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Na série de reportagens
sobre os 70 anos da
Universidade de São Paulo,
a movimentada trajetória 
da Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas,
que soube superar crises 
e consolidou-se como 
endereço de pesquisa

FABRÍCIO MARQUES

USP70

A faculdade hoje: laboratórios
renovados e 96% dos professores
com dedicação integral
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ustiça se faça à Faculdade de Ciências Far-
macêuticas da Universidade de São Paulo:
em quase 106 anos de existência, a institui-
ção exibiu uma inesgotável capacidade de
superar dificuldades e responder a desa-
fios. Fundada em 12 de outubro de 1898
como Escola Livre de Pharmacia de São
Paulo, manteve-se de pé em seus primór-
dios graças à abnegação dos fundadores.
Médicos ou membros da Sociedade Phar-
macêutica Paulista, eles davam aulas de
graça – ou recebendo quantias simbólicas

– até que o orçamento da instituição saísse do verme-
lho. A criação da escola estava prevista havia mais de 20
anos, mas foi graças ao grupo, liderado pelo médico
fluminense Bráulio Gomes e o farmacêutico Pedro
Baptista de Andrade, que a idéia vicejou, fazendo sur-
gir o quarto curso de farmácia do país e o primeiro de
São Paulo. Logo apareceram novas demandas. O gover-
no da província delegou à escola a tarefa de submeter
a exames aspirantes a dentistas e parteiras “enquanto
não existissem no estado cursos especiais de arte den-
tária e de partos”. Pois em 1902 a instituição chamou
para si a tarefa de formar esses profissionais, tornando-

se Escola de Pharmacia, Odontologia e Obstetrícia. As
duas novas carreiras se desmembrariam ao longo do
tempo – a Obstetrícia desgarrou-se em 1911 e a Odon-
tologia em 1962.

A excelência da Faculdade de Ciências Farmacêuti-
cas se explica, de certo modo, por sua capacidade de se
reinventar. Por muito pouco, o curso não fechou as
portas na década de 1920. A concorrência com outras
escolas de farmácia e um escândalo que cassou o cre-
denciamento federal da faculdade fizeram com que os
alunos debandassem e professores pedissem demissão,
desinteressados de trabalhar numa instituição sem li-
cença para funcionar. Os bens da escola foram seqües-
trados, e, em 1932, o médico e anatomista Benedicto
Montenegro foi designado interventor. No ano seguin-
te, o governo federal restabeleceu o credenciamento.
Montenegro foi personagem-chave na reabilitação da
faculdade. Colocou-a para funcionar e, algum tempo
depois, convenceu o governo paulista a incorporá-la ao
projeto da Universidade de São Paulo. Em 1934, a Fa-
culdade de Pharmacia e Odontologia de São Paulo dei-
xou de existir. Em seu lugar foi criada a Faculdade de
Pharmacia e Odontologia da Universidade de São Pau-
lo. Na prática, alunos e professores integraram-se aos

USP70

O prédio da rua Três Rios, na bucólica São Paulo de 
1927: uma crise por pouco não fechou a escola
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Miritello Santoro, presidente da Comissão de Pesquisa
da faculdade.

Os quatro departamentos dedicam-se a linhas de
pesquisa inovadoras no país, cuja relevância também
pode ser medida pela aplicação prática que terão na
vida e na saúde dos brasileiros. A equipe do professor
Jorge Mancini Filho, do Departamento de Alimentos e
Nutrição Experimental, estuda desde o final dos anos
1980 substâncias antioxidantes naturais encontradas
em alimentos como o dendê, a castanha do caju, a cas-
tanha-do-pará, o alecrim ou o orégano. O objetivo, a
princípio, era testar a utilização dessa matéria-prima
em substituição a antioxidantes sintéticos, usados para
conservar alimentos e suspeitos de fazer mal à saúde
humana. A pesquisa foi ganhando importância ao lon-
go dos anos 1990, enquanto acumulavam-se evidências
de que os antioxidantes podem ajudar a prevenir doen-
ças. Mostrou-se, por exemplo, que é possível enriquecer
alimentos, como o pescado, com substâncias antioxi-
dantes – dependendo da dieta que se dê ao peixe. Com
isso, a carne é enriquecida nutricionalmente e demora
mais para deteriorar.

O professor Franco Lajolo, estudioso dos alimentos
funcionais, aqueles que têm propriedades terapêuticas

Aula com o professor Henrique Tastaldi, na década
de 1950: vinculada à USP, a faculdade floresceu

quadros da USP, assim como o prédio na rua Três Rios,
no bairro do Bom Retiro, centro de São Paulo, foi de-
sapropriado e incorporado ao patrimônio da universi-
dade. Garantia-se a continuidade do projeto acalenta-
do pela Sociedade Pharmacêutica Paulista de formar
“moços capazes de trabalhar em química, habilitados
para a indústria e com coragem e conhecimentos bas-
tantes para se enfrentarem com as dificuldades de aná-
lises sérias e importantes”, como propôs um editorial
de maio de 1895 da Revista Pharmacêutica, órgão ofici-
al da entidade.

Nos últimos 70 anos, período em que sua trajetória
vinculou-se a à USP, a Faculdade de Ciências Farma-
cêuticas não se limitou a formar mão-de-obra. Conso-
lidou-se como referência nacional em ensino, pesquisa
e pós-graduação. Com 800 alunos de graduação, 250
de mestrado e 200 de doutorado, a instituição conta
hoje com 80 docentes – 98% doutores e 96% em regi-
me de dedicação integral à docência e à pesquisa. Em
2003 teve uma produção de 102 artigos em periódicos
publicados no país e 91 no exterior. “O objetivo é pu-
blicar cada vez mais e formar recursos humanos. Mui-
tos dos nossos mestres e doutores vão lecionar em ou-
tras universidades”, diz a professora Maria Inês Rocha
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áreas, como na de fármacos com atividade contra a doen-
ça de Chagas, no diagnóstico de cisticercose, uma para-
sitose, ou em marcadores genéticos de diagnóstico.
“Nos últimos 15 anos, investimentos na renovação de
laboratórios, feitos pelo Banco Interamericano de
Desenvolvimento, a FAPESP e o CNPq, deram lastro
ao salto qualitativo”, diz o professor Jorge Mancini, ex-
diretor da faculdade.

A Faculdade de Ciências Farmacêuticas foi um
exemplo de integração à Universidade de São Paulo. Ao
contrário de outras unidades que já existiam antes do
advento da USP, como as faculdades de Medicina e de
Direito, trocou sem reclamações seu endereço tradicio-
nal, no bairro do Bom Retiro, por uma área de 80 mil
metros quadrados na lamacenta Cidade Universitária do
ano de 1966. “Apesar das dificuldades, o campus apare-
cia como o lugar ideal para o desenvolvimento de ativi-
dades, sem ruídos, contrastando com as salas de aula da
rua Três Rios, constantemente perturbadas pelo tráfe-
go pesado de caminhões”, registrou a professora cate-
drática Maria Aparecida Pourchet-Campos em seu li-

e preventivas, produziu contribui-
ções importantes, por exemplo, pa-
ra a compreensão do metabolismo
das frutas depois de colhidas e aju-
dou a desvendar os processos bio-
químicos que as tornam doces e
macias. A professora Silvia Cozzo-
lino lidera pesquisas sobre a dispo-
nibilidade de ferro em alimentos e
seu uso nutricional. Uma delas foi
um estudo sobre ingestão média
diária de alguns minerais em die-
tas brasileiras, conforme região, fai-
xa etária e condição social. Os me-
nores valores de ingestão de ferro
estavam nas dietas de idosos de ca-
sas de repouso de São Paulo, com
5,4 miligramas por dia (mg/dia), e
na dieta de uma população de bai-
xa renda de Santa Catarina, com
6,4 mg/dia. O ideal é o consumo
diário por adulto de 15 mg/dia.

o Departamen-
to de Análises
Clínicas e To-
xicológ icas ,
destacam-se
trabalhos co-
mo os da pro-

fessora Ana Campa, que, em par-
ceria com o Instituto de Química
da USP, ajudou a desenvolver uma
tecnologia para diagnósticos clíni-
cos baseados na utilização de rea-
ções que emitem luz e permitem mensurar o nível de
várias enzimas de interesse laboratorial. A professora
Maria Inês Rocha Miritello Santoro, do Departamento
de Farmácia, pesquisa, há mais de uma década, a sepa-
ração enantiomérica empregando a cromatografia lí-
quida de alta eficiência com fase quiral. Trata-se de
uma técnica de controle de qualidade de medicamen-
tos capaz de separar moléculas que apresentam os mes-
mos grupamentos químicos como radicais de um áto-
mo de carbono – porém com uma configuração em que
uma é a imagem espelhada da outra. A distinção dos
dois tipos de molécula é importante porque, normal-
mente, apenas uma delas apresenta efeito terapêutico.
Em alguns casos, a outra molécula, além de não ter
efeito farmacêutico, pode apresentar propriedades tó-
xicas. Com a técnica, pode-se separar e quantificar os
dois tipos de compostos.

Tais exemplos são apenas uma amostra das pesqui-
sas feitas no conjunto de blocos de concreto, situado na
avenida Linneu Prestes (ex-diretor da instituição), na
Cidade Universitária. Há trabalhos em muitas outras
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sede também foi palco de eventos
históricos, como a premiação, com
o título de doutor honoris causa, de
Alexander Fleming, o pai da peni-
cilina, em visita ao Brasil no ano
de 1954. Os estudantes foram em
comitiva à estação de trem no
bairro do Brás recepcionar Fle-
ming e ficaram surpresos com a
concentração de populares. Mas o
pai da penicilina passou desperce-
bido – o povo aguardava a chega-
da da Seleção Brasileira de Fute-
bol, liderada pelo craque Leônidas
da Silva.

ambém nos anos
1960, aposenta-
ram-se professores
que haviam mol-
dado a faculdade
após o ingresso na
USP. São nomes

como Carlos Alberto Liberalli,
Henrique Tastaldi, Aristóteles Orsi-
ni e Walter Leser. A transformação
da instituição seria coroada na vi-
rada para a década de 1970, com a
reforma universitária. A Faculdade
de Farmácia e Bioquímica passou a
denominar-se Faculdade de Ciên-
cias Farmacêuticas, e deflagrou-se
uma reestruturação que deu ori-
gem aos quatro atuais departa-
mentos: Farmácia, Alimentos e
Nutrição Experimental, Análises
Clínicas e Toxicológicas e Tecnolo-
gia Bioquímico-Farmacêutica. “A
reforma permitiu uma necessária

reorganização do currículo”, diz Jorge Mancini. “A pes-
quisa, antes da reforma, não era intensa como hoje”,
afirma o professor.

A imagem do farmacêutico como uma espécie de
médico dos momentos de aflição tornou-se definitiva-
mente coisa do passado. Se no início do século 20 o
apelo da profissão firmava-se na profusão de anúncios
de remédios nos bondes – “Salvou-o o Rhum creosota-
do” –, nos anos 1960 o mercado de trabalho expandiu-
se geometricamente, com a instalação do parque de
indústrias de medicamentos no país. A maioria dos
farmacêuticos-bioquímicos sai da faculdade para tra-
balhar em fábricas de remédios. As áreas de análises clí-
nicas e da indústria de alimentos também atraem pro-
fissionais – num mercado de trabalho que continua a
mudar. Nos últimos quatro anos, o currículo da Facul-
dade de Ciências Farmacêuticas da USP ganhou 21 no-
vas disciplinas – temas momentosos como Alimentos
Geneticamente Modificados, Medicamentos Genéricos
e Bioequivalência ou Toxicologia Forense. A institui-
ção, como se vê, está sempre se reinventando. •
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vro A vida da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da
Universidade de São Paulo (1984).

Essa época foi um divisor de águas na trajetória da
instituição. A troca de endereços teve, é certo, um im-
pacto simbólico. Ficou para trás o prédio erguido nas
várzeas despovoadas do Bom Retiro no início do sécu-
lo 20. A construção original continua de pé e, tombada
pelo patrimônio histórico, abriga oficinas culturais do
governo do Estado de São Paulo. Os antigos alunos
guardam memórias prosaicas do edifício de 136 janelas.
Como a imagem solene do professor siciliano Quintino
Mingoja. “Ele exigia que os alunos ficassem de pé quan-
do entrava na sala de aula”, afirma Paulo Minami, pro-
fessor aposentado do Departamento de Análises Clíni-
cas e Toxicológicas, organizador do acervo histórico da
faculdade. “Mingoja se aposentou e depois voltou à fa-
culdade para dar aulas. Ficou muito magoado no pri-
meiro dia de aula, quando uma turma desavisada per-
maneceu sentada quando ele entrou na sala.” No prédio
da rua Três Rios os universitários cortejavam as moças
do Colégio Santa Ignês, do outro lado da rua. A antiga

T
Cenas da escola em 1908:
exame oral num anfiteatro (acima),
aula prática de química industrial 
(abaixo), laboratórios 
de odontologia e de física (à esq.).
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