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Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) comemora 70
anos. O marco de sua fundação se deu em 8 de julho de 1948 e, como
não poderia deixar de ser, esta edição da revista Ciência & Cultura faz um
registro da trajetória dessa entidade, que se confunde com a história do
país. A SBPC desempenhou um papel importante na institucionalização
do sistema de ciência, tecnologia e inovação nacional já na década de 1950;
participou ativamente na defesa da autonomia das universidades e centros
de pesquisa, bem como de seus professores, alunos e pesquisadores durante a ditadura militar; atuou no processo de redemocratização do país; e sempre se empenhou, como faz com
grande ênfase ainda hoje, na introdução do conhecimento científico no debate de políticas
públicas para a construção de um Brasil melhor.
Os artigos que compõem o Núcleo Temático desta edição tratam de diferentes assuntos,
todos eles relacionados à história e à atuação da SBPC ao longo dessas sete décadas. São
memórias de grandes pesquisadores brasileiros sobre como a entidade influenciou as suas
trajetórias científicas e profissionais, além de artigos que abordam a presença da mulher no
cenário da ciência nacional, uma proposta para um novo modelo de avaliação da pós-graduação no país, a importância das contribuições do conhecimento científico para a Política
Nacional sobre Drogas e exemplos de sucesso de parcerias entre universidades e empresas.
Em “Tendências”, ao invés de um artigo opinativo, como é o costume, trazemos duas entrevistas com cientistas brasileiros de grande destaque, que completaram também neste ano,
ambos, 90 anos: José Goldemberg e Sérgio Mascarenhas.
Um panorama das principais áreas de atuação da SPBC nesses seus 70 anos é objeto de matéria de “Brasil”. A seção também aborda a importância das inovações tecnológicas para o
sucesso da produção de soja no Brasil e resgata a trajetória da nossa revista Ciência & Cultura
— uma das mais antigas publicações de divulgação científica do país, que foi criada um ano
após a SBPC e, portanto, completa 69 anos.
As histórias das associações para o progresso da ciência em diversos países é tema de reportagem de “Mundo”. O legado de Leopoldo de Meis para a divulgação científica nacional e os
200 anos do Museu Nacional são abordados em “Cultura”. A seção traz ainda resenha sobre
o livro Diálogo sobre a lógica do pensamento, republicado em 2007 pela Editora da UFRJ, que
traz correspondências trocadas entre o educador Anísio Teixeira e o médico Maurício Rocha
e Silva entre dezembro de 1965 e abril de 1967.
Boa leitura!
Carlos Vogt
Julho de 2018
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