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imagem está cristalizada na retina de diferentes gerações e
certamente já animou debates sobre as associações entre
ciência e sociedade: eufórico, o hominídeo lança para o céu
o osso que num átimo se transforma em nave espacial
deslizando pelo espaço. Uma alegoria sobre a evolução e a

caminhada do homem na Terra - e de sua viagem rumo às estrelas -
imortalizada por Stanley Kubrick em 2001: Uma odisséia no espaço.

Como 2001, numerosos são os filmes que vêm divulgando a ciência e
seus passos, assim como a cada dia o tema entra na pauta de outras
manifestações artísticas, como música, teatro, circo e literatura.

A revolução científica cada vez mais se aproxima do cidadão comum
e dita os caminhos que separam nações desenvolvidas e
subdesenvolvidas. Por isso, cresce o sentimento de que é preciso que
seja ampliado o debate acerca de uma ciência cidadã, sintonizada
com os compromissos do coletivo. E sobre como fazê-la chegar ao
coração das pessoas, dos jovens serem tocados pela beleza do
processo de construção da ciência, de que todos entendam que há
uma explicação que pode ser dada pela ciência para o pôr de sol, o
eclipse da lua e a onda que se ergue do mar.

A arte parece ser um bom caminho para ligar mais a ciência às pessoas
e um componente importante no processo de cidadania e de inclusão
social. Com o toque da arte, a aula entediante de ciência pode ficar
mais atraente, a história em quadrinhos vira uma forma diferente de
aprendizado de física, elétrons e genomas podem rimar com poesia,
cinema vira janela de entrada de um admirável mundo novo.

A Fiocruz não poderia deixar de contribuir para a construção dessa
ciência cidadã, que usa a arte como veículo de transformação.
É o que traz a reportagem de capa deste número da Revista de
Manguinhos.

Compromisso social que, por sinal, pode ser atestado ao longo das
outras páginas, com a divulgação de pesquisas promissores sobre
novas formas de tratamento para as leishmanioses e a doença
de Chagas, pela incorporação de práticas de atenção a pessoas
deficientes no Programa de Saúde da Família e pelo lançamento do
relatório da Comissão Nacional de Determinantes Sociais da Saúde
por ocasião da recente visita do presidente Lula à Fiocruz.

Edição que é fechada pelo perfil da saudosa e pioneira Maria Deane,
cientista que transformou o fazer ciência em arte. Arte em defesa da
vida, como dizia Carlos Chagas.

Divirta-se!

Paulo Marchiori Buss

Presidente da Fundação Oswaldo Cruz
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