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ão muitas as circunstâncias que tornam a encenação de O cientista

um momento raro na história do canto lírico brasileiro. Em primeiro

lugar por se tratar de um espetáculo que toma como tema a vida e

obra de Oswaldo Cruz, merecidamente um dos maiores ícones da

ciência e da saúde pública brasileiras. Falando dele, estamos falando das grandes

transformações que o Rio de Janeiro viveu no inicio do século 20, lideradas pelo

presidente Rodrigues Alves e pelo prefeito Pereira Passos, com a decisiva

participação do grande sanitarista. E de reações populares que entraram para a

história dos movimentos sociais brasileiros, caso da Revolta da Vacina.

Além de revelar episódios importantes de nossa história recente, o fato de O

cientista haver sido composto e dirigido por artistas brasileiros confere a esta

produção um significado único. De fato, este é um dos aspectos mais fascinantes

de um projeto que começou a tomar forma no início do ano e que contou sempre

com a participação do maestro Silvio Barbato, autor da música do espetáculo, e

de Eduardo Álvares, responsável pela direção de cena. À equipe inicial, juntaram-

se Bernardo Vilhena, que escreveu o libreto, Marcelo Dantas, que assina os

cenários, e Marcelo Olinto, responsável pelos figurinos.

A união de esforços do Theatro Municipal, da Secretaria de Ciência e

Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro, da Faperj e da Fiocruz permitiu que este

sonho se tornasse vibrante realidade.

O resultado desta “ousadia” pôde ser conferida na temporada que se encerrou

no dia 18 de dezembro último, com extraordinário resultado de público e de

crítica. Foi tocante ver estudantes e a população em geral, gente que talvez

ainda não tivesse tido oportunidade de entrar na centenária casa da cultura

brasileira, aplaudindo a arte e conhecendo, por meio dela, momentos importantes

da história da saúde e da ciência brasileiras.

Em 2007, pretendemos levantar recursos para financiar a apresentação da

ópera em diversas capitais brasileiras, além de Portugal e Paris, em países e

cidades com os quais Oswaldo Cruz manteve relações muito estreitas.

O balanço final desta “aventura” só dignifica e engrandece àqueles que,

como nós, acreditam que as manifestações artísticas cumprem uma função que

vai além da simples fruição e prazer quando trazem à ribalta personagens que

são exemplos para todos nós, em particular para líderes e autoridades públicas

do Rio de Janeiro e do Brasil contemporâneo.
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