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O compromisso de fazer a diferença 
no conteúdo

Cada novo número da “A3” procura 
privilegiar um assunto que esteja 
na lista daqueles mais presentes 

no dia a dia das pessoas. Na elaboração 
deste exemplar, a questão da mobilidade 
humana, em especial nos grandes cen-
tros urbanos, foi a reportagem que se 
transformou no centro de nossas aten-
ções, ganhou a foto de capa e também 
reuniu as opiniões dos mais diversos es-
pecialistas na tentativa de trazer contri-
buições que esclareçam um dos maiores 
nós críticos das cidades em todo o mun-
do. Obedecendo a um enquadramento 
transdisciplinar, a reportagem traz infor-
mações relevantes e nos coloca frente a 
frente com o dilema da privatização do 
espaço público, a falta de investimentos 
no transporte coletivo e a necessidade 
de repensar a cidade para os cidadãos, e 
não apenas motoristas, que nela se mo-
vimentam.

Esta edição tem, ainda, entre os seus des-
taques a descoberta de uma nova espé-
cie de sapo, em uma área de preservação 
no Centro urbano de Juiz de Fora (MG), 
o que parece sinalizar para uma forma 
de resistência da natureza à destruição 
provocada pelo homem. E se a ciência é 
capaz de fazer frente aos novos desafios 
de alimentar os mais de sete bilhões de 
seres humanos que habitam o planeta, a 
reportagem sobre o Polo de Excelência 
de Leite e Derivados revela como a asso-

ciação de modernos centros de pesquisa 
pode aumentar a produtividade e garan-
tir a qualidade do queijo, patrimônio cul-
tural brasileiro.

A criatividade como resposta às novas 
necessidades do setor elétrico é revelada 
no manuseio do Veículo Aéreo Autôno-
mo Não Tripulado (Vaant), equipamento 
inovador que garante acesso aos mais 
difíceis terrenos e possibilita, assim, a fis-
calização segura de centenas de milhares 
de quilômetros de redes de alta tensão. 
Inovação que também está presente no 
espaço dos consultórios odontológicos 
que pesquisam como provocar menos 
dor e desconforto aos pacientes que fa-
zem uso de aparelhos ortodônticos. E a 
“A3” ainda revela as vantagens de uma 
dieta normal na reabilitação dos pacien-
tes internados por causa da pancreatite: 
alimentando-se sem as restrições usuais, 
eles voltam para casa mais cedo.

Entre as produções mais recentes de  
nossos programas de pós-graduação, as 
questões instigantes da dissertação da 
Psicologia que toca num tema delicado: 
a violência doméstica e o álcool, e des-
constrói mitos sobre o lugar do femini-
no nesta delicada relação. Já a tese do 
Programa de Ciências Sociais revela da-
dos complexos sobre os “batalhadores”, 
agentes de mudança em todas as eco-
nomias do mundo, que surpreendem os 

pesquisadores com seu crescente empo-
deramento, também caracterizado como 
civilizatório.
Não só de conflitos vive a história da 
ciência e da religião. Nos “Encontros 
Possíveis”, Ronald L. Numbers, da 
Universidade de Wisconsin, e Andrew 
Pinsent, de Oxford, desmistificam o 
que antes aparecia como evidência e 
mostram que religião e ciência dialogam 
mais do que prega o senso comum.

Não há como deixar de se sensibili-
zar com as histórias anônimas que vêm 
sendo colecionadas pelos professores e 
técnicos envolvidos com a Educação a 
Distância, marca de superação e de cria-
ção de novos laços de pertencimento na 
sociedade da informação. E é neste novo 
cenário que a Universidade Federal de 
Juiz de Fora (UFJF) desponta como um 
exemplo de crescimento com qualidade, 
evidente nos resultados obtidos por seus 
alunos em exames de avaliação, como o 
Enade.

A revista chega ao seu quarto número com 
diversos outros artigos que demonstram 
a sua maturidade e qualidade editorial. 
Este é o grande compromisso de um 
instrumento de jornalismo científico e 
cultural. Fazer a diferença no conteúdo 
e formato e formar leitores com mais 
possibilidades de interpretar o mundo 
que pode estar contido na sua aldeia.
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