
6  |  junho DE 2017

 
Sinto que depois que veio a foto digital 
paramos de imprimir e no futuro teremos 

um espaço de história sem registros fotográ-
ficos do dia a dia.
Silvia Ranaldi

 
Vídeo sensacional sobre técnicas e tecno-
logias para trabalho com células (“Jardins 

suspensos das células”).
Ivano Casagrande Jr.

Gênero na ciência

 
Há um caminho enorme ainda a ser per-
corrido na conquista dos espaços dentro 

da ciência pelas mulheres. Isso só pode avan-
çar se a sociedade for parceira nessa luta (“Em 
busca de equilíbrio”, edição 254).
Nilson Lima

Carreiras

 
A educação científica é o pilar-mor de 
qualquer país que queira avançar na pes-

quisa (“A internet ganhou”, edição 254).
Eneida Eskinazi

  
Usar novas plataformas. Esse é o lance!
Carlos Elson Cunha

Cidades médias

 
Feudos urbanos e a segregação social, é 
assim que são feitos, construindo muros, 

não pontes (“A vida entre muros”, edição 254).
Bruna Vilela

Humanidades digitais

 
Na edição 255 da Pesquisa FAPESP, ao de-
parar com a capa “Humanidades digitais” 

imaginei como, nesse mês, a revista poderia 
tornar-se ainda melhor, uma vez que, ao unir 
dois elementos tidos como distintos, a síntese 
poderia ser simplesmente incrível. E foi. Outro 
ponto: as entrevistas são sempre muito atrati-
vas. Nesta edição foi impressionante. Roberto 
Lent, um dos maiores neurocientistas, “con-
versando” de uma maneira clara e sucinta.
Luciano Henrique Moreira Santos

Uberaba, MG

Roberto Lent

 
Que a ciência possa continuar produzindo 
professores como Roberto Lent (“Espe-

cialista em conexões”, edição 255).
Roan Coutinho

  
Esse eu tenho a honra de conhecer. Além 
de tudo, ainda é um grande ser humano. 

José Carlos Moraes

Vídeos

 
A fotografia, desde que surgiu, nos possibi-
lita um olhar sobre o que nos cerca, sendo 

importante chave de uma construção social do 
indivíduo (vídeo “A onipresença da imagem”). 
Sabrina Nicolazzi

  
Temo que as gerações futuras não terão 
sequer memória. O mundo virtual, a tec-

nologia veloz e a mania dos selfies fazem com 
as pessoas fotografem muitas imagens que 
ninguém verá, nem elas próprias.
Sandra Luz

Sua opinião é bem-vinda. As mensagens poderão ser resumidas 
por motivo de espaço e clareza.
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A mais lida de maio no Facebook
EntrEvista   

Roberto Lent bit.ly/Ent255
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