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té quase o final dos anos 1980 a dengue
era uma doença muito distante do coti-
diano das classes médias e alta no Bra-

sil.No Rio,notícias esporádicas sobre a con-
taminação de alguma personagem conheci-
da costumavam surpreender – causar espan-
to, mesmo.Como ela conseguira se deixar pi-
car pelo ridículo Aedes? Desde então,as coisas
mudaram muito,até o ponto de o país conhe-
cer uma séria epidemia da doença em 2002,
com quase 800 mil casos notificados.Nos anos
subseqüentes,campanhas educativas ajuda-
ram a derrubar esses números.Mas 2006,com
quase 300 mil casos registrados até outubro
– e 61 mortes resultantes da doença –,trou-
xe o temor de uma nova epidemia e,pior,o
medo da entrada de um novo sorotipo do ví-
rus no país, o 4, considerado o mais letal.

No entanto,como relata na reportagem
de capa a partir da página 66 a editora assis-
tente de tecnologia,Dinorah Ereno,2006 che-
gou ao final também com excelentes notícias
para o controle futuro e o combate frontal da
dengue.Para começar,um sistema de moni-
toramento do mosquito transmissor,articu-
lado com uma armadilha orientada para atrair
fêmeas grávidas,e mais alguns mecanismos
para controle da infestação nas áreas críticas.
Para completar,o desenvolvimento de mos-
quitos transgênicos,mirando em especial a
criação de Aedes estéreis.É possível que den-
tro de mais algum tempo essas novas tecno-
logias ajudem o Brasil a desfrutar da situação
privilegiada que teve em relação à dengue du-
rante uns bons anos no meio do século XX.
De fato,o país passou por uma tão bem-su-
cedida campanha de combate ao mosquito
causador da doença na década de 1950 que
observadores internacionais concluíram que
ele havia sido erradicado.Mas em 1967 ele es-
tava de volta.

Não resta muita dúvida entre os estudio-
sos da sociedade contemporânea de que o ver-
dadeiro desenvolvimento científico e tecno-
lógico de um país se articula em muitas fren-
tes.E uma delas,ao que tudo indica com pe-
so fundamental nessa equação,é o nível de
educação formal do conjunto da sociedade.
Nesse sentido,o ousado projeto,em curso no
Brasil,de tornar acessível às crianças das es-
colas públicas – e às suas famílias – laptops
muito baratos,que de chofre as situa na con-
temporaneidade do mundo,pode produzir
uma revolução cultural de larguíssimo alcan-
ce neste país.E é sobre esse projeto,suas ba-

Várias faces da modernização

ses políticas e tecnológicas,que se debruça a
reportagem assinada por nosso colaborador
Yuri Vasconcelos e pelo editor especial Fabrí-
cio Marques, a partir da página 28.

Incentivar a entrada do que é mais con-
temporâneo em determinado território,rom-
per com o atraso,modernizar,parecem im-
perativos dos espíritos movidos pelo desejo
da transformação – revolucionários,no limi-
te. Será verdade? Nem sempre.Como na gran-
de lição de Tomasi di Lampedusa em Il gat-
topardo, traduzida em imagens geniais pelo
aristocrata comunista Luchino Visconti,a
modernização com uma certa freqüência é le-
vada a efeito por personagens absolutamen-
te conservadoras.E nem sempre detentoras
daquela inequívoca grandeza do Principe di
Salina evidenciada no cinema por Burt Lan-
caster.Essas lembranças me vêm a propósito
da reportagem assinada pelo editor de huma-
nidades,Carlos Haag,a partir da página 80,
que mostra,com base nas evidências e refle-
xões da tese de doutorado de um cientista po-
lítico da Universidade Federal da Bahia e ou-
tros estudos,como o senador Antonio Carlos
Magalhães pode ter se tornado a figura per-
feita para concretizar o projeto de moderni-
zação em que se empenhavam na década de
1960 as elites conservadoras da Bahia.

A referência ao cinema abre aqui a opor-
tunidade para destacar a entrevista,à página 12,
de Thomaz Farkas,um homem multimeios
que contribuiu decisivamente,de 1964 a 1980,
para a produção de quase quatro dezenas de
documentários altamente reveladores sobre
nosso país.São curtas,alguns médias e longas-
metragens que pouco a pouco voltam à cena
nessa busca das novas gerações por responder
a uma pergunta que na boca do conservador
Francelino Pereira,político mineiro já faleci-
do,pareceu nos anos do autoritarismo militar
uma espantosa ironia:afinal – ele indagou co-
mo se ecoasse a nação inteira –,que país é este? 

Para finalizar,o destaque da ciência nesta
edição vai para a entrevista do editor de ciên-
cia,Carlos Fioravanti,e do editor especial Ri-
cardo Zorzetto com o médico Mauro Fisberg,
sobre a anorexia e outras doenças fabricadas
pelo desejo de um corpo cujo desenho foi ori-
ginalmente determinado pela indústria da
moda.É assunto a exigir ações urgentes e co-
ordenadas contra uma ditadura que também
mata – a da moda.

Meus votos de que tenhamos todos belas
notícias e grandes experiências em 2007.
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