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REALIZANDO
O FUTURO

ANOSANOS

desde a origem, Pesquisa FA-
PESP é, por definição, uma
revista de divulgação científi-

ca escrita em linguagem rigorosamen-
te jornalística. Ou seja, é da natureza
intrínseca de seu projeto editorial o
esforço pela tradução de resultados de
pesquisa e conceitos científicos para
uma linguagem comum, inteligível a
qualquer leitor bem formado, inde-
pendentemente de sua área de forma-
ção. Por isso mesmo, artigos científi-
cos com muita freqüência servem de
base às reportagens que a revista pu-
blica, mas tradicionalmente não apare-
cem, tal como foram escritos, nas pá-
ginas da revista. Desta vez, contudo,
abrimos uma exceção. E não apenas
estamos publicando um artigo científi-
co do professor Edgard Dutra Zanotto,
da Universidade Federal de São Carlos
(UFSCar) como ele é o belo objeto da
capa desta edição.

Como se verá, temos razões de so-
bra para quebrar a regra. Primeiro, o
paper que contrapõe, às tentações de
qualquer interpretação mística, uma ex-
plicação científica rigorosa para o fe-
nômeno do aparecimento de manchas
em vidro que evocam imagens sacras,
é de uma completa oportunidade, quan-
do a mídia procura dissecar sob os mais
diferentes ângulos a história da santa
do vidro de Ferraz de Vasconcelos. Só
para refrescar a memória dos leitores:
desde julho, uma mancha encontrada
na vidraça de uma casa simples na pe-
quena cidade da Grande São Paulo, a
lembrar uma esguia madona, e resis-
tente a todo produto de limpeza utili-
zado por Ana Maria de Jesus Rosa, a
dona da casa, atrai diariamente uma
multidão de fiéis e curiosos à rua An-
tônio Bernardino Corrêa.

Em segundo lugar, neste momento
em que está em curso o trabalho de
uma comissão de especialistas, inclu-
indo físicos e químicos, formada pelo
bispo de Mogi das Cruzes, dom Paulo
Mascarenhas Roxo para elaborar um
parecer oficial sobre o fenômeno, adi-
antar para seus leitores a visão de um
desses especialistas é, sem dúvida, uma

decisão que tem tudo a ver com o pro-
pósito de Pesquisa FAPESP de mostrar
como a ciência está imbricada na nos-
sa vida concreta e cotidiana. E, ressalte-
se, neste caso, o especialista, PhD em
tecnologia de vidros, é simplesmente
uma das maiores autoridades brasi-
leiras nesse campo. Com essa bagagem,
aliás, Zanotto publicou, em 1998 e
1999, dois artigos no American Journal
of Physics, o primeiro deles comentado
na Science, desmontando o mito de que
as igrejas medievais como Notre Dame,
por terem vitrais mais espessos na base
do que no topo, constituem a prova da
viscosidade do vidro. Que o vidro é um
líquido viscoso, ele não discutiu, mas
demonstrou que para escoar a ponto de
atingir a espessura observada nos tem-
plos, o material levaria milhões e mi-
lhões de anos. A partir da análise da
composição de 350 vitrais medievais,
ele concluiu que as diferenças de espes-
sura em questão, na verdade, decor-
rem apenas de defeitos de fabricação
do vidro.

Finalmente, quebramos nesta edi-
ção a regra de não publicarmos artigos
científicos porque, neste caso em que
se trata da contraposição implícita de
um visão de mundo a outra, de uma
linguagem a outra muito diversa, jul-
gamos enriquecedor para o debate e
para os leitores a preservação da lógi-
ca interna do discurso científico – que
aqui, aliás, alcançou uma extraordiná-
ria clareza.

Esta edição traz muitas outras novi-
dades. Alguns exemplos: os fatores que
aumentam e os que reduzem os riscos
de infarto entre os brasileiros, a tecno-
logia nacional para cápsulas radioativas
que tratam o câncer de próstata, ou a
discussão sobre ética na ciência suscita-
da pela publicação do livro sobre o pai
da bomba H, Edward Teller, e a auto-
biografia do russo Andrei Sakharov. E,
para finalizar, estamos inaugurando
um novo espaço publicitário na revista:
os classificados Pesquisa FAPESP, onde
pesquisadores, instituições e empresas
podem oferecer seus serviços direta-
mente para o público certo.

A santa (cientificamente) explicada

EDITORIAL

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA CIÊNCIA TECNOLOGIA 
E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

FAPESP
CARLOS VOGT

PRESIDENTE

PAULO EDUARDO DE ABREU MACHADO
VICE-PRESIDENTE

CONSELHO SUPERIOR
ADILSON AVANSI DE ABREU
ALAIN FLORENT STEMPFER

CARLOS HENRIQUE DE BRITO CRUZ
CARLOS VOGT

FERNANDO VASCO LEÇA DO NASCIMENTO
HERMANN WEVER

JOSÉ JOBSON DE ANDRADE ARRUDA
MARCOS MACARI

NILSON DIAS VIEIRA JUNIOR
PAULO EDUARDO DE ABREU MACHADO

RICARDO RENZO BRENTANI
VAHAN AGOPYAN

CONSELHO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
FRANCISCO ROMEU LANDI

DIRETOR PRESIDENTE

JOAQUIM J. DE CAMARGO ENGLER
DIRETOR ADMINISTRATIVO

JOSÉ FERNANDO PEREZ
DIRETOR CIENTÍFICO

PESQUISA FAPESP
CONSELHO EDITORIAL

ANTONIO CECHELLI DE MATOS PAIVA, EDGAR DUTRA 
ZANOTTO, FRANCISCO ANTONIO BEZERRA COUTINHO,
FRANCISCO ROMEU LANDI, JOAQUIM J. DE CAMARGO 

ENGLER, JOSÉ FERNANDO PEREZ, LUÍS NUNES 
DE OLIVEIRA, LUIZ HENRIQUE LOPES DOS SANTOS,

PAULA MONTERO, ROGÉRIO MENEGHINI

DIRETORA DE REDAÇÃO
MARILUCE MOURA 

EDITOR CHEFE
NELDSON MARCOLIN

EDITORA SENIOR
MARIA DA GRAÇA MASCARENHAS

DIRETOR DE ARTE
HÉLIO DE ALMEIDA

EDITORES
CARLOS FIORAVANTI (CIÊNCIA)
CLAUDIA IZIQUE (POLÍTICA C&T)

MARCOS DE OLIVEIRA (TECNOLOGIA)
HEITOR SHIMIZU (VERSÃO ON LINE)

REPÓRTER ESPECIAL
MARCOS PIVETTA

EDITORES-ASSISTENTES
ADILSON AUGUSTO, DINORAH ERENO

CHEFE DE ARTE
TÂNIA MARIA DOS SANTOS

DIAGRAMAÇÃO
JOSÉ ROBERTO MEDDA, LUCIANA FACCHINI

FOTÓGRAFOS
EDUARDO CESAR, MIGUEL BOYAYAN

COLABORADORES
ALEXANDRE GRECO, FLÁVIO MOURA,
FRANCISCO BICUDO, GIL PINHEIRO,

RICARDO ZORZETTO, SILVIA MENDES, VERÔNICA 
COUTO, WANDA JORGE, YURI VASCONCELOS 

ASSINATURAS
TELETARGET 

TEL. (11) 3038-1434 – FAX: (11) 3038-1418
e-mail: fapesp@teletarget.com.br

PUBLICIDADE
EDUARDO AIDAR NEGÓCIOS & MARKETING

TEL/FAX: (11) 3167-7770 - ramal 255
e-mail: rscola@eanm.com.br

PRÉ-IMPRESSÃO
GRAPHBOX-CARAN

IMPRESSÃO
PROL EDITORA GRÁFICA

TIRAGEM: 40.000 EXEMPLARES
DISTRIBUIÇÃO

FERNANDO CHINAGLIA

FAPESP
RUA PIO XI, Nº 1500, CEP 05468-901

ALTO DA LAPA – SÃO PAULO – SP
TEL. (11) 3838-4000 – FAX: (11) 3838-4181

http://www.revistapesquisa.fapesp.br
cartas@trieste.fapesp.br

Os artigos assinados não refletem 
necessariamente a opinião da FAPESP

É PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL 
DE TEXTOS E FOTOS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO

D

05-79-pesquisa-editorial  8/26/02  11:53 AM  Page 5


