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Vinícius Ferreira

evento é único. O cená-
rio, exuberante. Realizado
em um ambiente que pro-
porciona total imersão no
debate científico, o Semi-

nário Laveran & Deane sobre Malária,
promovido pelo Instituto Oswaldo Cruz
(IOC/Fiocruz), chegou em 2015 à mar-
ca de 20 anos de contribuições para a
pesquisa e o ensino de pós-graduação
em malária no país. Para celebrar a
conquista, a 20ª edição do evento foi
seguida de uma comemoração que reu-
niu cerca de 140 participantes, entre 17
e 19 de setembro, na Ilha de Itacuruçá,
na Costa Verde do Estado do Rio de Ja-
neiro – local que, há 18 anos, é palco
das discussões do encontro.

A inovação de formato é a princi-
pal marca do Seminário Laveran &
Deane – ou, simplesmente, ‘o Lave-
ran’, como os participantes costumam
chamar o evento de forma afetiva.
Nele, estudantes do primeiro ano de
mestrado ou do segundo de doutora-
do têm a oportunidade de apresentar
suas dissertações e teses para pesqui-
sadores sêniores na área. O resultado
é uma troca intensa, que permite o
aperfeiçoamento da qualidade cientí-
fica dos estudos.

Certamente não é coincidência que
o coordenador e idealizador do Semi-
nário, o pesquisador Cláudio Tadeu-Da-
niel Ribeiro, nutra a paixão pela pesqui-
sa em malária desde o mestrado. “Todos
os anos, cientistas brasileiros e estran-
geiros saem de seus locais de trabalho
para se dedicarem integralmente ao
Seminário. Cada um deles colaborou
para o aprimoramento dos projetos apre-
sentados aqui”, ressalta o malariologis-
ta, que é chefe do Laboratório de Pes-
quisas em Malária do IOC, membro da
Academia Nacional de Medicina e pre-
sidente da Federação Internacional de
Medicina Tropical.

Ciência na Costa Verde

Ribeiro destaca que, ao longo das
edições, o evento alcançou um novo
patamar. “Nosso objetivo inicial era,
sim, de cooperar para elevar a quali-
dade dos projetos expostos. Mas, com
o passar do tempo, percebemos que o
Seminário vai além disso, sendo capaz
de impactar e melhorar a qualidade e
o nível das pesquisas em malária reali-
zadas no país”, pondera.

Nas comemorações do aniversário,
um dos destaques foi o anúncio do
ganhador do ‘Prêmio Laveran & Dea-

Um documentário foi produzido
para celebrar a trajetória do
Seminário, que desde 1995
recebeu mais de 250 estudantes
de mestrado e doutorado de
diversas partes do país. Assista
no Canal IOC no YouTube
 (www.youtube.com/user/
CanalIOC)

Seminário completa duas décadas de contribuições para a malariologia nacional

ne’. Concedido em reconhecimento à
significativa contribuição de um ex-alu-
no para o estudo da malária, Daniel
Youssef Bargieri foi o vitorioso. Atual-
mente professor na USP, em 2006 ele
participou do seminário como estudante
de doutorado. “Depois do ‘Laveran’
meu projeto foi aperfeiçoado e meu
doutorado certamente ganhou qualida-
de. Sinto-me honrado por receber o
prêmio, pois é um reconhecimento re-
almente valioso”, comemora.

Além do ‘Prêmio Laveran & Dea-
ne’ e da homenagem aos professores
do Seminário falecidos desde a sua cri-
ação (Alexandre Peixoto, Henrique
Lenzi, Maurício Rodrigues e Pierre
Ambroise-Thomas), durante a come-
moração de 20 anos o título de profes-
sor-emérito dos Seminários Laveran &
Deane foi concedido a cinco especia-
listas. São os pesquisadores Carlos
Eduardo Tosta, Maria Anice Sallum,
Mariano Zallis, Mércia Arruda e Ricar-
do Lourenço, que deram contribuições
relevantes para o ‘Laveran’.
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Cláudio Tadeu-Daniel Ribeiro (agachado) é o idealizador e coordenador do evento
há duas décadas (Foto: Josue Damacena)
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