
C a r t a d o E d i t o r

E stamos mudando a cara da revista. Por
razões práticas, principalmente. A forma

como foram arquitetados o título e a capa
davam margem a problemas de indexação e
até de compreensão do escopo da revista. Por
comodidade a chamamos de Manguinhos, e
assim ela tem sido catalogada em várias
bibliotecas, o que dificulta o encontro com
leitores que desconhecem o significado da
palavra mas são interessados na problemática
da história das ciências e da saúde. Não é
incomum potenciais colaboradores hesitarem
em nos submeter originais por causa desse
vínculo institucional estampado com tanta
primazia.

Decidimos soerguer a legibilidade da outra
parte do título que denota melhor nosso
programa. Do castelo mourisco e de outros
componentes do conjunto arquitetônico de
Manguinhos continuamos a extrair os signos
usados na linguagem decorativa da revista.
Porque são belos. História, Ciências, Saúde
orgulha-se de ser um dos periódicos
publicados na Fundação Oswaldo Cruz, mas
não trata só de saúde. Nesse tripé cabe
conjunto muito mais diversificado de temas e
abordagens disciplinares, unidos não
arbitrariamente mas por esse processo
objetivo, paradoxal, que leva a extremos a
especialização e, ao mesmo tempo, promove
imbricações, amálgamas, diálogos inéditos
entre as disciplinas, as ciências e os saberes.

Mudamos alguma coisa na apresentação dos
artigos visando facilitar a emissão de separatas
(ganharam, agora, uma espécie de capa), e a
tornar mais cômoda a publicação de textos
historiográficos que usam, legitimamente, de
referências mais abundantes a fontes de
pesquisa. Nesse caso, deixam as margens e
vão para o final do texto.

A seção 'Debates' ganhou formatação mais
limpa. 'Olhos' laterais procuram atrair a
atenção do leitor, logo à primeira leitura, para
dentro da matéria em discussão. Imagens
reforçam conteúdos e, também, temperam
um pouco o frio preto e branco tipográfico.
Os dois debates reunidos aqui foram travados
ao vivo. Foram gravados, transcritos, editados
e mais uma vez editados, conferidos... e é
possível que permaneçam imperfeições. Isso
não significa que abandonamos o modelo
anterior, de debate mais controlado e enxuto,
travado por escrito e à distância.

A seção 'Livros & Redes' foi promovida.
Quisemos dar-lhe mais nobreza, de maneira a
estimular uma produção crítica, autoral, mais
consistente sobre livros publicados.

Há outros detalhes que talvez dêem ao leitor
sensação de maior leveza em relação ao
objeto que está folheando. As mudanças
devem prosseguir — com a inauguração de
números especiais, por exemplo — até
alcançarmos, por erros e acertos e
aproximações sucessivas, a forma ideal, sem
solução de continuidade com o projeto
original, que é essencialmente bom, e que já
é muito bonito.

É importante que os leitores colaborem, nem
que seja para tornar menos anêmica a seção
'Cartas'. Escrevam-nos, pois, as suas
impressões sobre estas novidades formais e,
também, sobre os conteúdos sempre originais
que Manguinbos— ops! — que História,
Ciências, Saúde veicula.
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P S • Conseguimos reduzir o atraso a mês e meio. No próximo
número — correspondente a julho-outubro — aceitamos o passo
com a nossa periodicidade




