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 tão propalada globalização muito contribuiu para facilitar as tro-
cas mercantis e colaborações diversas entre os países, mas também 
impactou negativamente muitas economias nacionais e provocou 
exclusão social, aumentando significativamente os deslocamentos 
sociais dentro e entre as nações. Neste Núcleo Temático da Ciência e 
Cultura, a antropóloga Bela Feldman-Bianco reúne especialistas que 

investigam os fortes laços entre “deslocamentos, racialização, colonialismo, capita-
lismo e suas estruturas de dominação”.
Beatriz de Bulhões Mossri, professora de políticas e gestão da biodiversidade, traz 
em “Tendências” uma análise sobre o projeto de lei, em vias de aprovação, sobre o 
acesso e uso da biodiversidade e dos conhecimentos tradicionais brasileiros, o que 
ainda não encontra consenso nos segmentos sociais interessados. 
Reportagem na seção “Brasil” recupera parte da história do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação que completa 20 anos. Na área de saúde pública, outra recu-
peração histórica mostrando que, há 70 anos, começava o programa de fluoretação 
da água, cuja expansão encontra resistência até hoje, sobretudo pela falta de controle 
sobre as quantidades adequadas de flúor.
Em “Mundo”, o destaque está no fenômeno das cidades fantasmas, na solução en-
contrada pela agricultura cubana no cultivo com pouco acesso a insumos agrícolas, 
e em um projeto bem sucedido de divulgação científica: o Museu de Ciências de 
Londres que, em 2014, recebeu mais de 3 milhões de visitantes. 
A literatura ganha destaque na seção “Cultura” com reportagens sobre os 150 anos 
da publicação de Alice no país das maravilhas, de Lewis Carroll, e sobre a poeta e dra-
maturga Hilda Hilst, que faria 85 anos neste ano. Confira, ainda, texto sobre novos 
projetos de divulgação de ciência na televisão e matéria sobre exposição de pinturas 
e aquarelas do pintor-viajante Jean-Baptiste Debret, no Rio de Janeiro.

Boa leitura!

Marcelo Knobel
Editor-chefe
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