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é obrigatória nas principais revistas científi-
cas do mundo. Na verdade, o estudo indica 
que está ocorrendo maior participação de 
pesquisadores brasileiros nessas revistas. 
Publicar em português significa ficar restrito 
ao Brasil. Publicar em inglês abre a possibili-
dade de o trabalho ser lido pela comunidade 
internacional.
Gustavo Schmidt

Covid-19
Reconhecer nem sempre é fácil (“Covid lon-
ga pode deixar sequelas que duram muitos 
meses”, disponível apenas no site da revista). 
Sequelas tardias podem ser graves.
Edson Arpini Miguel

Vídeos
Excelente a apresentação do professor Luiz 
Armando Bagolin no vídeo “No centenário da 
Semana de 1922, modernismo continua alvo 
de críticas e reflexões”.
Kristen Deckard

O estudo de dunas modernas também é im-
portante para a caracterização de ambientes 
geológicos antigos (“Por que as dunas cres-
cem?”). Essas dunas litificam e deixam sua 
marca no registro geológico.
João Luiz dos Santos Neto

Cidades amazônicas
Gostei muito da reportagem “Árvores da Ama-
zônia para cidades amazônicas” (disponível 
apenas no site da revista). Considero impor-
tante o papel da divulgação científica feita por 
Pesquisa FAPESP. É uma publicação muito 
adequada para fazer a ligação entre ciência e 
sociedade. O papel da comunicação se com-
para ao da pesquisa em si e de seus resultados, 
porque atinge horizontalmente a população. 
Penso também nos professores de vários níveis, 
que precisam de textos em português. Como 
apontou uma das reportagens da revista, a 
publicação exclusivamente em inglês se am-
plia, mas diminui a absorção de novos conhe-
cimentos no país. Como o Brasil é bem plural 
na sua habilidade de leituras e compreensão 
de textos, é preciso chamar a atenção sobre os 
pontos principais, o que vocês fazem.
Vera Imperatriz Fonseca

Engenheiros
O Brasil sofre uma desindustrialização as-
sustadora. Os novos engenheiros vão traba-
lhar onde (“Engenharia em reconstrução”, 
edição 313)? Na pós-graduação observamos 
que, quando o mercado profissional está em 
baixa, chove engenheiros; quando o mercado 
está aquecido, os alunos somem.
Madureira Sidnei

Inglês
Boa notícia (“Idioma em baixa”, edição 312). 
O inglês é a língua internacional da ciência e 

Sua opinião é bem-vinda. As mensagens poderão ser resumidas 
por motivo de espaço e clareza.
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Reportagem que você lê no site de Pesquisa FAPESP
Zoólogos descrevem duas novas espécies de jararaca, uma da Paraíba e outra de São Paulo

  bit.ly/igJararacas

Exemplar de 
jararaca-da-moela 

(Bothrops germanoi), 
descoberta no 
litoral paulista

CONTATOS

revistapesquisa.fapesp.br 

redacao@fapesp.br

 PesquisaFapesp

 PesquisaFapesp

 pesquisa_fapesp

 @pesquisa_fapesp

 PesquisaFAPESP

 pesquisafapesp

 cartas@fapesp.br  
 R. Joaquim Antunes, 727 
 10º andar 
 CEP 05415-012 
 São Paulo, SP

ASSINATURAS,  
RENOVAÇÃO E MUDANÇA 
DE ENDEREÇO
Envie um e-mail para  
assinaturaspesquisa@fapesp.br 

PARA ANUNCIAR 
Contate: Paula Iliadis  
E-mail:  
publicidade@fapesp.br  

EDIÇÕES ANTERIORES
Preço atual de capa  
acrescido do custo  
de postagem.  
Peça pelo e-mail:  
clair@fapesp.br

LICENCIAMENTO  
DE CONTEÚDO
Adquira os direitos de 
reprodução de textos  
e imagens de Pesquisa FAPESP.  
E-mail:  
mpiliadis@fapesp.br 


