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Por dentro do cérebro
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Diretor de Redação em exercício

O editor especial Marcos Pivetta traba-
lhava em uma reportagem relativa-
mente simples quando deparou com 

uma informação com jeito de ser algo mais 
do que uma matéria interna de Pesquisa 
FAPESP. Ao tentar obter alguns dados 
sobre o banco de encéfalos humanos da 
Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo ficou sabendo que uma equi-
pe de pesquisadores brasileiros e alemães 
publicaria um artigo com a identificação 
de uma nova região cerebral onde surgem 
as primeiras lesões que provocam o mal 
de Alzheimer. Em vez de no córtex, como 
se pensava, as lesões ocorrem primeiro no 
núcleo dorsal da rafe, no tronco cerebral. 
A conclusão ocorreu depois da autópsia 
de 118 pessoas com idade média de 75 
anos. Essa é a doença neurodegenerativa 
mais comum entre idosos e a descoberta 
pode levar essa região do sistema nervoso 
à condição de alvo preferencial da ação 
de novas terapias. Daí a concluir que a 
reportagem merecia a capa da revista foi 
um passo (página 16).

A primeira linhagem de células-tronco 
embrionárias era a nossa outra opção para 
a capa. O anúncio ocorreu quando a edi-
ção passada estava a caminho da gráfica e 
não nos deu tempo de publicar nada mais 
que uma nota na seção Laboratório. Nos 
propusemos, então, a explicar detalha-
damente como ocorreu o domínio dessa 
tecnologia e qual o seu significado para a 
pesquisa no Brasil. A editora assistente de 
ciência, Maria Guimarães, deu conta da 
tarefa com sobras (página 42).

Na editoria de tecnologia há outros 
avanços dignos de nota. São Carlos foi a 
cidade escolhida para a instalação de uma 
nova fábrica de chips, em 2009. Não de 
qualquer chip, mas o de memória eletrô-
nica utilizado em bilhetes de transporte 
público, celulares, TV digital e transações 
bancárias. O melhor é que não se trata 
apenas de produção. Um dos 11 Centros 
de Pesquisa, Inovação e Difusão (Cepid) 

financiados pela FAPESP, o Centro Mul-
tidisciplinar para o Desenvolvimento de 
Materiais Cerâmicos (CMDMC), será 
parceiro na empreitada da empresa nor-
te-americana que fará o investimento. O 
centro terá participação ativa no estudo 
e desenvolvimento de novas memórias, 
chamadas de ferroelétricas. O modelo que 
se busca é dos mais desejáveis: a produção 
industrial movida por novas tecnologias 
alimentadas, por sua vez, pela pesquisa 
básica. Para colocar o empreendimen-
to de pé a empresa terá a colaboração 
do CMDMC, que já ajudou a formar 25 
doutores e 17 mestres em materiais fer-
roelétricos (matéria-prima da memória 
eletrônica) desde 2000.

Em humanidades, o editor Carlos 
Haag apresenta um grande estudo que 
mediu o grau de confiança dos brasilei-
ros nas instituições democráticas do país. 
Os dados são interessantes: a valorização 
da democracia cresceu 21% entre 1989, a 
primeira eleição direta, e 2006, a mais re-
cente eleição presidencial (de 43,6% para 
64,8%). Mas, ao mesmo tempo, caiu em 
mais de 13% (de 38,6% para 25,5%) o 
número de cidadãos incapazes de definir 
o que é democracia. Mais dados: segundo 
o estudo, cerca de 30% dos eleitores acre-
ditam que a democracia pode funcionar 
perfeitamente sem o Congresso ou os par-
tidos políticos, um sinal inquietante para 
as legendas e o Legislativo. 

Por fim, há a entrevista com o ex-presi-
dente Fernando Henrique Cardoso. Dessa 
vez ele nada fala de política; o foco é o meio 
ambiente, algo familiar para quem conhe-
ceu alguns dos principais personagens que 
influenciaram a visão que se tem do tema 
hoje. Ele também teve participação ativa 
nas longas discussões sobre o Protocolo de 
Kyoto entre 1997 e 1999, que estabeleceu 
metas de redução da emissão de gases do 
efeito estufa. Vale a pena conhecer as his-
tórias e a opinião do ex-presidente sobre 
um assunto tão discutido hoje.instituto verificador de circulação
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