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cArtA dA EdItorA

Esta carta estava pronta e a revista prati-
camente fechada, quando fomos infor-
mados da morte de Luiz Hildebrando 

Pereira da Silva, 86 anos, na noite de 24 de 
setembro passado. Abrir o espaço para ho-
menagear um cientista que de muitas formas 
honrou e engrandeceu o Brasil era o que tí-
nhamos então de fazer, a par de registrar a 
saudade que deixa em quantos tiveram o pri-
vilégio de conhecer a pessoa de inteligência 
fulgurante e trato ameno e cavalheiresco que 
ele foi sempre. Na página 66, damos alguns 
detalhes mais do brilhante parasitologista.

Posto isso, vamos a esta edição: o Brasil tem 
mais de 10 mil cavernas cadastradas e até aqui 
se conhece muito pouco a fauna que habita es-
se grande mundo subterrâneo. Não surpreende 
que assim seja, dado que o campo de estudos 
da vida nessas entranhas da superfície da Ter-
ra, a chamada espeleobiologia, é tão recente 
no país que só nos anos 1980 um grupo de 
biólogos locais fez uma primeira lista das es-
pécies abrigadas nesses sítios escuros. Desde 
então, mantida a ressalva de que há um vasto 
campo a ser percorrido para trazer à luz os 
traços mais marcantes de peixes, aracnídeos, 
insetos, caramujos, morcegos e outros bichos 
cavernícolas, registraram-se avanços consis-
tentes na identificação e descrição dessa fauna 
de aparência às vezes bem estranha e even-
tualmente dotada de recursos de adaptação 
surpreendentes. E sobre esse avanço do co-
nhecimento é que está construída, a partir da 
página 20, a reportagem de capa desta edição 
de Pesquisa FAPESP, elaborada pela editora 
Maria Guimarães, com fotos de Léo Ramos.

Nos domínios da ciência ainda, destaco 
também desta edição uma reportagem que 
começa, coincidentemente, com pequenos 
bichos – os minúsculos peixes zebrafishs e 
camundongos –, base para que se avance so-
bre achados recentes a respeito do processo 
de formação e evolução do coração humano, 
cujas origens podem remontar, de forma in-
trigante, a um período espantosamente an-
terior ao surgimento do próprio homem no 
planeta. Em números, estamos falando de 

um processo iniciado 500 milhões de anos 
atrás – a espécie humana só apareceu por 
aqui há 2 milhões de anos. Não bastasse essa 
revelação desconcertante, o estudo aborda-
do pelo editor especial Carlos Fioravanti, a 
partir da página 48, ainda propõe que as câ-
maras cardíacas do coração humano, ou seja, 
os ventrículos e os átrios (antigas aurículas), 
podem ser o resultado da ação do ácido reti-
noico, esse mesmo tão conhecido por conta 
do uso em cosméticos. Vale a pena conferir. 

*
Parece evidente que respeitados grupos de pes-
quisa de grandes universidades estabeleçam 
parcerias com grandes empresas de qualquer 
parte, inclusive as mais distantes, e que grupos 
com desempenho acadêmico modesto mais fa-
cilmente se articulem com empresas pequenas 
e mais próximas. É isso mesmo que acontece 
segundo um estudo recente de pesquisadores 
da USP e da Unicamp, que tem, entre outros, 
o mérito de destrinchar os mecanismos e as 
engrenagens de atração das universidades por 
empresas, objeto da reportagem do editor-
-assistente de política científica e tecnológica, 
Bruno de Pierro, a partir da página 38.

E entre os achados surpreendentes – e posi-
tivos – servidos por esta edição há, com certe-
za, um lugar de destaque para a reportagem de 
Yuri Vasconcelos sobre um estudo conduzido 
na USP que comprova queda considerável, ao 
longo dos últimos 30 anos, de um dos princi-
pais poluentes atmosféricos na Região Metro-
politana de São Paulo. Trata-se do acetaldeído, 
liberado principalmente pelo escapamento 
dos veículos movidos a etanol (página 68).

Por fim, volto ao começo da revista (página 
30) para recomendar enfaticamente a bela 
entrevista do professor e crítico de cinema 
Jean-Claude Bernardet – feita pelo editor-
-chefe, Neldson Marcolin, e Maria Guimarães 
–, que defende seus pontos de vista sempre 
com notável coerência e coragem, inclusive 
quando investe ferinamente contra uma es-
tetização da miséria nos documentários bra-
sileiros que a despolitiza totalmente. 

Boa leitura!
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