados dados de um banco de 
informações clínicas e epidemiológicas organizado por um grupo multi-
cêntrico de pesquisadores especificamente para essa finalidade.

Alguns resultados são particularmente interessantes e têm potencial 
para provocar aprofundamento da pesquisa, como por exemplo o reconhe-
cimento de que Hotair (um membro da classe de RNAs não codificantes 
lincRNA) tem papel de promover reversão estaminal (stemness) e desenca-
dear a transição epitélio-mesenquimal (EMT: epithelial-to-mesenchymal 
transition). Esse seria um dos mecanismos pelo qual Hotair estaria associa-
do a metastases e tumores mal-diferenciados.
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RELAÇÕES COM A PESQUISA FRANCESA

Em 1980, conheci Dominique Labie no dia em que ela encerrava seu 

laboratório no Hôpital Cochin-Port Royal, por ter-se aposentado; na 

ocasião, ela me apresentou dois jovens professores da Université 

Paris Diderot, que dariam seguimento a suas pesquisas sobre hemo-

globinas humanas no recém-inaugurado Hôpital Robert Debret: Ja-

cques Elion e Rajagopal Khrishnamoorthy (Khrishna). Embora eu 

já tivera anteriormente trabalhado na França, no Hôpital de Creteil 

com Jean Rosa, o pioneiro do estudo de hemoglobinopatias na Fran-

ça, foi nesta visita que forjei relações de longo prazo com o novo 

grupo liderado por Elion e Khrishna. Desde então, desenvolvemos 

inúmeros projetos em conjunto, apoiados pela Capes, pela FAPESP 

e pela USP, promovemos intercâmbio de numerosos alunos de dou-

torado e pós-doutorado entre nossos laboratórios, e publicamos 

conjuntamente 12 artigos. Outra importante colaboração desen-

volveu-se com Eliane Gluckman, então professora de hematologia 

no Hôpital Saint Louis. Em 1988, Gluckman (em colaboração com 

Auerbach e Broxmeyer) havia utilizado pela primeira vez sangue de 

cordão umbilical para substituir células da medula óssea para um 

transplante: tratou uma criança com anemia de Fanconi usando o 

sangue placentário (“sangue de cordão”) de um irmão recém-nasci-

do. Nossa colaboração foi fortalecida pelo vínculo acadêmico que eu 

já tinha com um de seus assistentes, Vanderson Rocha, um brasileiro 

que trabalhou naquele grupo por mais de um decênio, e que hoje é 

professor titular de hematologia na Faculdade de Medicina da USP 

(São Paulo). Além de intercâmbio de numerosos pesquisadores en-

tre nossos laboratórios, organizamos em conjunto reuniões científi-

cas e publicamos 4 trabalhos em colaboração, todos em revistas de 

elevada expressão. Um desses pesquisadores foi Renato Cunha, que 

lá se especializou em pesquisa clínica, e depois fez um doutorado 

com dupla titulação na USP e Université Diderot, coorientado por 
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mim e por Eliane Gluckman; ele atualmente é docente da FMRP-USP, 

e teve participação ativa no primeiro tratamento bem sucedido de 

CAR T-cell na América Latina. 

CRIAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL 
DE ANEMIA FALCIFORME

Em maio de 1966, o Presidente Fernando Henrique Cardoso consoli-
dou em um Decreto a Criação do Programa Nacional de Direitos Huma-
nos (Decreto 1.904, 13/5/1996). No bojo desse programa, no qual ja se de-
senvolviam ações afirmativas a favor de populações de afro-descendentes, 
foi instituído um Grupo de Trabalho Presidido pelo Secretário Executivo 
do Ministério da Justiça, José Gregori, denominado Grupo de Trabalho Inter-
ministerial para Valorização da População Negra (GTI), cujo subgrupo dedica-
do à saúde começou a planejar programas dirigidos à a população negra, 
do qual Zago foi um dos participantes, em virtude de sua dedicação ao 
estudo da anemia falciforme. “Na visão de Zago, os números sobre a inci-
dência da doença indicam que a anemia falciforme deve ser considerada 
um problema de saúde pública que merece a elaboração de programas de 
saúde voltada para o atendimento e assistência da população portadora da 
doença, independentemente de suas características raciais”. (LO Macedo, 
Política de Saúde da população negra no Brasil: o caso da anemia falciforme, Dis-
sertação de Mestrado, Fundação Oswaldo Cruz, 2001).

QUESTÕES METODOLÓGICAS

Doenças resultam da interação de fatores ambientais ou adquiri-

dos (agentes infecciosos, substâncias tóxicas, irradiações, distúrbios 

alimentares) e alterações dos genes. Nesse caso, pode tratar-se de 

tanto da alteração da estrutura como do funcionamento dos ge-
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nes. A compreensão dos mecanismos moleculares das doenças exi-

ge múltiplas abordagens laboratoriais, incluindo análise estrutural 

e funcional de proteínas, estudos da estrutura dos genomas, que 

revelam as alterações dos genes como mutações, deleções, duplica-

ções, transposições, inversões, e avaliação qualitativa e quantitativa 

da expressão gênica.

Nas doenças causadas por distúrbios do DNA (doenças genéticas), 

o defeito genético pode afetar todas as células do organismo, in-

cluindo as células germinativas, sendo transmitido, desta forma, do 

portador ou afetado para seus descentes; são as doenças hereditá-

rias. Mas, o defeito do DNA pode ocorrer em uma célula somática e 

as células dela derivadas, formando um clone anormal, como ocorre 

no câncer, mas não se transmite para os descendentes do afetado. 

Além do mais, o processo de evolução biológico das espécies, raças 

e grupos populacionais, deixa sinais no genoma, que permitem esta-

belecer relações entre diferentes espécies, reconstruir sua história 

evolutiva e fazer inferências quanto à história e dinâmica passada 

de populações. 

Nosso laboratório foi o primeiro no Brasil demonstrar alterações 

estruturais e também do ritmo de síntese de uma proteína (a he-

moglobina), associadas a defeitos genéticos, como hemoglobina 

D, hemoglobina Zurich, hemoglobina Hasharon, α e β-talassemias, 

HbS/β-talassemia, entre outras. Para isso usamos técnicas de quími-

ca de proteínas como o fingerprinting, medida do ritmo de síntese 

proteico in vitro e análises com métodos físicos como ressonância 

nuclear magnética.

Fomos também pioneiros na análise de DNA em doenças humanas, 

quer demonstrando alterações estruturais por meio de Southern 

blotting como deleção de genes de α-globina em doença de HbH, 

assim como uma das maiores deleções já descritas em gene do fator 

VIII em um paciente com hemofilia, ou mutações pontuais como a 
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mutação libanesa, identificada por nós pela primeira vez no país e 

hoje reconhecida como a mais frequente causa de hipercolesterole-

mia familiar no Brasil.

Nosso laboratório foi bem sucedido em padronizar a abordagem de 

SAGE para análise quantitativa de expressão gênica, que posterior-

mente foi substituído por métodos em lâminas e outros mais mo-

dernos. Esses métodos foram amplamente utilizados para estudar 

a expressão gênica em numerosos tipos de cânceres, assim como 

de células tronco mesenquimais e hematopoéticas. Nossos estudos 

estão entre os primeiros que analisam a expressão gênica no país.

Finalmente, nosso grupo foi pioneiro no país, em especial em coope-

ração com estudantes e pesquisadores da Universidade Federal do 

Pará, em utilizar instrumentos de análise gênica (sequenciamento 

da região hipervariável de DNA mitocondrial, análise de polimorfis-

mos gênicos, quer na forma de VNTRs ou quando se associam em 

haplótipos) para estudo da genética populacional brasileira. Tam-

bém fizemos o primeiro estudo do sequenciamento completo de 

um longo segmento do DNA mitocondrial de populações amerín-

dias brasileiras para estudo da população primitiva das Américas. 

QUAL A PRINCIPAL CAUSA DE ELEVAÇÃO 
FAMILIAR DO COLESTEROL NO BRASIL? 

Aumento persistente dos níveis de colesterol podem ser determinados 
e herdados por alterações de genes que controlam o seu metabolismo, com 
repercussões clínicas importantes e morte prematura; quando em estado 
homozigoto, essas alterações genéticas têm manifestações clínicas muito 
exuberantes. Hoje sabemos que há um grande número de defeitos mole-
culares que podem determinar a elevação persistente do colesterol, prin-
cipalmente afetando o gene do receptor de LDL (LDL-r) ou o gene da 
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apolipoproteína B. Mas, na década de 90, não tínhamos resposta para a 
questão “qual ou quais os genes afetados na hipercolesterolemia familiar 
no Brasil?” 

Nosso colega de Departamento de Clínica Médica, José Ernesto dos 
Santos, interessava-se pelo assunto havia vários anos, e acompanhava um 
conjunto de pacientes afetados por essa doença hereditária. Começamos 
então a estudá-los conjuntamente. Entre 18 pacientes havia um homozigo-
to, e os demais eram heterozigotos. Surpreendeu-nos a elevada proporção 
de indivíduos de origem árabe: entre os 18 afetados, 9 eram descendentes 
de imigrantes árabes (sírios ou libaneses), contrastando com a frequência 
de pessoas de origem árabe na população brasileira (ao redor de 0,5%). Ha-
via, pois, provavelmente um componente étnico, que se confirmou quan-
do estudamos o DNA desses pacientes e verificamos que 10 indivíduos de 
origem árabe tinham a mesma mutação, uma mudança dentro do íntron 
14, que cria um código de parada precoce (stop códon) e impede a síntese 
de uma proteína funcional. Essa mutação havia sido descrita com o nome 
de “alelo libanês”. Além disso, naquela amostra, encontramos também um 
exemplo de deleção gênica.

Nós estabelecemos, assim, pela primeira vez, que o defeito molecular 
mais comum nos pacientes com hipercolesterolemia no Brasil é a chamada 
mutação libanesa (exon 14, 2043 CàA, Cys681à*). Numerosos estudos mais 
amplos, posteriores, confirmaram nosso achado (Janes CE et al. Atheroscle-
rosis 238:101-107, 2015).

BASES MOLECULARES DA DIFERENÇA DA RESPOSTA DE DEFESA 
E INFLAMAÇÃO

Todos estamos habituados com as variações individuais de parâme-

tros biológicos e clínicos: um mesmo estímulo ou causa pode causar 

respostas muito diversas. Quanto dessas diferenças se deve à cons-

tituição individual e quanto se deve ao ambiente (como se diz em 
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inglês, nature or nurture)? Nós mostramos a base genética de uma 

dessas características, a diferença de resposta em relação à defesa 

para a infecção.

“In a unique study, Rocha and colleagues (Blood 100:3.908, 2002) 

have elegantly identified patient and donor inflammatory and host 

defense genetic risk factors associated with neutrophil recovery and 

bacterial infections. Donor genetic risk factors influencing bacterial in-

fections were identified by the study of myeloperoxidase gene (MPO) 

polymorphisms (_463A_G polymorphism). The cumulative incidence of 

at least one bacterial infection was assessed at day 180 after SCT. The 

cumulative incidence for MPO donor genotype AG was 38%, and for AA 

50%, compared with 20% in the negative-risk donor genotype of GG. 

The MPO donor risk genotype (AG or AA) may reflect the decreased 

enzymatic activities of MPO present in engrafted neutrophils. The AA 

genotype was also associated with the risk of nonleukemic death. […] 

The results form the basis of further studies on the mechanism of acti-

vity of host defense against infection and, in addition to other genetic 

risk-factor analyses, may aid in both choice of donor and establishing 

new SCT prophylactic and therapeutic strategies. Anne M. Dickinson, 

Comments, Blood 100:3.851, 2002”
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ORIENTADOS DE PÓS-GRADUAÇÃO E PÓS-DOUTORADO

    Fernando Ferreira Costa: Mestrado (1979), Doutorado (1981)

Professor Titular de Clínica Médica, foi Reitor da Universidade Estadual  

de Campinas (Unicamp), foi Reitor da Unicamp, além de Diretor da Faculdade 

de Ciências Médicas, e Pró-reitor de Pesquisa. 

    Dimas T. Covas: Mestrado (1986), Doutorado (1993)

Presidente do Instituto Butantan, é Professor Titular do Departamento de 

Imagens Médicas, Hematologia e Oncologia da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto, USP, foi Diretor Presidente do Hemocentro de Ribeirão Preto.

    Mauro S. Figueiredo: Iniciação Científica (1985), Doutorado (1991)

Livre-Docente em Hematologia pela Universidade de São Paulo. Atividade 

privada, ex-Diretor presidente do Laboratório Fleury, em S. Paulo; outras 

atividades privadas.

    Sara T. O. Saad: Doutorado (1989)

Professora Titular do Departamento de Clínica Médica da Faculdade  

de Ciência Médicas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).  

Ex-diretora do Hemocentro da Unicamp.

    Satie H. Oga: Pós-Doutorado (1990)

Docente do Departamento de Bioquímica da Universidade Estadual  

de Campinas (Unicamp).

    João Farias Guerreiro: Doutorado (1992)

Professor Adjunto IV de Genética Humana do Departamento de Patologia  

e Diretor Executivo da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa 

(Fadesp), da Universidade Federal do Pará. Ex Pro-Reitor de Pesquisa da 

Universidade Federal do Pará.

    Eduardo Melo dos Santos: Mestrado (1992)

Docente de Genética Humana do Departamento de Patologia da Universidade 

Federal do Pará.

    Sílvia Nassif del Lama: Pós-Doutorado (1994)

Professora Associada do Departamento de Genética e Evolução  

da Universidade Federal de São Carlos.
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    Edmir Boturão Neto: Mestrado (1995)

Completou o doutorado em 2008 na Unifesp. Professor assistente  

da Faculdade de Medicina da Universidade Metropolitana de Santos. 

    Sidney E. B. Santos: Doutorado (1996)

Professor Adjunto IV de Genética Humana do Departamento de Patologia 

da Universidade Federal do Pará. Ex Pro-Reitor de Pesquisa da Universidade 

Federal do Pará.

    Ândrea K. Ribeiro dos Santos: Doutorado (1996)

Docente de Genética Humana do Departamento de Patologia  

da Universidade Federal do Pará.

    Belinda Pinto Simões: Doutorado (1998)

Aposentou-se como Professora Doutora de Clínica Médica da Faculdade  

de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.

    Rendrik França Franco: Estágio de Pesquisa (1993-1994), Doutorado (1998)

Livre-Docente em Hematologia pela Universidade de São Paulo. Exerceu 

atividade privada no Laboratório Fleury, em São Paulo.

    Wilson Araújo Silva Júnior: Aperfeiçoamento (1990-1991), Doutorado (1999)

Professor Associado e ex-Chefe do Departamento de Genética da Faculdade 

de Medicina de Ribeirão Preto. 

    Luis Alberto Rodriguez Delfin: Doutorado (2000)

Docente de Genética da Faculdade de Medicina da Universidad Nacional  

de Trujillo, Peru.

    Angelina Xavier Acosta: Doutorado (2001)

Docente do Departamento de Pediatria da UFBA.

    Maria Ângela G. C. Dani: Doutorado (2002)

Atividade privada em empresa de biotecnologia na Alemanha.

    Aderson da Silva Araújo: Doutorado (2003)

Médico do Hemope (Hemocentro de Pernambuco). Ex-Secretário de Estado 

da Saúde de Pernambuco, e ex-Diretor Presidente do Hemope.

    Kiyoko Abé Sandes: Doutorado (2003)

Aposentou-se como Docente do Departamento de Genética  

da Universidade Federal da Bahia.
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    Rodrigo Proto de Siqueira: Doutorado (2004), Pós-Doutorado (2005-2006)

Atividade privada em Pelotas, RS.

    Maria Giziane Fagundes: Doutorado (2004)

Atividade privada em empresa de biotecnologia.

    Rodrigo Alexandre Panepucci: Doutorado (2006)

Pesquisador de carreira do Hemocentro da Faculdade de Medicina  

de Ribeirão Preto.

    Manuela Ramos Barbieri: Doutorado (2009)

Fez Pós-Doutorado no Centro de Química de Proteínas, ligado ao Centro  

de Terapia Celular (CEPID).

    Dalila Luciola Zanete: Doutorado (2008)

Completou pós-Doutorado no Centro de Terapia Celular (CEPID).

    Rodrigo Haddad: Doutorado (2009)

Após Pós-Doutorado no Centro de Terapia Celular (CEPID), Professor 

Associado da Universidade de Brasília.

    Felipe Saldanha de Araújo: Doutorado (2010)

Professor Associado da Universidade Federal de Brasília.

    Ana Cristina Silva Pinto: Doutorado (28/11/2011)

Pesquisadora no Hemocentro de Ribeirão Preto da FMRP-USP.

    Francisco de Paula Careta: Mestrado (2007), Doutorado (6/9/2011)

Docente da Universidade Federal do Espírito Santo.

    Mariane Serra Fráguas: Doutorado (2014)

    Renato Luiz Guerino Cunha: Doutorado (2014)

Tese em cotutela com Profa. Eliane Gluckman, Université de Paris-Diderot. 

Atualmente Docente do Departamento de Imagens Médicas, Hematologia  

e Oncologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, responsável 

pela Divisão de Transplante de Medula Óssea.
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TRABALHOS QUE RECEBERAM MAIS  
DE 50 CITAÇÕES NA LITERATURA
(em fevereiro de 2022)

 Ano Revista Citações

2000 Nature 658

2008 Experimental Hematology 446

2008 American J Human Genetics 238

2003 Stem Cells 235

2004 Stem Cells 222

2010 Human Mutation 207

2007 Brazilian J Medical and Biological Research 197

2013 Stem Cells 163

2002 Blood 151

2000 Proc. National Academy Sciences USA 130

2009 Proc. National Academy Sciences USA 130

2001 British Journal of Haematology 123

1999 Thrombosis and Haemostasis 120

2005 British Journal of Haematology 119

2011 Hepatology 111

1999 Thrombosis and Haemostasis 108

2008 International J Cancer 106

2001 Haematologica 100

2004 Real-time Imaging 97

2001 Proc. National Academy Sciences USA 95

2011 Stem Cell Research 87

1979 Blood 82

1999 American Journal of Physical Anthropology 77

2009 Leukemia 75

2002 American Journal of Human Genetics 72

2000 Haematologica 69

continua
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Ano Revista Citações

2000 Thrombosis Research 69

2003 Tissue Antigens 67

2005 Experimental Cell Research 66

1998 British Journal of Haematology 64

1999 Human Reproduction 60

1999 American Journal of Human Biology 60

1998 Acta Haematologica 59

2002 Haematologica 57

2000 Thrombosis and Haemostasis 56

1992 American Journal of Physical Anthropology 55

1996 Human Heredity 54

2006 Muscle and Nerve 52

1996 Annals of Human Genetics 53

  

A listagem completa de minhas publicações científicas encontra-se no 
final deste opúsculo.
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A PRESIDÊNCIA DO CNPQ

No período de 21/7/2007 a 26/1/2010 ocupei a posição de Presi-
dente do Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq). Minha mais relevante ação durante aquele período foi a criação, 
estruturação e implantação do programa dos Institutos Nacionais de Ci-
ência e Tecnologia (INCTs). Continua sendo o mais robusto programa 
de pesquisa do Brasil nos anos recentes. Sua organização foi inovadora, 
pois resultou da colaboração de numerosas entidades, agências de apoio 
à pesquisa federais (como Capes, Finep), ministérios (Agricultura, Saúde), 
BNDES, empresas como a Petrobrás, sob liderança do Ministério de Ciên-
cia e Tecnologia e do CNPq. Participaram ainda, de uma forma inédita, 
com contrapartidas relevantes, seis fundações estaduais de apoio à pesquisa 
(FAPESP, Faperj, Fapemig, Fapespa, Fapeam, Fapesc). Os recursos totais 
na primeira fase foram da ordem de R$ 642 milhões (cerca de 450 milhões 
de dólares PPP). Inédita também foi a criação de um comitê constituído 
por representação de todos os financiadores, que participaram da elabora-
ção do edital, seleção de propostas e seu acompanhamento posterior.

Foram aprovados 122 institutos, em todas as áreas de conhecimento: 
biologia, ecologia e ambiente; saúde; engenharia, exatas comunicações e 
tecnologia; energia; ciências humanas e sociais. Em 2014, um novo edital 
contratou 102 projetos (novos ou renovações).

Juntamente comigo, três pessoas contribuíram para a concepção e im-
plantação prática do programa: Sérgio Machado Rezende, então Ministro 
de Ciência e Tecnologia, Carlos H. Brito Cruz, na época o Diretor Científi-
co da FAPESP, e José Roberto Drugowich de Felício, um dos três Diretores 
do CNPq, e que posteriormente me acompanharia na gestão da USP e na 
FAPESP.

Hoje fala-se muito em “pesquisa orientada pela missão”, ou seja, a 
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promoção da pesquisa induzida por temática para atender a alguns proble-
mas prioritários da sociedade. É prática da maioria das agências de apoio à 
pesquisa de grande número de países, muitas vezes orientadas por políticas 
nacionais de seus governos. A FAPESP vem dando espaço crescente a essa 
estratégia, como exemplificado pelo seu Programa de Ciência para o De-
senvolvimento. O Programa dos INCTs foi, de certa forma, pioneiro nesta 
estratégia, e continua vivo 14 anos após a sua implantação durante minha 
gestão no CNPq.

INCT: UM PROGRAMA INOVADOR NA CIÊNCIA BRASILEIRA

O edital 15/2008 do CNPq, que criou o Programa INCT, adotou ino-

vações financeiras, gerenciais e organizacionais: 1. Estruturado em 

rede virtual de laboratórios líderes no Brasil e no exterior; 2. Des-

tinado a grupos liderados por pesquisadores de nível I do CNPq; 3. 

Focado em temas de interesse nacional ou em áreas prioritárias para 

determinados Estados; 4. Financiado por um pool de recursos do 

CNPq, CAPES, fundações estaduais de amparo à pesquisa (FAPs) e 

Ministérios atuantes em áreas específicas (saúde, energia, meio am-

biente, agricultura); 5. Gestão, monitoria e avaliação via comitê ges-

tor central e comitês gestores em cada INCT. [...] O programa teve 

imediato sucesso na comunidade científica, universidades, agências 

financiadoras e instâncias governamentais, como validado por ava-

liações de especialistas internacionais. 

Carlos Morel e Renata Hauegen

Valor Econômico, 9/5/2017

Outras importantes ações também se consolidaram naquele período, 
como a expansão do número de bolsas de pesquisa e de iniciação científica, 
uma nova edição R$ 150 milhões do Pronex (Programa de Apoio a Núcle-
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os de Excelência), também em parceria com as FAPs, o fortalecimento do 
Programa Casadinho, visando a criar parcerias de núcleos de pesquisa do 
Norte, Nordeste ou Centro-Oeste com cursos de avaliação 3-4 na CAPES 
com cursos de nível 5-6 de qualquer lugar do país.

PRO-REITORIA DE PESQUISA DA USP 
(15/2/2010 – 24/1/2014)

Destaco quatro ações implantadas durante o período com Pro-reitor 
de Pesquisa da Universidade de São Paulo:

1. Criação e implantação do Programa de Núcleos de Apoio 
 à Pesquisa
2. Criação e implantação do Programa de Apoio aos Jovens Docentes
3. Conferências USP
4. Expansão e fortalecimento da Cooperação Internacional 
 em pesquisa  

Programa de Núcleos de Apoio à Pesquisa (NAPs). Pela primeira vez na 
sua história a USP dedicou recursos consideráveis à implantação e consoli-
dação de núcelos de pesquisa interdisciplinares. Os NAPs eram já previstos 
no Regimento da USP, criados pelo primeiro Pró-reitor de Pesquisa da 
USP, Erney P. Camargo. Não havia, no entanto, grandes incentivos a seu 
funcionamento. O programa que criamos, por meio de editais competiti-
vos e análise de mérito por comissões externas de nível internacional, pro-
moveu a pesquisa interdisciplinar e estimulou a atividades desses núcleos, 
que persistem ainda hoje. Exemplo de seu sucesso, o projeto do NAP serviu 
de base para a criação de cinco centros do programa dos CEPIDs apoiados 
pela FAPESP em 2013.
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REITORIA DA USP

Em 19 de dezembro de 2013, fui eleito em primeiro lugar na lista 
tríplice para o cargo de Reitor da USP, juntamente com Vahan Agopyan, 
eleito para Vice-reitor. Nomeado Reitor por decreto do Governador Ge-
raldo Alckmin de 26 de dezembro de 2013, tomei posse em 25 de janeiro 
de 2014, como 27º Reitor da USP, com mandato até 24 de janeiro de 2018. 

Pela primeira vez, após 50 anos, um médico retornava à Reitoria da 
USP. O último médico que me antecedeu na Reitoria foi Antônio Barros 
de Ulhôa Cintra (1960-63), que também foi Secretário da Saúde. Foi de seu 
serviço, na Faculdade de Medicina da USP em São Paulo, que migraram 
para a nova Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto Hélio L. de Olivei-
ra, Cássio Bottura e outros fundadores do Departamento de Clínica Médi-
ca. Cintra teve também um papel relevante na instalação da FAPESP, em 
1962, pois foi seu primeiro Presidente, até 1973. Em 1990, o Prof. Cintra 
participou da banca do concurso no qual ascendi ao cargo de Professor Ti-
tular da USP (os demais integrantes da banca foram Oswaldo Luiz Ramos, 
Ricardo R. Brentani, Flávio Fava de Morais e Dalmo de Souza Amorim).

SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Em 24 de abril de 2018, assumi o cargo de Secretário Estadual de Saú-
de de São Paulo, até 31 de dezembro de 2018. Todas as posições que ocu-
pei, (presidente do CNPq, Reitor e Pró-reitor da USP, Secretário de Saúde 
e Presidente da FAPESP) contemplam, obviamente, uma vertente política. 
Não no sentido de política partidária, essa nunca me interessou de fato; 
não sou membro de qualquer partido político. Mas sim como uma ativida-
de que exige intenso relacionamento humano, interação com grupos políti-
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cos e ideológicos, negociações, avaliação, planejamento, e principalmente, 
convencimento para obter apoio de uma maioria para executar projetos. 

A Secretaria da Saúde não foge à regra, quanto aos aspectos indicados 
acima. Mas, por outro lado, talvez seja a mais “técnica” das secretarias de 
estado. Dispõem de um orçamento apreciável, uma estrutura gigantesca e, 
felizmente, no Estado de São Paulo, essa estrutura é altamente profissional 
e qualificada. 

Apesar de ser um cargo bastante exigente quanto à dedicação, foi um 
período muito entusiasmante, pois pude tratar na prática com uma série de 
decisões que tinham efeito imediato sobre a saúde da população do Estado, 
desde a capital e região metropolitana, até os pequenos municípios de pou-
cos mil habitantes. Eram desde decisões de elevado impacto até pequenas 
questões do dia a dia: vacinação, epidemia de febre amarela, vigilância epi-
demiológica, aberturas de leitos de urgência para cirurgias cardíacas pedi-
átricas, reformas de emergência em hospitais antigos, o funcionamento das 
organizações sociais de saúde, a compra de ambulâncias, os medicamentos 
de alto custo. Tudo isso exigindo uma interação permanente com diretores 
e superintendentes de hospitais públicos e privados, prefeitos, secretários 
municipais de saúde, deputados estaduais e federais. Foram nove meses de 
atividade intensa, altamente gratificante.

CONSELHO SUPERIOR DA FAPESP

Em 2017, foi indicado pelo Conselho Universitário da USP, em pri-
meiro lugar na lista tríplice, para compor o Conselho Superior da Funda-
ção de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), para o qual 
foi nomeado pelo Governador do Estado. Em 2018, foi nomeado para a 
Presidência da FAPESP, após indicação pelo Conselho Superior da Funda-
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ção, e nomeado para novo mandato em 2021. 
Merece destaque, nesse seu período na presidência da FAPESP, o for-

talecimento do apoio aos programas de inovação, em especial a ampliação 
de colaboração com grandes empresas no Programa de Centros de Pes-
quisa em Engenharia e a consolidação do PIPE (Programa de Pesquisa 
Inovadora em Pequenas Empresas). Também foi lançada uma nova etapa 
do Programa CEPIDs, prevendo a criação de 12 novos centros até 2025, 
iniciado um programa de colaboração com a Secretaria da Educação (Pro-
educa) para apoio à pesquisa na educação básica, a criação de bolsas para 
pesquisadores iniciantes (Programa Pi) ou para pesquisa ousada (Programa 
Geração). Foram também criados seis centros de pesquisa em inteligência 
artificial (três em São Paulo e três em outros estados brasileiros) em cola-
boração com o Comitê Gestor da Internet (CGI), o Ministério da Ciência, 
Tecnologia e inovação e o Ministério da Comunicações. Esta colaboração 
entre o CGI continua, com ampliação do apoio a centros de pesquisa e 
inovação na área de computação e internet.

Outro aspecto que distingue o seu período à frente da FAPESP, foi a 
criação do Programa de Centros de Ciência para o Desenvolvimento, uma 
forma de estratégia para “pesquisa orientada à missão”: editais competiti-
vos para criação de centros formados por grupos de pesquisa de institutos, 
universidades, órgãos vinculados ao governo e empresas, para solucionar 
problemas de interesse do desenvolvimento do Estado de São Paulo. Até 
o momento foram aprovados 27 projetos que tratam de temática ampla, 
como xenotransplantes, segurança pública, melhora do pescado, terapia 
celular, segurança pública, sanidade animal, transição energética, neutrali-
dade climática da pecuária, entre outros.

De elevado interesse para o desenvolvimento científico do Estado, foi 
criado um programa de infraestrutura de pesquisa de valor substancial, 
para aquisição de grandes equipamentos científicos e recuperação e cuida-
do de acervos e coleções biológicas.
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MARCO A. ZAGO NA REITORIA 
DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
(25/1/2014 – 24/1/2018)

No dia 25 de janeiro de 2014, tomei posse como Reitor da USP, no dia 
em que a universidade completava 80 anos de sua fundação. A universida-
de passava por um período agudo de incertezas, de agitação e de conflitos, 
e a chegada de um novo reitor foi recebida com grande expectativa. Havia 
necessidade de unificar a comunidade acadêmica, e decidi encerrar meu 
discurso inaugural de Reitor recém-empossado com um apelo à união, 
com os versos de João Cabral de Melo Neto, Tecendo uma manhã:

Discursando no dia da posse como Reitor da USP

Um galo sozinho não tece uma manhã: 
ele precisará sempre de outros galos. 
De um que apanhe esse grito que ele 
e o lance a outro; de um outro galo 
que apanhe o grito de um galo antes 
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e o lance a outro; e de outros galos 
que com muitos outros galos se cruzem 
os fios de sol de seus gritos de galo, 
para que a manhã, desde uma teia tênue, 
se vá tecendo, entre todos os galos.

Meu mandato como Reitor da USP foi marcado por duas característi-
cas: as reformas e a recuperação financeira. 

Este período de Reitorado, destaca-se pelo mais amplo conjunto de 
reformas regimentais e estatutárias dos últimos 45 anos, que modificaram 
profundamente a governança e as prioridades da universidade, uma verda-
deira terceira reforma do Estatuto da USP (depois das reformas de 1969 e 
de 1988). Essa reforma foi conduzida com participação intensa do Conse-
lho Universitário e das unidades da USP, e anunciada na primeira reunião 
do Conselho Universitário que presidi, em 11 de fevereiro de 2014.1

O ponto mais substancial da reforma do poder foi mudar o processo 
de tomada de decisões, garantindo ao Conselho Universitário, às Congre-
gações e aos Conselhos Centrais uma participação mais expressiva na vida 
da Universidade, incluindo em sua gestão financeira. Como consequência, 
em quatro anos realizamos 36 sessões do Conselho Universitário, o maior 
número em qualquer mandato reitoral.

Além disso, fizemos a defesa da autonomia da universidade, conduzin-
do um grande esforço coletivo para superar as dificuldades que abalaram 
nossas finanças, resultantes do período desastroso que a economia do país 
atravessava. Tivemos sucesso em recuperar as finanças e ao mesmo tempo 
tomar medidas para garantir estabilidade no futuro.

1 Naquela 9533ª Reunião do CO, primeira do mandato de Marco A. Zago, o Prof. Carlos 
Guilherme Mota, que foi o primeiro diretor do Instituto de Estudos Avançados da 
USP, dirigiu-se ao CO tratando do percurso histórico da USP, desde a instalação da 1a. 
Reunião do CO da USP em 17 de fevereiro de 1934. Em sua reflexão, o Prof. Carlos 
Guilherme refere o que chama das três fundações anteriores da USP, e fala da sua 
quarta fundação que se iniciaria neste fevereiro de 2014.
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Pela ordem de importância as mudanças e iniciativas durante meu 
mandato, que mudaram a face da USP, eu destacaria:

1.  Inclusão social e racial nos cursos de graduação 
 e implantação de cotas

Entre 2013 e 2020 ocorreu uma mudança radical do perfil dos es-
tudantes que ingressam na universidade, transformando definitivamente 
a face da USP. Essa alteração foi determinada por medidas propostas e 
aprovadas no Conselho Universitário durante meu mandato, entre 2014 
e 2017.

No vestibular de 2014, quando assumi a Reitoria, a percentagem de 
alunos que entraram na USP advindos da escola secundária pública foi de 
32%, e a de pretos, pardos e indígenas (PPI) foi de 17%. No vestibular de 
2021, a percentagem de estudantes da escola pública foi de 52% e a de PPI 
foi de 44% do número total de vagas.

Foram três etapas, todas ocorridas em meu mandato entre 2014 e 
2017: 

 1. Abertura da USP ao Enem (pelo SISU). Pela primeira vez 
  a FUVEST perdia a exclusividade. A USP se abriu ao Brasil. 
 2. Pela primeira vez, houve reservas de vagas do ENEM para quotas
   sociais e étnicas. Foi o início da mudança maior!
 3. Finalmente, na reunião do Conselho Universitário de 4/7/2017,
  foi aprovada a resolução 7373, publicada em 10/7, fixando as 
  normas para a reservas de vagas para estudantes da rede pública 
  e estudantes PPI nos vestibulares da USP. 
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INCLUSÃO SOCIAL E RACIAL: DERRUBANDO O MURO

A resolução destinou percentual de vagas crescentes a esses es-

tudantes, para atingir 50% para ingressantes advindos de escolas 

públicas em cada um dos cursos da USP e em cada um dos turnos, 

incidindo nessas vagas um percentual de 37% reservadas para PPI 

(percentual desses estratos étnicos na população paulista). 

O reitor da USP, Marco Antonio Zago, classificou a decisão do Conse-

lho Universitário como “histórica”. “É emblemática, porque representa 

uma Universidade que tem liderança e muita visibilidade no país. A in-

clusão social é um problema importante do ponto de vista de integra-

ção de nossa população.” Veja, em 4 de julho de 2017. 

Em cerimônia realizada na Sala São Paulo, em 20 de novembro de 

2017, data em que comemora o Dia da Consciência Negra, o Reitor 

Marco Antonio Zago recebeu o Troféu Raça Negra, concedido pela 

ONG Afrobrás (Sociedade Afro-Brasileira de Desenvolvimento Sócio 

Cultural) em parceria com a Faculdade Zumbi dos Palmares.

EFEITO DAS COTAS SOBRE O PERFIL DOS INGRESSANTES NA USP

50%

2014 2018 2021

51,7  Escola pública

44,1  Pretos, pardos
          e indígenas40%

30%

20%
Gestão ZAGO
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“Aproveitando-se da corajosa, porém controversa, iniciativa da USP de 

estabelecer cotas de ingresso a estudantes socialmente carentes [...] 

a universidade será uma ferramenta de ascensão social, e é isso o que 

incomoda muita gente. [...]. O que realmente se busca é uma sociedade 

mais civilizada e com menor injustiça social e, consequentemente, com 

menores disparidades de renda e de qualidade de vida”. (Folha de S. 

Paulo, “Universidade pública e as cotas”, 7/8/17).

“Professores relatam que a maior diversidade na USP tem-se refletido 

nos debates em sala de aula, uma vez que os novos alunos trazem cada 

vez mais questões relacionadas à sua experiência, mudando o debate 

sobre temas como o racismo e a vivência das periferias.” (Folha de S. 

Paulo, 8/6/2021).

M. A. Zago recebe o Troféu Raça Negra, das mãos do escritor Paulo Lins, 
concedido pela ONG Afrobrás em parceria com a Faculdade Zumbi dos 
Palmares, em reconhecimento pela aprovação das cotas raciais e sociais para 
ingresso na USP (2017). Troféu Raça Negra guardado na Reitoria da USP. 
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2. Fortalecimento da autonomia das unidades 
 e da democracia interna

Abolição das listas tríplices para diretor e vice-diretor de unidades, 
substituídas por eleição direta pelo colegiado da unidade; extinção das elei-
ções de representantes em colegiados por meio de delegados, substituída 
pela eleição direta eletrônica; modificação do processo de escolha e tempo 
de mandato dos presidentes das comissões estatutárias das unidades (gra-
duação, pós-graduação, cultura e extensão, e pesquisa), facilitando a vin-
culação aos mandatos de diretor e vice-diretor, permitindo a formação de 
“equipes de gestão”.

3. Estabelecimento das políticas de igualdade 
 de gênero, defesa da mulher e combate à violência

A USP tornou-se uma Universidade mais pacífica. Denúncias de abu-
sos sexuais, ataques homofóbicos, recepção violenta a calouros (trotes) e 
outras transgressões aos direitos humanos na universidade foram comba-
tidas e desapareceram. A Comissão de Direitos Humanos passou a super-
visionar a apuração de todas as denúncias de abusos contra mulheres e 
desrespeitos à identidade de gênero.

Criamos o Escritório USP-Mulheres, e participamos do movimento He-
-for-She criado pela ONU (UN Women). O Reitor da USP foi o único rei-
tor de universidade latino-americana a participar do Programa da ONU  
Impact 10x10x10 (10 chefes de estado, 10 CEOs de grandes companhias e 
10 líderes de universidades) para promover a igualdade de gênero. 
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Promovemos recepções integradoras para os nossos calouros, mas nos 
opusemos a festas com consumo de álcool e outros entorpecentes. Promo-
vemos a alegria, as comemorações, as práticas esportivas e artísticas, a in-
formação, para receber cada ano os que chegavam; suprimimos práticas de 
crimes, de assassinatos e de desrespeitos aos direitos humanos e às mulheres 
no espaço universitário.

4. Defesa da autonomia da universidade, 
 restabelecendo o equilíbrio financeiro

A USP sobreviveu a duas grandes ameaças à sua autonomia ao longo 
de mais de oitenta anos de história: a) a primeira grande ameaça foi exter-
na, durante o período militar; b) a segunda ameaça à autonomia ocorreu 
durante o meu mandato (2013-2017) – uma crise financeira sem preceden-
tes, que pôs em risco a própria sobrevivência da USP. 

M A Zago com estudantes da USP e a Profa. Eva Blay, primeira 
diretora do Escritório USP Mulheres, em reunião da ONU Mulheres 
(UN Women) em Nova York (2017).
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A grande queda das receitas, resultante da crise financeira pela qual 
passou o país, e os gastos excessivos trouxeram o espectro da inadimplên-
cia. Gastávamos muito mais do que recebíamos: as despesas com pessoal 
chegaram a consumir até 106% do que recebíamos do Estado e o gasto 
total chegou a 120%. Havia ameaça da perda da autonomia, garantida às 
universidades públicas paulista por mais de 30 anos pelo decreto estadual 
nº 29.598, de fevereiro de 1989. 

Para vencer a crise foi preciso muito empenho dos diretores e gestores, 
grande dedicação para conter os gastos, e aprovar mudanças estruturais, 
não apenas os desequilíbrios do momento como para se prevenir contra 
repetições futuras da crise. Foram três conjuntos de medidas:

 1. Contenção de despesas, incluindo o enxugamento do quadro 
  de servidores por meio de um plano de demissão voluntária, 
  sem afetar o quadro de docentes;
 2. Criação da Controladoria Geral da USP, única universidade 
  brasileira que conta com esse órgão; 
 3. Aprovação de Parâmetros de Sustentabilidade Financeira, 
  um conjunto de regras para reger as finanças e limitar 
  o comprometimento financeiro. 

MOVIMENTAÇÃO DO PESSOAL DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Durante a gestão Zago, período da maior crise financeira da USP, houve uma redução de 
23% do quadro de funcionários técnico-administrativos e de 5% do quadro de docentes

∆% = Variação percentual em relação a 2008

Ano T. Admin Docentes Total
 Número ∆% Número ∆% Número ∆%

2008 15.170  5.517  20.687 
2010 15.997 + 5,4 5.846 +5,9 21.843 +5,6
2014 17.997 +18,6 6.137 +11,2 23.436 +13,3
2017 13.825 -8,9% 5.810 +5,3 19.635 -5,1
2020 13.355 -11,9 5.726 +3,7 19.081 -7,8
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Apesar da inquietação, a universidade saiu fortalecida, pois demons-
trou capacidade de se organizar e de reagir. Como resultado, a USP  
readquiriu seu equilíbrio financeiro, sem intervenção externa, garantindo 
dessa forma sua autonomia. 

O gasto anual com pessoal caiu de 106% em 2014, para 96% em 2017 
e para 85% no ano de 2020. O comprometimento acumulado com gastos 
de pessoal entre janeiro e julho de 2022 foi de 69%, comprovando o suces-
so das medidas financeiras e regulatórias adotadas.

AS REFORMAS FINACEIRAS E A RECUPERAÇÃO DA USP

“É chegado o momento de definições na Universidade de São Paulo, 

a mais importante instituição de pesquisa do país. Se não sair do fos-

so administrativo em que se meteu [...] continuará aprisionada num 

ciclo vicioso. O plano de enxugamento do quadro de servidores é 

mais que bem vindo em uma instituição que hoje está em grave situ-

ação financeira.” A USP contra o muro, Folha de S. Paulo, 19/8/2014.

REDUÇÃO DOS GASTOS DA USP

Comprometimento da receita do Tesouro com pessoal e total de gastos 

(em cada mês, média móvel dos 12 meses anteriores) 
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“Reformas aprovadas na USP significam a adoção salutar de normas 

de responsabilidade fiscal [...] e vão garantir que a universidade con-

centre seus esforços nas atividades para as quais foi criada, que são 

o ensino, a pesquisa e a extensão”. José Goldenberg, O Estado de 

São Paulo, 20/3/2017. 

5. Criação do 3º Curso de Medicina da USP 
 e do Curso de Biotecnologia na EACH

Em 4 de julho de 2017 o Conselho Universitário aprovou a criação do 
terceiro Curso de Medicina da USP, no campus de Bauru (os outros dois 
são o curso da Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo, criado em 
1912, antes da fundação da USP, e o curso de Medicina de Ribeirão Preto, 
criado em 1952). A USP cumpriu assim sua responsabilidade de aumentar 
a oferta de vagas públicas no ensino superior.

Em seu primeiro vestibular, para início em 2018, o curso já foi o segundo 
mais concorrido da USP, com 4.447 inscritos e 105,9 candidatos por vaga.

A aula inaugural do curso, versando sobre Câncer: uma doença mortal, 
tratável e curável, foi proferida por Marco Antonio Zago e pelo Governador 
Geraldo Alckmin, em 26 de fevereiro de 2018.

Zago com os novos 
alunos da primeira 
turma de Medicina  
da USP em Bauru, com 
o Governador Geraldo 
Alckmin e o Reitor V. 
Agopyan, após proferir 
a aula inaugural do  
novo curso (2018).
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A VALORIZAÇÃO DA PESQUISA: DURANTE A GESTÃO ZAGO 
CRESCEM A QUALIDADE E A QUANTIDADE DA PRODUÇÃO CIENTÍTICA

A grande crise financeira pela qual passou a USP no meu mandato, 

e as medidas drásticas necessárias para erradicá-la, seguida de me-

canismos institucionais permanentes para prevenir a recidiva, como 

limites de gastos e enxugamento da máquina administrativa não 

afetaram o desempenho da universidade.Por exemplo, a produção 

científica continuou a crescer. Entre os anos de 2014 e 2018, o 

número de trabalhos produzidos pela USP e registrados no Web of 

Science passou de 12.064 a 14.080 por ano, ou seja, um crescimento 

de +17% (comparativamente, o crescimento médio mundial no pe-

ríodo foi de +15%).

Houve, concomitantemente, uma melhora dos indicadores qualita-

tivos. O impacto médio normatizado dos trabalhos publicados pelos 

pesquisadores da USP cresceu de 0,94 em 2014 para 1,09 em 2018 

(+16%), em relação à média mundial de 1,0. Da mesma forma, a USP 

ocupou em 2014 a 107ª posição no ranking de citações de seus tra-

balhos científicos, subindo para 77ª posição em 2018.

IMPACTO NORMALIZADO 0,94      à      1,09             ∆ +16%

10.000

13.000

11.000

14.000

12.000

15.000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

N
úm

er
o

 d
e 

ar
ti

go
s

2014 – 2018
∆ +17%}



MARCO ANTONIO ZAGO      53

6. Solução da crise ambiental e reabertura do campus 
 da USP Leste; USP uma campeã de sustentabilidade

Ao assumir o mandato, encontramos o campus da USP Leste interdi-
tado por ordem judicial. O acesso àquele local estava proibido diante das 
alegações de elevado risco à vida e ao bem-estar das pessoas. Para evitar a 
interrupção das atividades didáticas e de pesquisa da EACH foi necessário 
encontrar local onde instalar temporariamente um conjunto de cinco mil 
pessoas (4.500 estudantes, 300 professores e 200 servidores não-docentes).

O campus esteve interditado por 195 dias, com vultosos prejuízos para 
o ensino, a pesquisa, a convivência no campus e, principalmente, à imagem 
pública da USP. A USP Leste foi reaberta por uma ação coordenada pela Rei-
toria, após instalação de equipamentos de monitoramento, reforço da segu-
rança ambiental e demonstração, depois de exaustivas análises toxicológicas, 
que não há contaminação de solos que representem riscos à saúde ou à vida. 

Outros progressos identificaram a USP como uma universidade cam-
peã da sustentabilidade:

 1. Em 2016 ganhamos o prestigioso Prêmio Internacional Sustainable 
  Campus Excellence Award, concedido pela Rede Internacional
   de Campus Sustentáveis (International Sustainable Campus 
  Network, ISCN), apresentando o plano Campus Planning and 
  Management System.
 2. Em setembro de 2017, Zago assina em Nova York um memorando 
  com Michael Nolan, secretário executivo do Programa Global 
  Compact Cities Program, da ONU, para instalação de um escritório 
  regional do programa na USP, com a participação da então 
  Superintendente de Gestão Ambiental Patrícia Iglecias. A USP 
  se comprometeu a realizar ações voltadas para os 17 Objetivos de 
  Desenvolvimento Sustentável. O escritório foi inaugurado em 
  24 de outubro de 2017.
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7. Iniciativas de Impacto nas Relações Internacionais

Durante seu período de mandato como Reitor a USP teve grande pro-
tagonismo na cooperação internacional, transformando-se em um grande 
hub de relações com universidades, institutos de pesquisa e agências inter-
nacionais. Algumas dessas atividades já haviam se iniciado sob sua inciativa 
durante o período de Pró-reitor e se ampliaram durante o reitorado, como 
a criação e fortalecimento da Cátedra José Bonifácio, voltada para a cul-
tura, economia e política ibero-americana. Em 2017, pela primeira vez a 
reunião anual de Magna Charta Universitatum Observatory foi realizado 
fora de Bolonha; a USP sediou o encontro de reitores que se congregam ao 
redor do documento Magna Charta Universitatum assinado inicialmente 
por 500 universidades (incluindo a USP), em 1.988 ano do 900º aniversário 
da Universidade de Bolonha (hoje são 947 signatários).

M. A. Zago juntamente com reitores de diversas 
universidades, em cerimônia do Observatório da Charta 
Magna Universitatum na Universidade de Bolonha (2015)
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M. A. Zago e os reitores da Universidade de Buenos Aires (Alberto Barbieri), 
U. Complutense de Madrid (Carlos Andradas Heranz), U. Nacional Autônoma 
do México (Enrique Graue Wiechers) e da U. de Barcelona (Didac Ramirez) 
recebidos pelo Rei Felipe VI da Espanha.

TRÊS DISCURSOS E UM ARTIGO

Ao longo da vida acadêmica fiz numerosas manifestações públicas, 
perante audiências muito diversas. Grande parte delas foram palestras e 
conferências de natureza técnico-científica, algumas outras sobre atuação 
ou tendências de órgãos ou instituições que dirigi. Mais raramente, essas 
manifestações exigiam, pelas circunstâncias, abordagens mais conceitu-
ais ou de cunho pessoal. Selecionei três exemplos: meu discurso de posse 
como Reitor da USP, minha última manifestação no Conselho Universitá-
rio, quando encerrei a última sessão que presidi daquele colegiado, e meu 
discurso na Câmara Municipal de minha cidade natal, Birigui, quando 
recebi o título de Honra ao Mérito (já que sou, por nascimento, cidadão 
biriguiense). 
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Em 16 de abril de 2016 tive a honra, a convite do Reitor Ennio Vival-
di, de apresentar a conferência de abertura do ano acadêmico da Universi-
dad de Chile. Naquela cerimônia à qual comparecem altas autoridades da 
República e da Universidade, discorri sobre o tema ¿Cuáles son los retos 
de la Universidad en la América Latina? Um sumário dessa conferência foi 
transformado em um artigo publicado por Times Higher Education, e se 
encontra reproduzido após os três discursos.

Discurso de posse como Reitor da USP, 
em 25 de janeiro de 2014, no Palácio Bandeirantes

 Senhor governador, senhor vice-reitor, membros do colendo 
 Conselho Universitário, autoridades, senhoras e senhores

A Universidade de São Paulo completa hoje 80 anos, se considerado o 
decreto de sua organização formal de 25 de janeiro de 1934. Suas origens, 
no entanto, são centenárias e remontam à criação da Faculdade de Direito 
em 1827, seguida das cinco outras escolas profissionais que, aglutinadas 
com a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, instituída pelo mesmo 
decreto, constituíram o núcleo inicial da USP. 

Uma característica surpreendentemente moderna daquela universida-
de nascente era a diversidade intrínseca de sua missão. Devia ser, ao mes-
mo tempo, escola de formação profissional de elevada qualidade; instituto 
de pesquisa de ciências, letras e filosofia; local de formação das lideranças 
intelectuais, e de criação, compreensão e transmissão da cultura. 

E essa universidade, assim constituída, revelou-se um projeto político 
e estratégico bem sucedido, ao qual vieram agregar-se as outras duas uni-
versidades estaduais paulistas (Unicamp e Unesp), os institutos de pesquisa 
como Butantã, IPT, IPEN e IAC, o Centro Paula Souza e a Univesp, como 
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instrumentos de uma política que colocou o Estado de São Paulo em posi-
ção de liderança no país, na produção intelectual e na formação de pessoal 
qualificado de nível superior. 

As universidades existem para prover educação superior de excelência 
às novas gerações e para promover a pesquisa, entendida no sentido mais 
amplo, ou seja, a investigação experimental e tecnológica, a pesquisa dos 
problemas humanos como o exame das questões econômicas, políticas e 
sociais, as dimensões acadêmicas ligadas às manifestações culturais e artís-
ticas, entre outras, estendendo seus resultados à sociedade. 

Uma universidade de alto padrão acadêmico não pode, no entanto, tra-
tar suas duas missões tradicionais, o ensino e a produção intelectual, como 
dois compartimentos estanques, mas devem ser desenvolvidos de forma ar-
ticulada: não é possível ser forte em pesquisa e fraco no ensino. Somente a 
existência de grupos de pesquisa e laboratórios de excelência, por exemplo, 
garante o desenvolvimento de cursos de pós-graduação, caso contrário, a 
formação pós-graduada seria uma atividade vazia. 

Nas palavras de Karl Jaspers, “a universidade é uma escola, mas de 
um tipo muito especial. Não deve ser vista apenas como um local de ins-
trução; pelo contrário, o estudante deve participar ativamente da pesquisa 
e, desta experiência, ele deve adquirir a disciplina intelectual e a educação 
que permanecerão com ele pelo resto de sua vida. Idealmente, os estudan-
tes pensam de maneira independente, ouvem criticamente e são responsá-
veis perante si mesmos. Eles têm liberdade de aprender.” 

Pela natureza de sua missão e de seus interesses, as universidades são 
entidades que transcendem as fronteiras nacionais. Tratam de questões 
que são valorizadas em todas as culturas, em todas as nações e nas mais 
diferentes épocas. Basta olharmos para as universidades nascentes na Eu-
ropa medieval, quando os jovens das mais diversas origens nacionais bus-
cavam Bolonha, Paris, Coimbra ou Oxford. Mas, é preciso ressaltar que, 
da mesma forma que ocorria na Idade Média, não se alcançará a interna-
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cionalização por meios burocráticos ou artificiais. Somente universidades 
reconhecidas como centros de conhecimento atrairão os jovens de nosso 
mundo globalizado. 

Adicionalmente às suas duas missões clássicas, ensino superior e pes-
quisa, a última década fortaleceu o reconhecimento da chamada “terceira 
missão” das universidades, que inclui todas as relações das universidades 
com seus parceiros não acadêmicos. Divergindo da característica transna-
cional do ensino e da pesquisa universitários, a terceira missão fortalece o 
vínculo com as comunidades locais e regionais, expostas hoje a mudanças 
rápidas ou inesperadas, como a globalização, mudanças climáticas, incer-
tezas econômicas e rápidas transformações tecnológicas. A USP deve con-
tribuir para com o poder público para responder aos difíceis problemas 
derivados da concentração populacional em grandes metrópoles, da mu-
dança rápida do perfil etário e de consumo da sociedade, bem como da 
crescente substituição da economia baseada em mão de obra e riquezas 
naturais por uma sociedade de informação e do conhecimento. O mundo 
de hoje exige das universidades ações que vão além de seus muros. 

Como afirmamos em nosso programa, a relevância das universidades 
brasileiras será determinada pela sua capacidade de responder criativa-
mente aos desafios dos problemas emergentes no cenário atual: a expansão 
dos fenômenos da cultura, o crescimento de reivindicações de acesso ao 
conhecimento e à herança cultural da sociedade, a exigência de que as 
instituições, sobretudo as públicas, atendam aos anseios dos atores sociais 
diferenciados, a necessidade de ampliar a inclusão social, a habilidade de 
sincronizar-se aos movimentos do conjunto da sociedade, a capacidade de 
transformar conhecimento em inovação, tanto no setor produtivo como 
para as políticas públicas. 

A USP não se furtará às suas responsabilidades. Mas, há que reco-
nhecer que ela encontra-se hoje sob fortes pressões originadas de fora e de 
dentro dela mesma. Ameaças e pressões, por si só, não são intrinsecamente 
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negativas, pois podem representar oportunidades de mudanças e de cons-
trução de maior coesão. 

Mas, a quais ameaças e pressões a USP está sujeita? De um lado, ela 
precisa reagir vigorosamente à expectativa da sociedade, legítima, de uma 
resposta às crescentes demandas sociais. De outro lado, passamos por um 
desequilíbrio financeiro que pode pôr em risco nossa autonomia. 

Mas, a mais grave das ameaças é a corrosão do tecido mesmo da uni-
versidade, tanto por movimentos de protesto, que se têm transformado em 
agressões ao patrimônio e às pessoas, como pela intolerância ao diálogo, que 
ameaça transformar a universidade em um túmulo de ideias. 

Temos que reagir, temos que enfrentar esses desafios, de três formas 
distintas. 

Primeiramente, aumentando a contribuição da USP para a socieda-
de paulista; nós precisamos fazer mais e melhor. Temos que melhorar a 
qualidade e reduzir a evasão de nossos cursos de graduação. Precisamos 
reavaliar o sistema de acesso e acompanhar com atenção o progresso da 
inclusão social e racial, construindo as intervenções que forem necessárias. 

A USP Leste e o campus de Lorena serão dois motivos adicionais de 
orgulho da USP, e devem ter impacto positivo nas regiões onde estão im-
plantados, da mesma forma que tiveram nossos campi de Ribeirão Preto, 
de São Carlos, de Piracicaba, de Bauru e de Pirassununga. Precisamos am-
pliar nossa relação com os setores produtivos e governamentais, participar 
da articulação e implantação dos parques tecnológicos. 

Em segundo lugar, vamos modificar radicalmente a gestão de recur-
sos financeiros, reformar e modernizar a administração para valorizar as 
atividades-fim. Não é possível que uma simples mudança num curso de 
graduação exija interminável ritual de discussões e aprovações, que pouco 
ou nada contribuem para melhorar a qualidade das decisões. 

A gestão comedida de recursos financeiros restritos nos obrigará à 
sobriedade administrativa e à avaliação conjunta das nossas prioridades, 
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privilegiando a promoção de atividades acadêmicas e de recursos humanos 
em relação à expansão de obras físicas. 

Finalmente, temos compromisso com a revisão da governança da uni-
versidade, que passa por uma crise nas suas formas de legitimação e de 
gestão. Por isso, assumimos o compromisso de repactuar as relações no 
âmbito da universidade, de forma a aumentar a agregação interna, trazen-
do o diálogo, e não mais o confronto, para o centro da vida universitária, 
numa forma de democratização que avance muito além do mecanismo de 
escolha do Reitor. Uma democratização que reverta a desconcentração do 
poder que caracterizou as sucessivas gestões recentes, e que inclua o com-
partilhamento de responsabilidades entre a Reitoria e as unidades acadê-
micas, maior transparência na gestão do orçamento e restabelecimento do 
papel central dos órgãos colegiados. 

Mas, não resta qualquer dúvida de que a nossa mais urgente tarefa, 
que será um encargo permanente de todos, a partir de amanhã, é a recons-
trução das relações entre estudantes e professores, em todas as suas dimen-
sões. Esta será a base da mudança que ocorrerá na USP. Não podemos es-
quecer, nunca, que somos, acima de tudo, educadores, e seremos julgamos 
pelo êxito que alcançarmos nessa missão. Os jovens que formaremos vão 
atestar se a USP, quando se aproxima de seu centenário, está realmente 
cumprindo sua missão, como sonharam seus fundadores. 

Para isso, eu os convoco a todos, estudantes, docentes e servidores, 
para respondermos em conjunto aos desafios que se nos apresentam, nas 
palavras poéticas de João Cabral de Melo Neto: 

Um galo sozinho não tece uma manhã: 
ele precisará sempre de outros galos. 
De um que apanhe esse grito que ele 
e o lance a outro; de um outro galo 
que apanhe o grito de um galo antes 
e o lance a outro; e de outros galos 
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que com muitos outros galos se cruzem 
os fios de sol de seus gritos de galo, 
para que a manhã, desde uma teia tênue, 
se vá tecendo, entre todos os galos. 

A campanha acabou, os rituais da transmissão do cargo esgotaram-
-se neste momento. Somos agora aliados pela mesma causa. Permitam-me 
evocar, pela última vez, o lema que nos moveu nesta campanha em prol da 
universidade: agora somos Todos pela USP! Todos pela USP!

Última participação no Conselho Universitário, em 12 de dezembro
de 2017, na Sala do Conselho Universitário da USP

Encerro aqui minha participação no Conselho Universitário da USP. 
Tive a elevada honra de presidir a esse Conselho por quatro anos, como 
parte de meus encargos como Reitor. Foram 33 reuniões, número que su-
pera ao dos outros mandatos que me antecederam. Neste período, o Con-
selho Universitário e os demais órgãos colegiados reassumiram seu papel 
central no processo decisório da universidade. Todas as decisões foram 
aprovadas com maioria ampla de votos: a USP mudou radicalmente com 
apoio expressivo dos conselheiros.

Abolimos as listas tríplices para escolha de diretores e vice-diretores 
das faculdades, institutos especializados e museus, que são agora eleitos 
diretamente pela sua comunidade, fortalecendo a legitimidade do processo. 
Ao mesmo tempo, as eleições para as presidências de comissões das unida-
des ficaram mais racionais, permitindo a formação de “equipes de gestão”.

Da mesma forma todos os servidores (docentes e não docentes) e os 
discentes passaram a escolher os seus representantes pelo voto direto e ele-
trônico. Acabaram-se as eleições por delegados, controladas por pequenos 
grupos ou sem a necessária transparência.
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A universidade defendeu sua autonomia, ao superar a mais profunda 
crise financeira de sua história, protegendo-se, assim, da insolvência finan-
ceira, que ocorreria se não conseguisse mais honrar os salários de ativos e 
aposentados, com consequente perda da autonomia conquistada há quase 
trinta anos. 

Garantimos, ainda, o futuro de nossa autonomia, criando uma contro-
ladoria (inédita entre as universidades brasileiras) e uma “lei de responsa-
bilidade fiscal”: os parâmetros de sustentabilidade econômico-financeira, 
que impedem que, no futuro, se repita o desastre de gastarmos mais do que 
arrecadamos. 

Reforçamos, ainda, a autonomia universitária, ao rejeitar todas as 
tentativas de intervenção externa na vida e na supremacia do Conse¬lho 
Universitário, como ocorreu em anos precedentes, quando o Conselho foi 
submetido a constrangimentos, invasões e obstruções de seu funcionamen-
to, que restringiram sua liberdade. 

Mudamos radicalmente o processo de acesso aos nossos cursos de gra-
duação, com a abertura para o Enem. Nestes quatro anos a USP fez o 
maior progresso de sua história em sentido da inclusão social e étnica. O 
perfil de nossos estudantes mudará sensivelmente, para benefício da socie-
dade paulista e vantagem dos nossos próprios estudantes, que serão forma-
dos em um ambiente mais diversificado.

Mais de vinte cursos realizaram reformulações expressivas em seus 
projetos pedagógicos que foram implantadas rapidamente, em virtude da 
simplificação modificações curriculares. Em 2017 criamos dois cursos de 
sucesso: um de Biotecnologia na USP Leste, e um novo curso de Medicina, 
em Bauru, que teve 105 candidatos por vaga em seu primeiro vestibular. 

Criamos o Escritório de Desenvolvimento de Carreiras e os Centros 
de Aperfeiçoamento Didático; promovemos os congressos de graduação e 
as atividades esportivas e culturais como parte da educação, integração e 
socialização. Aumentamos os gastos com permanência e formação estu-
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dantil, apesar das dificuldades financeiras.
Reformulamos e expandimos as responsabilidades da Comissão de 

Direitos Humanos, criamos o escritório USP-Mulheres, fomos escolhidos 
pela ONU para participar da iniciativa He-for-She pela igualdade de gêne-
ros, acabamos com os trotes violentos, adotamos tolerância zero com a dis-
criminação de gênero e as agressões covardes contra as mulheres. Aumen-
tamos a proteção de nossos estudantes, professores, funcionários técnicos e 
ad-ministrativos, e de todos os que nos visitam, implantando o Programa 
USP Segura, supervisionado pela Comissão de Direitos Humanos, que re-
duziu sensivelmente a criminalidade na Cidade Universitária na Capital e 
nos seus arredores.

Fizemos a mais abrangente e inovadora reforma dos sistemas de ava-
liação institucional e individual. Aprovamos um sistema flexível, que se 
implantará gradativamente com participação da própria comunidade, que 
leva em conta a diversidade de nossas unidades acadêmicas e a vocação de 
cada membro do corpo docente. 

Finalmente, promovemos uma eleição para escolha dos novos reitor e 
vice-reitor, que transcorreu na mais absoluta tranquilidade e com plena li-
berdade, distinguindo-se das eleições anteriores caracterizadas por tensões, 
agitações e invasões. Pela primeira vez empregamos uma votação eletrôni-
ca moderna, simples, confiável e passível de ser auditada. O resultado foi 
uma participação ampla de votantes, com abstenção de apenas 7%, num 
processo caracterizado pela absoluta privacidade do eleitor. 

Temos em consequência, dois novos dirigentes escolhidos segundo 
nosso Estatuto, nomeados pelo Governador cumprindo sua responsabili-
dade legal, que assumirão seus mandatos em 25 de janeiro de 2018, quan-
do a USP completa 84 anos.

Quero, pois, agradecer a todos que apoiaram e viabilizaram essa ges-
tão. Primeiramente o Vice-reitor Vahan Agopyan, que dividiu comigo as 
responsabilidades maiores, sempre comportando-se com lealdade, ética e 
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dedicação. Quero também agradecer ao Prof. Ignacio Maria Poveda Ve-
lasco e aos servidores da Secretaria Geral, que viabilizaram as reuniões e 
os fluxos de documentos dos altos colegiados, com reconhecida eficiência. 
Sou imensamente grato aos seis professores e professoras que durante os 
quatro anos ocuparam as posições de Pró-reitores: Antonio Carlos Her-
nandes, Bernadete de Melo Franco, Carlos Gilberto Carlotti, José Eduardo 
Krieger, Maria Arminda Nascimento Arruda, e Marcelo Roméro. Da mes-
ma forma, prestaram relevantes serviços à USP os Pró-reitores adjuntos, 
superintendentes, procuradores-gerais, chefes de gabinete, coordenadores 
da Codage, prefeitos dos campi.

A USP depende da dedicação, boa vontade e compromisso ético de 
seus docentes, e dos convidados externos que nos auxiliam na gestão, como 
os membros da Comissão de Ética, presidida pelo Prof. Renato Janine 
Ribeiro, a Professora Maria Hermínia Tavares de Almeida, Ouvidora da 
USP, e o ministro José Gregori, presidente da Comissão de Direitos Hu-
manos.

Nenhuma ação eficiente teria sido possível sem a parceria dos diretores 
de faculdades, institutos especializados e museus. Sou imensamente grato 
à atenção de que sempre fui alvo, e da amizade que muitos me dedicaram. 
Durante quatro anos, numerosos professores, estudantes e funcionários téc-
nicos e administrativos colaboraram diretamente comigo, em discussões, 
comissões, dando sugestões, promovendo iniciativas, e executando ativida-
des as mais diversas.

 
Minhas amigas, meus amigos,
Deixo este conselho confiante de que continuará sua missão de mais 

de 80 anos, vigilante ao futuro e à autonomia da USP. Juntos controlamos 
o grande risco da insolvência financeira. Devemos estar alertas, agora, para 
duas ameaças que se delineiam, pois podem pôr novamente em perigo a 
autonomia de instituição: a intolerância e a instalação de grupos de oposi-



MARCO ANTONIO ZAGO      65

ção atuando sistematicamente contra a orientação do reitor legitimamente 
eleito.

O perigo é particularmente proeminente no próximo ano, em virtude 
das eleições no país, numa situação de tensão política e de intolerância que 
se alastra em todos os segmentos da sociedade. Não podemos permitir que 
a universidade seja invadida pelas divergências daqueles que vão procurar 
usar o território da USP para promover suas convicções políticas, partidá-
rias e ideológicas. A USP não é território de luta partidária a ser conquista-
do, mas sim local de cogitação acadêmica para gerar ideias e projetos para 
a sociedade.

Por outro lado, nomeados os novos reitor e vice-reitor, cabe-me o de-
ver de lembrar a toda a comunidade acadêmica que a tradição da USP 
jamais admitiu examinar o processo eleitoral em termos de situação e opo-
sição. Aqueles que usam essas abordagens esquecem ou desconhecem os 
princípios de governança da nossa universidade. 

Na USP não existem partidos, nem “do Reitor” nem “contra o reitor”. 
Se alguém agride essa tradição octogenária, desrespeita os pressupostos 
básicos da mais antiga tradição universitária brasileira, a da Universidade 
de São Paulo, que desde 1934 vem elegendo reitores segundo a prescrição 
de seu Estatuto, fortalecendo e aperfeiçoando sua governança.

Visões maniqueístas que nos querem dividir em situação e oposição 
não fazem qualquer sentido na vida da Universidade. Nossa governança 
baseia-se na tradição, consolidada no estatuto, de que a liderança política 
e administrativa da universidade é exercida pelo Reitor, que preside o cole-
giado maior, o Conselho Universitário. Assim foi por 84 anos, garantindo 
nossa unidade. Assim continuará sendo.

Ameaças à autonomia e à liberdade existirão sempre. Mas eu sou oti-
mista, não por ingenuidade, mas porque confio nos homens e mulheres 
desta universidade. Por isso, encerro com versos do poeta mineiro Emílio 
Moura, que citei recentemente em minha homenagem a Hélio Lourenço 
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de Oliveira. É um poema de esperança, tão necessária no passado quanto 
é hoje:

Quando a luz desaparecer de todo,
mergulharei em mim mesmo e te procurarei, lá dentro.
A beleza é eterna.
A poesia é eterna.
A liberdade é eterna.
Elas subsistem, apesar de tudo.

Viva a USP!

Discurso do Reitor da Universidade de São Paulo, Marco Antonio 
Zago, na Câmara Municipal de Birigui, por ocasião da entrega  
do Diploma de Honra ao Mérito, em 22 de abril de 2014

Senhor Prefeito Municipal, Presidente da Câmara, 
Ilustres Vereadores, Senhoras e senhores,

Aqui nasci, e vivi nesta cidade por 17 anos. Deixei-a, juntamente com 
numerosos outros jovens da minha geração, na década de 60, à busca de 
oportunidades para realização de nossos sonhos e de nossas ambições. Fo-
mos, na grande maioria, bem sucedidos, e progressivamente nossos víncu-
los mais fortes com nossa terra natal foram-se enfraquecendo. Os parentes 
e os amigos da época foram, aos poucos, tomando outros destinos, como eu 
mesmo, depois meus pais e irmão, tios, primos, amigos. 

Não há como ignorar a enorme mudança da vida da cidade de hoje, 
comparada à da minha infância e juventude. Não se trata apenas da mu-
dança natural que acompanha o passar do tempo e o progresso, mudança 
registrada nos belíssimos versos de Camões:
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Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, 
Muda-se o ser, muda-se a confiança: 
Todo o mundo é composto de mudança,
Tomando sempre novas qualidades.

Aquela comunidade, que comemorava então seu cinquentenário, era 
muito diversa da Birigui centenária de hoje. A economia basicamente ligada 
à agricultura do café, do algodão, do arroz e do amendoim, sem uma gran-
de estrutura de serviços ou de produção industrial, que tendia à estagnação, 
sofreu uma surpreendente renovação com a implantação de indústrias, em 
especial calçadista, têxtil e moveleira, e a economia da cana-de-açúcar, a 
partir exatamente do final da década de 60.

A Birigui dos anos 60 era muito diferente. Seus 40 mil habitantes orga-
nizam-se ao redor de várias dezenas de famílias, na sua maioria fundadas 
por imigrantes italianos, espanhóis, portugueses, sírio-libaneses e japone-
ses. Minha família era um exemplo típico, com quatro avós que chegaram 
da Itália no início do século 20, agregava quase uma centena de pessoas. 
Famílias de raízes brasileiras mais antigas, como mineiros, gaúchos, ma-
to-grossenses eram muito menos numerosas. A cidade e os bairros rurais 
próximos constituíam um contínuo. A vida social era dominada pelas ati-
vidades dos clubes, como o Birigui Pérola Clube e o Birigui Tênis Club, 
os colégios sobre os quais falarei mais, o cinema, a vida comunitária nas 
igrejas – na igreja matriz dos frades franciscanos, nas igrejas dos bairros, 
no templo metodista – e por uma atividade política intensa, vibrante, apai-
xonada mesmo, e que algumas vezes chegava a desrespeitar a civilidade. 

Nossas famílias ajudaram a construir essa cidade, e muitos deles aqui 
repousam para sempre. Nós, os mais jovens, nos fomos. Aqui, no entanto, 
ficaram nossas origens e aqui estão nossas raízes, plantadas firmemente 
na praça Dr. Gama, no Colégio Stélio Machado Loureiro, no Colégio 
Sagrado Coração, no Instituto Noroeste, no Cemitério da Saudade, na 
Igreja Matriz, no Cine Pérola, nos bailes do Pérola Clube, e na lembran-



RESUMO DA VIDA ACADÊMICA68     

ça dos amigos que juntos saímos em busca da liberdade: Marin, Sambia-
se, Zamperlini, Giampietro, Sanches, Passarelli, Toneti, Lautenschläger, 
Segalla, Beneduzzi, Miragaia, Nunes, Maroni, Peruzzo, Abdo, Pontes, 
Miguel Pedro, Yamane, Silveira, para lembrar apenas alguns. 

Daquela época ficaram lembranças que enriquecem nossa vida e a 
velhice que se aproxima. A cidade da nossa juventude é eterna, pelo menos 
para cada um de nós; enquanto a cidade real se transforma materialmente, 
à medida que novas gerações assumem seu controle, aquela que perma-
nece em nosso coração e em nossa memória somente será destruída pela 
nossa própria morte.

Para captar a doçura daquela lembrança, somente a ingenuidade e a 
beleza da música de Adoniran Barbosa:

Como fui feliz, naquele fevereiro,
Pois tudo para mim era primeiro:
Primeira rosa, primeira esperança,
Primeiro carnaval, primeiro amor criança.

O que levamos daqui? O que levei dessa cidade? Levamos um capital 
imenso e inesgotável, que nos serviu por toda a vida, e que eu procurei 
transmitir a meus filhos e tenho a ambição de transmitir mais amplamente 
a toda uma nova geração: a educação. A educação formal nas escolas, no 
grupo escolar Roberto Clark, no Colégio Sagrado Coração, no Stélio Ma-
chado Loureiro, no Colégio Noroeste, cujo valor e qualidade somente hoje, 
mais de meio século depois, posso apreciar devidamente. Não podemos 
esquecer que naquela época a televisão apenas estava se implantando, não 
existia internet, e uma viagem de Birigui a São Paulo não se fazia em menos 
de 12 horas, grande parte por estrada poeirenta. Não havia globalização, e 
a capital de S. Paulo ainda à época era uma cidade meio que provinciana; 
o que dizer então de Birigui, a 500 km da capital? Mesmo assim, lemos os 
clássicos, discutíamos política nacional e internacional, aprendemos a nos 
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comunicar em línguas vernácula e estrangeiras, e tivemos professores de 
matemática e de ciências implacáveis e intolerantes com a negligência ou 
a falta de dedicação.

Mas não se pode ignorar também o papel que a vida comunitária teve 
em nossa educação. As igrejas, o vínculo familiar sempre presente, a intera-
ção entre as famílias como centro da vida da cidade. Neste ambiente valo-
rizam-se o comportamento ético, o trabalho e o respeito aos valores sociais. 

Esse mundo não existe mais. Mas seus valores persistem, ou devem 
persistir. Cabe-nos procurar adaptá-los à vida moderna, globalizada, de ce-
lulares, i-Pads, internet, televisão, viagens quase que instantâneas, famílias 
cada vez mais reduzidas, demandas do mercado, expectativas de ganhos 
cada vez maiores. 

Não posso deixar de agradecer enormemente essa homenagem que 
a Câmara Municipal de minha cidade natal me presta. Trata-se de um 
dia memorável e muito alegre para mim, e que ficará para sempre entre 
minhas lembranças felizes. Nada pode ser mais valioso para um homem do 
que o reconhecimento de sua família e de sua comunidade. 

Quero que essa homenagem se estenda em primeiro lugar a meus 
pais Antônio e Elvira, que aqui passaram grande parte de sua vida de-
dicando-se ao trabalho e à família. A meu irmão José Roberto, como eu 
biriguiense. A minha esposa Márcia e meus filhos Marcelo e Marina, que 
aprenderam a gostar da cidade nas poucas vezes que a visitaram. E a toda a 
minha grande família de Zagos, Zanollas, Capelaris e Venturinis, avós, tios, 
primos, muitos dos quais repousam nesse solo para sempre. 

Quando saí de Birigui, buscava educar-me para a profissão de médico, 
que exerci por muitos anos. Com o tempo fui cada vez mais dedicando-me 
à pesquisa científica. Hoje, no cargo de Reitor da Universidade de São 
Paulo, entendo que minha principal missão é a de educador. Não posso, 
pois, deixar de aproveitar a oportunidade de, ao visitar esse braço do poder 
municipal, ressaltar a importância da educação para o desenvolvimento de 
São Paulo e do país.
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A prioridade da educação faz parte de todos os programas políticos e 
eleitorais, mas só raramente se transforma, de fato, em realidade. Gostaria 
de convidá-los para manter viva a tradição desta cidade como um cen-
tro de educação, uma cidade onde um neto de pobres imigrantes italianos 
como eu pode, por meio do estudo, progredir e tornar-se útil à sociedade. 
Vamos fazer de Birigui uma cidade em que os índices de escolaridade e de 
desempenho escolar no ensino fundamental, secundário e técnico estejam 
acima da média do Estado de São Paulo. Vamos criar bibliotecas, valo-
rizar o teatro e a educação musical e técnica, recompensar a dedicação 
dos professores. O retorno econômico e social será muito maior do que os 
investimentos.

Não há destinos traçados. Cada um, pessoa ou cidade, escreve seu 
próprio destino, como nos lembra, a todos nós que partimos, mas também 
para aqueles que aqui ficaram para construir, os versos do poeta espanhol 
Antonio Machado: 

Caminhante, são teus passos
o caminho e nada mais;
Caminhante, não há caminho,
caminho se faz ao andar.
Ao andar se faz o caminho,
e ao voltar a vista p’ra trás
se vê a senda que nunca
se há de voltar a pisar.
Caminhante não há caminho,
senão esteiras no mar.

Muito obrigado!
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A USP VISITA BIRIGUI

Durante meu mandato como Reitor da USP tive oportunidade de re-
gressar mais uma vez à minha cidade natal, em uma situação muito espe-
cial. Durante minha adolescência, o organista e regente do Coral da Igreja 
Matriz de Birigui era o Sr Frederico Passarelli, filho de Antonio Passarelli, 
maestro de origem italiana que o precedera nesta função e havia fundado a 
Banda Municipal da cidade, que hoje se denomina Corporação Musical An-
tonio Passarelli. Pai e filho acumularam grande quantidade de partituras de 
valor histórico, a partir de ou mesmo anteriores à sua chegada em Birigui 
em 1926, que foram cedidas para estudos para o Departamento de Música 
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Esses docu-
mentos cobrem um importante momento da história, com a chegada em 
massa de imigrantes italianos que ajudaram a difundir a cultura musical 
clássica e popular no interior do estado.

Em retribuição, no dia 8 de dezembro de 2017, dia do aniversário 
da cidade, a USP Filarmônica, orquestra do Departamento de Música da 
FFCLRP, dirigida pelo maestro Rubens Ricciardi, realizou um concerto na 
Igreja Matriz de Birigui. Entre as obras apresentadas, inclui-se a execução 
pela primeira vez de um chorinho composto por Antonio Passarelli deno-
minado O Biriguiense.
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Fac-símile da matéria publicada na revista Times Higher Education, 
em julho de 2016
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Com o Ministro Sérgio M. 
Resende, e seus amigos Roberto 
Passetto Falcão e Fernando 
Ferreira Costa (2009)

Na posse da Diretora e Vice-
Diretor da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto, 
Margarete de Castro e Rui 
Ferriani (2016)

Com presidente FH Cardoso, 
Eduardo M. Krieger, Celso Lafer 
e José Goldenberg (2014)
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