
Sérgio Ferreira: 'O que se tem que ensinar é ensinar a aprender'  
 
Em entrevista ao 'Jornal da Universidade/UFRGS', ex-presidente da SBPC fala sobre ensino 
superior, inovação e pesquisa  
 
Sérgio Ferreira é médico e pesquisador. Atualmente é professor da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto, da Universidade de SP. De 1995 a 1999 foi o presidente SBPC.  
 
Também dirigiu o Instituto Nacional de Controle de Qualidade da Saúde e a Fundação Oswaldo 
Cruz. Fora do Brasil foi diretor de pesquisas da empresa farmacêutica britânica Wellcome, de 1971 
a 1975. No final de janeiro esteve em Porto Alegre e, nos dias 28 e 29 de janeiro foi conferencista 
no Fórum Social Mundial.  
 
Em um intervalo dos seus compromissos encontrou-se com Clovis Ott e Jacira Cabral da Silveira 
do Jornal da Universidade/UFRGS, e, durante uma hora e meia, conversou, entre outros assuntos, 
sobre inovação, o estágio atual do ensino no Brasil, efeitos do neoliberalismo e das globalização e 
estratégias de desenvolvimento.  
 
Jornal da Universidade - Vamos começar falando sobre um dos assuntos preferidos no momento: 
a inovação tecnológica?  
 
Sérgio Ferreira - Vamos. Primeiro, sobre a necessidade da pesquisa básica para se fazer a 
inovação e, segundo, como se transfere da Universidade, dos centros que fazem o conhecimento 
básico, para os grupos que necessitam de novos processos ou novos produtos. Inovação é aquilo 
que, em geral, dá patente, um produto novo com processo novo. O conhecimento não dá patente. 
O conhecimento é feito pela teoria, pelos paradigmas. Os conceitos são feitos dentro da 
Universidade. O conhecimento que é feito dentro da Universidade vai ser utilizado, ou a própria 
indústria faz novos conhecimentos. As grande indústrias produzem conhecimentos novos.  
 
JU - A resolução desse problemas começa com o estabelecimento da Sociedade da Informação? E 
esta 'sociedade' existe, realmente?  
 
Ferreira - Sim. A Sociedade da Informação se estabeleceu ao longo dos anos 80 e no início da 
década de 90, com a transferência, em larga escala, da produção industrial para o Sul dos EUA, 
onde a mão de obra era barata. Isto se enquadrou na evolução das políticas econômicas 
neoliberais: privatizações, comércio 'livre', desregulamentações e ajustes estruturais sociais. Foi 
uma invenção das necessidades capitalistas da globalização e de seus governos. Ao mesmo tempo 
em que houve um crescimento do acesso a serviços de informação em muitos países do Sul, este 
ficou restrito a áreas urbanas e a regiões de mercados mais lucrativos. A maioria da população 
ficou do lado menos privilegiado de uma crescente brecha digital.  
 
JU- O senhor detalharia diferenças entre a Sociedade da Informação e a Sociedade do 
Conhecimento?  
 
Ferreira - Não há, propriamente, diferenças. Diz-se é que não existe um único modelo de 
Sociedade da Informação, mas muitos. Agora, ela está sendo rebatizada como Sociedade do 
Conhecimento. Porém ainda não se sabe se a Sociedade do Conhecimento pretende ou pode 
diminuir a brecha digital. Mas, apenas a difusão de conhecimentos práticos ou teóricos não 
capacita uma sociedade a entrar nos mercados competitivos. É preciso mais do que isso.  
 
JU - Não é aí que entra a inovação? A Universidade não teria que cumprir o papel das empresas 
em relação à inovação?  
 
 
 



Ferreira - A Universidade transfere o conhecimento que já existe na educação do estudante. Mas 
essa transferência pode ser feita pura e simplesmente por indivíduos que jamais realizaram 
pesquisa, por setores que jamais estiveram envolvidos. Só que a qualidade dessa transferência é 
questionada. Para participar do mercado globalizado é necessário criar conhecimento, desenvolver 
novos processos de produção e produtos de grande agregação de valor. Está provado que este 
salto qualitativo é impossível sem ciência básica e inovação tecnológica. A quantidade de 
conhecimento, em qualquer área, é muito grande. O que se tem que ensinar é ensinar a 
aprender. Para ensinar a aprender é necessário saber como se produz conhecimento via processo 
científico. Segue-se a visão do objetivo.  
 
JU - E o que define o objetivo?  
 
Ferreira - O objetivo é o somatório das intersubjetividades. Para isso há um método científico, 
mais estatístico, que ajuda as subjetividades a encontrar o mesmo caminho que foi encontrado 
com a demonstração teórica para aquele conhecimento, com bases em paradigmas. Essa 
atividade de procurar o conhecimento implica na existência da curiosidade, no respeito não muito 
grande pelo dogma, pelo que o professor disse. A procura pelo conhecimento não aceita dogmas e 
o conhecimento pode ser dado pragmaticamente. Não se tem mais que ensinar tudo. A idéia de 
que o indivíduo sai pronto da Universidade caiu. Sai culto, porém burro. Preferimos que saia 
inteligente, mesmo que com menos conhecimento. Ele pode adquirir o conhecimento depois, por 
ele mesmo, na medida em que necessitar para a sua atividade profissional. É essa a idéia. Várias 
vezes no mundo, inclusive na educação, se tenta inventar a roda, e a roda já foi inventada.  
 
JU- Ao dizer que 'não se tem mais que ensinar tudo', e que 'ele pode aprender depois, por ele 
mesmo', o senhor estabelece uma diferença entre os conhecimentos científico e informal, ou na 
sua produção?  
 
Ferreira - Sim. Se, no caso do informal temos um organizador de conhecimento (o computador) 
que é uma proposta, onde há perguntas, no caso de um conhecimento tecnológico o organizador 
é a resultante do processo. É produto de um processo de desenvolvimento. Embora seja possível 
usar os mesmos procedimentos de experimentação (ensaio e erro) é diferente da visão de como 
se realiza. Muita gente acha que fazer ciência básica é mais simples do que fazer desenvolvimento 
tecnológico. Isso não é verdade.  
 
JU - Como jovens criados apertando ou girando botões mecanicamente para ver televisão ou 
manejar video-games, vão compreender e aceitar essa nova ordem de não receber tudo pronto 
do professor, mas que devem procurar o seu próprio conhecimento?  
 
Ferreira - É preciso que haja uma mudança de atitude. Acontece que as crianças de hoje já estão 
achando, pouco a pouco, que a galinha nasce com celofane. Numa matéria publicada pela 'Folha 
de SP' as crianças dizem que o ovo, simplesmente, sai da prateleira do supermercado. As pessoas 
estão perdendo a noção de como as coisas são feitas. Aí não se tem mais critério, inclusive de 
julgar qual é o produto melhor. O produto melhor, então, passa a ser o mais caro. Desaparece 
qualquer critério de análise, inclusive daquilo que se usa. Quem deveria ajudar a pensar não tem 
crítica sobre a realidade em que vive.  
 
JU - A escola fundamental já vem sofrendo uma transformação e permitindo que as crianças a 
questionem. Com isso elas formulam hipóteses, fazem suas perguntas. Por que dentro da 
Universidade isso não acontece?  
 
 
 
 
 



Ferreira - A Universidade é, esquizofrenicamente, científica. Talvez nas crianças esta 
transformação já tenha começado a ocorrer numa fase um pouco tardia. Deveria iniciar no pré-
primário. A criança, hoje e de um modo geral, já está começando a ser triturada na escola 
primária. Antes, ela já foi triturada pelo analfabetismo científico cultural da população. E já 
começa a ter suas crenças muito mais importantes do que a sua observação. Isso vai, pouco a 
pouco, tirando a pergunta da criança. Já está tudo pronto, tudo escrito. E quando aparece um 
produto novo, ela nem sabe o que é. Se é mais caro, é o melhor. Mas por que é o melhor, não 
sabe dizer.  
 
JU - Um aluno chega na faculdade com esta falha na sua formação. Não é aí que entra a 
Universidade como a principal produtora de conhecimento?  
 
Ferreira - Para isso temos que mudar, radicalmente, nossa visão de ensino. Temos que preservar 
a curiosidade, a capacidade de indagação, ensinar a aprender. Ensinar crianças, jovens e adultos 
a aprender e não sufocá-las com montanhas de conhecimentos técnicos e científicos, como 
fazemos em nossas faculdades, onde são dadas montanhas de matérias para os professores 
justificarem seus salários e as Universidades justificarem seus currículos. Por sua vez, o 'cursinho' 
é a máquina trituradora mais aperfeiçoada que existe. Ele dá uma enorme massa de 
conhecimento apenas para se responder perguntas de vestibular. Não forma o indivíduo. Quando 
o aluno entra na Universidade encontra os pesquisadores. E, junto com eles, o ensino, que na 
Universidade precisa ser repensado. Muitas vezes as pessoas pensam que o ensino é linear. Mas 
não é, e o aprendizado também não. Você aprende uma coisa, outra, desaprende aquilo, depois 
reaprende... é necessário aprender. Ao ensinar, ao se colocar uma pessoa ao lado daquele que faz 
ciência, (fazer ciência é um artesanato do pensamento) se faz com que ela aprenda a juntar fatos, 
a contar uma história, a parar quando existe uma porta fechada, que é necessário ser aberta, e 
lhe proporciona meios para que ela saiba como abri-la. O fundamental dentro da ciência é 
aprender, contar uma história com fatos. Procurar os fatos para poder melhorar a história. E cada 
fato tem as suas origens, ou a sua lista de referência, que poderá ser procurada se alguém quiser 
desenvolver e enriquecer este fato.  
 
JU - Qual a relação entre a expressão 'ensinar a aprender' com o 'analfabetismo científico da 
população', também usada pelo senhor?  
 
Ferreira - Não só analfabetismo científico da grande população, mas também dos nossos 
educadores, políticos e economistas tipo Malan. Não existe a direita ou a esquerda do Malan. Ele 
diz que quando se quer ciência ou tecnologia, se compra. Só que essa tecnologia não permite a 
inovação. A inovação já foi feita no momento em que a máquina foi construída. Ao comprar a 
máquina, apenas nos adequamos ao mercado. Comprar tecnologia não é inovação. Como fazer 
controle de qualidade também não. É obrigação. O grande problema é saber transformar o 
conhecimento que se tem do produto, em processo. Por isso somos subdesenvolvidos. Não 
sabemos fazer isso. Nós, países do Terceiro Mundo, sabemos plantar. Mas nós também temos 
capacidade. Fazemos a melhor soja do mundo, o melhor aço, temos o melhor sistema de procura 
de petróleo em águas profundas, tivemos a melhor rede de informática. No caso dos bancos, 
tivemos a melhor rede elétrica de distribuição do mundo. O neoliberalismo, na medida em que foi 
eliminando coisas, secando, particularizando, fez com que se perdesse a noção do grande, do 
conjunto. As fábricas nacionais que apresentavam novidades, sumiram. O telefone, hoje, é 
comprado da Espanha, da Itália, mas não é mais do Brasil. A rede elétrica, os aparelhos que, 
antes, eram feitos pelas indústrias do RJ, hoje são importados diretamente da França. Ao fazer a 
nossa 'abertura de mercado' com a idéia de que íamos melhorar a qualidade do setor, acabamos 
com a indústria brasileira e, possivelmente, com os empregos. Hoje se morre de fome em 
algumas províncias da Argentina e do Brasil. Mas lá, como aqui, há excedentes de alimentos. A 
Argentina tinha erradicado o analfabetismo. E daí? Perdeu grande parte dos seus melhores 
cientistas e não tem capacidade de inovação tecnológica. Estávamos no caminho de que aqui 
acontecesse o mesmo, mas será que saímos do fosso do analfabetismo científico?  
 



JU - Há alguns anos o Brasil e a Coréia estavam no mesmo patamar de desenvolvimento. A que o 
senhor atribui o avanço da Coréia em relação ao Brasil?  
 
Ferreira - A Coréia teve uma política de desenvolvimento tecnológico. Eles puxaram os bancos 
para investir e a indústria de lá passou a produzir. Aqui, enquanto a indústria de medicamentos 
for, pura e simplesmente, embaladora de droga para vender, como produto de marca ou genérico, 
não faremos as drogas que precisamos para um país subdesenvolvido. Os grandes não estão 
interessados nesse mercado. É um mercado pequeno. Nós somos o sétimo mercado de 
medicamentos do mundo porque temos concentração de poder econômico numa burguesia que é 
do tamanho da Inglaterra. Isso sempre foi assim, até na invenção da patente. Porque quando ela 
foi inventada se dizia que produto natural não permitia patente. Só se fosse definido o seu uso, 
cientificamente. Mesmo assim teria que se isolar o princípio ativo. Um dos problemas que existe 
no produto natural é que nunca se sabe o que ele contém. Tomar um chá uma vez é uma coisa; 
tomar o mesmo chá no verão, é outra. O produto natural é muito difícil de ser controlado.  
 
JU - Na Universidade, se valoriza o professor pelos textos que produz, pelas suas publicações. A 
patente desse professor é, igualmente, valorizada?  
 
Ferreira - Sim, é. Nós não sabemos é fazer a pontuação do professor universitário pelo fato do 
corporativismo dos professores não permitir dizer quem errou, quem não errou. Este 
corporativismo não permite julgar o professor. Se você for diretor ganha mais, se for chefe de 
Depto. ganha mais e incorpora no salário para a aposentadoria. Mas, se for um professor da maior 
classe do Brasil, inclusive Prêmio Nobel, não ganha um tostão a mais por isso. Não existe o 
reconhecimento do mérito. Isto é questionável na medida em que também se faz o mérito pela 
carteirinha partidária. Se julga o cara bom se ele é do partido. Aí os critérios para ser considerado 
bom é que serão julgados. Eu, por exemplo, tenho patente, duas ou três, feitas na Universidade, 
no meu laboratório aqui e com o químico na Europa. Foi tudo feito por fax. O químico estava no 
lugar correto, na Europa. Mas eu não tinha as máquinas, aqui, no meu laboratório.  
 
JU - Isso não desestimula o professor?  
 
Ferreira - Atualmente existe a idéia de que, se ajudou patente, o cara tem uma visão. Ninguém, 
dentro de uma Universidade é contra o fato de que o indivíduo desenvolva conhecimentos 
tecnológicos. O problema é que não se desenvolvam os estudos básicos.  
 
JU - E por que é assim?  
 
Ferreira -Porque muitas vezes o professor tem que disputar um currículo e já está engessado 
nisso, portanto tem que ser dado. Outras porque tem que explicar o seu número de horas. O 
número de professores que existe no Depto. é definido pelo número de aulas que ele dá. Não é 
pela ciência que ele produz. O Depto. raramente é qualificado pela ciência que o professor produz. 
É classificado pelo número de horas-aula que dá para os estudantes.  
 
JU- Isto quer dizer que, na Universidade, o Depto. é mais importante que o professor?  
 
Ferreira - Em virtude da 'democratite departamental' que não é democracia departamental, é uma 
questão de eleição. E a eleição departamental não evoluiu. É extremamente corporativa nas 
Universidades. Tanto nas de SP como no resto do Brasil. E, em geral, os 'coçadores' têm mais 
tempo de fazer política do que os que estão trabalhando. E a tendência, é ir para baixo e não para 
cima. Ninguém chama para um Depto. pessoas de maior calibre do que ela. E o sistema não tem 
a possibilidade de indicar indivíduos para um departamento. Então, a tendência teórica, em 
virtude da democracia departamental, é piorar sempre. A visão do Depto. como a coisa principal, 
e não a visão do ensino daquela unidade, a ciência, leva à mediocrização. Principalmente porque a 
meritocracia não é apoiada pela própria Universidade.  



A Universidade é que tinha que dar bolsa de meritocracia, não o CNPq. Não precisava muita coisa. 
Reconhecimento é o importante. Falta, dentro da nossa Universidade, o respeito pelo mérito.  
 
JU - O desenvolvimento tecnológico é assunto da Universidade ou da indústria?  
 
Ferreira - O desenvolvimento tecnológico tem que ser feito pela indústria, porque é segredo. O 
conhecimento tecnológico não é contado. Durante muito tempo se fez aço, e ninguém sabia que 
se fazia aço. Vários segredos tem sido segurados na caixa preta. Só que não pode se fazer 
segredo dentro de uma Universidade porque é aí que se está formando gente, formulando teses 
etc.. Escrever uma tese em sigilo, é polichinelo dizer que pode fazer uma defesa de tese em sala 
fechada. A coisa permeia. Um laboratório industrial tem várias portas. Para chegar lá dentro, onde 
está se produzindo um conhecimento, é muito difícil. Há até o grande problema do conhecimento 
dos grandes laboratórios ficarem fechados nele mesmos. Acabam sendo vendidos por outros. Eles 
nunca passam para o público alvo. Ao contrário do conhecimento da Universidade, que é passado 
para o mundo. É dado de graça. Saber utilizar esse conceito do conhecimento é que é o pulo do 
gato. Aí vem o problema da indústria ou do país, que precisa ter uma política de estratégia de 
desenvolvimento bem definida.  
 
JU - Alguma vez o Brasil teve esta estratégia?  
 
Ferreira - Sim, de Getúlio até os milicos. Depois, quando abriu o mercado, acabou a visão do 
nacionalismo. Por mais besta que tenha sido, pelas besteiras que fez, por corrupção do próprio 
governo, a questão da informática não foi tratada aqui como foi na Coréia. Aqui se montou 
aparelhos, não se fez. Lá se desenvolveram aparelhos. Aqui se desenvolveram os softwares, mas 
não os aparelhos. Aqui não se desenvolveram automóveis, nem os motores. Se montaram 
automóveis. Em compensação aqui se fizeram coisas de eletricidade, fibra ótica, teorias e avanços 
técnicos que melhorou a performance da Petrobras.  
 
JU - Se falarmos de qualidade...  
 
Ferreira - Existe um problema razoavelmente sério que evita de se dar o salto qualitativo, 
inclusive, de qualidade de ensino: uma visão, que muito freqüentemente existe, e parte das 
engrenagens partidárias. Se coloca na estrutura universitária, ou nos sistemas dos governos 
centrais, pessoas com carteirinha. Não são, necessariamente, pessoas que entendam, mas que, 
freqüentemente, perderam a eleição. Têm o poder político mas não têm competência. Isso 
podemos ver no nosso Ministério, lá em cima. Nós temos vários problemas: a indústria não 
permite a inovação e o conhecimento, e a formulação das políticas é feita por incompetentes.  
 
JU - E onde ficaram os competentes na hora da formulação dessas políticas?  
 
Ferreira - Os competentes ficaram por aí, pelo Brasil. Pegando o Rio Grande do Sul como 
exemplo: existiu a Fapergs que estava indo muito bem. De repente, no fim do governo, mataram 
a Fapergs para fazer uma Universidade estadual. Isso acabou com um grande salto qualitativo de 
produção de indivíduos extremamente competentes em pesquisa que estava existindo no Rio 
Grande do Sul. Dizem que a pesquisa só é feita no Rio e em SP. Mas o resto não quer fazer 
pesquisa, não se protege para fazer pesquisa. Isso não é só coisa da esquerda, mas da direita 
também. Em Minas Gerais a direita está fazendo isso. É divisão partidária. O primeiro dinheiro que 
se corta é o da ciência e do desenvolvimento tecnológico, porque isso não dá marketing político, 
não dá lucro político em tempo zero. Daria lucro político depois de um certo tempo quando você já 
não é mais a pessoa que está lá no poder. Então o que não dá lucro aqui e agora não interessa ao 
político. Se o capitalista funciona com lucro máximo com tempo zero, o político funciona com lucro 
político em tempo zero. Lucro social não interessa ao político.  
 
 



JU - Que áreas do conhecimento deveriam ser incentivadas em função desse novo país que está 
sendo proposto?  
 
Ferreira - As áreas vão ser incentivadas na medida em que se está formando pessoas num 
mercado de ensino ou num mercado de produção necessário à sociedade, ou para produtos ou 
para processos. O que deve ser feito depende da visão política que o país assume. Hoje uma coisa 
importante é o estudo da miniaturização. Para isso tem que se trabalhar com circuitos pequenos. 
Isso é toda uma ciência, a nanotecnologia, que é extremamente importante. Cabe saber: se a 
gente tiver a nanotecnologia vai usá-la onde? As pessoas falam freqüentemente que a 
Universidade está desengajada da sociedade porque ela faz coisas puras. Veja por exemplo nos 
EUA como as associações são produtivas. Na realidade nos EUA, menos de 3% de projetos são 
comuns entre a Universidade e a indústria. As pessoas saem da Universidade e montam uma 
indústria. Quando monta uma indústria de uma determinada coisa, ela já sabe que a IBM vai 
usar, já tem mercado para aquele produto, ela desenvolve uma coisa que arrebenta o sistema 
antigo e faz. Tenta fazer isso no Brasil se não tiver uma indústria certa para usar o teu produto. 
Uma grande desgraça para o Brasil é a existência do Porto Livre de Manaus, que não faz coisa 
nenhuma. Isso é uma corrupção intelectual brasileira.  
 
JU - É possível acabar com essa 'grande desgraça'?  
 
Ferreira - É, sim. Fecha. Põe taxas. Mas isso vai ser difícil porque o que tem de deputado 
ganhando dinheiro nisso... não é o povão ganhando dinheiro. Aquilo lá não produz muitos 
empregos. São só montadoras. Foi exatamente esse negócio que fizemos quando quisemos a 
substituição da importação. Foi penoso. Nós não fazíamos aparelhos, nós importávamos pedaços 
e montávamos.  
 
JU - O senhor acha que com esse otimismo que está aí vai mudar alguma coisa?  
 
Ferreira - A possibilidade de não mudança é muito maior que a de mudança. A engrenagem 
partidária, vai escolher no processo político partidário os indivíduos para que o sistema permaneça 
igual. E esse sistema não está mais na mão de quem se quer, mas de um sistema mundializado, 
globalizado.  
 
JU - Então estamos diante de um blefe?  
 
Ferreira - Na verdade podemos estar diante de um blefe historicamente muito importante se num 
determinado momento for posto em prática o sistema partidário. Os partidos são engrenagens 
que escondem os políticos. Não existe liberdade de pensamento dentro do partido. Você não pode 
pensar. O partido pensa por você. Tinha que acabar o direito do partido escolher quem será 
candidato. Porque o candidato teria o direito do querer ser e escolher a sua política. Eu estou a 
procura de um sistema de liberdade.  
 
JU -Nessa fase que se apresenta agora, o que o senhor procura ver?  
 
Ferreira - Eu tenho um templo chamado Templo da Cidadania, em Ribeirão Preto, em que se 
reúnem pessoas para discutir o que estamos discutindo aqui. Na verdade, a Universidade deixou 
de ser o lugar de discussão de assuntos que transcendem a sala de aula. Só conversar com 
universitário não adianta nada. Tem que conversar com industrial, com músico, artista.  
 
JU - Alguma idéia que nasceu lá vingou?  
 
 
 
 



Ferreira - Uma das idéias que vingou foi a de fazer uma escola. Um grupo dentro dos bairros 
pobres, onde se organiza os meninos para fazerem o que eles quiserem fazer. Você vai vendo o 
que esses meninos e meninas querem e promove o processo. As meninas querem aprender balé 
clássico, os meninos querem aprender tocar violão. Todos eles querem aprender inglês e 
computação. E tem meninos e meninas que brincam de capoeira. Se arranja professores que dão 
aula de graça. O projeto já tem seis anos. Na medida em que o projeto foi se firmando acabou a 
delinqüência no bairro.  
 
JU - O objetivo era esse?  
 
Ferreira - O objetivo era a cidadania. Eles assumiram a sua própria responsabilidade e 
encontraram o que fazer. A cidade perdeu o espaço 'rua'. Assim como na Universidade se perdeu 
o espaço do porão, onde todo mundo conversava e de onde sairam grandes coisas políticas. Isso 
acabou. Hoje se entra na aula e vai embora. O espaço educacional da população sempre foi a rua, 
e a rua sumiu, ninguém mais joga futebol na rua. Na verdade a imagem que os estudantes fazem, 
a imagem que ele faz de si próprio, a imagem que a faculdade tem para dar a todo mundo, 
inclusive para a sociedade é que o indivíduo chega lá e tudo que ele fala é verdade. Um professor 
não pode dizer: 'eu não sei isso', 'eu não estou entendendo'. Senão quebra a mística. Um cientista 
pode. Porque ele trabalha com erro. O erro está mais perto da verdade do que a conclusão. 
Quando eu errei significa que alguém acertou. Eu ensino as pessoas a não terem medo de errar. 
O perfeccionista não pode fazer ciência, porque ele tem medo de errar. O grande professor 
emérito não pode fazer ciência nunca. Se, de repente, ele erra, tem que esconder o erro.  
 
Fonte: Jornal da Ciência – Acesso em 27/3/2003 


