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Este número especial de Ciência & Cultura é fruto de
uma discussão iniciada durante a reunião do Conselho
da SBPC em Florianópolis em julho de 2006. Na ocasião,
o Conselho recomendou à Diretoria que a Ciência & Cultura publicasse artigos e ensaios em diferentes áreas do
conhecimento, que refletissem o que a SBPC produz e
promove em suas reuniões, conferências, grupos de trabalho e comissões interdisciplinares para tratar de temas
de grande interesse para a política científica, cultural, ambiental ou educacional.
Foi então nomeada pelo Conselho uma Comissão composta pelos sócios Roberto Lent, Tullo Vigevani e Celso
Mello (então vice-presidente da Sociedade), que preparou
o número que aqui apresentamos.
Os artigos de Marilena Chauí e de Evando Mirra, “Utopia” e “Tecnologia e Inovação”, respectivamente, correspondem a duas conferências plenárias realizadas durante
a 58ª Reunião Anual da SBPC. O texto de Fernanda Sobral,
“A pesquisa e a formação de recursos humanos”, relata as
principais conclusões do GT sobre a política de Ciência e
Tecnologia que reuniu informações sobre um grande número de sociedades científicas, em um paciente trabalho
de pesquisa e consulta, financiado pela Finep/MCT, que durou mais de dois anos e cujos resultados, em seu formato
integral, encontram-se nos Cadernos SBPC 25 e 26. O debate sobre “Gênese da vida humana” (organizado por Isaac
Roitman, com contribuições de H. Chaimovich, F. Salzano,
A. Cordeiro, N. Vaz e E. Cruz) também é fruto de atividades

realizadas na mesma Reunião. O artigo de Roseli Fischmann “Ciência, tolerância e Estado laico” foi incluído neste
número devido à discussão — na época oportuna devido à
visita do papa ao Brasil em 2007 — sobre a relevância do
caráter laico do país.
Pensou-se também em inaugurar uma série de entrevistas “de memória” realizadas por cientistas ilustres com
grandes personagens de nossa história. O físico Moisés Nussenzveig foi entrevistado por Luiz Davidovich, Gilberto Velho e Alzira Abreu, dando assim continuidade às entrevistas
que formaram o volume Cientistas do Brasil publicado pela
SBPC em 1998, nas comemorações dos seus 50 anos.
No momento em que este número de Ciência & Cultura
é publicado, cabe-nos agradecer o empenho e a paciência
de todos os autores, bem como da Comissão que se encarregou da sua organização. Agradecimento que se estende
a toda a Diretoria presidida por Ennio Candotti que, em sintonia com a Comissão, muito contribuiu para este produto
final. A nova Diretoria pretende seguir na busca dos melhores caminhos para esta e todas as publicações da SBPC, em
trabalho conjunto com os seus conselheiros e editores.
Otávio Velho Presidente da Comissão Editorial da SBPC.



