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Apresentação
Sem ter participado diretamente desse esforço, torna-se quase impossível
julgar as dificuldades enfrentadas pela equipe do Projeto Ghente na programação
dos seminários e, especialmente, na edição dos debates travados após as exposições
dos especialistas convidados. Convidado a perpetrar esta Apresentação das
“Novas tecnologias na genética humana: perspectivas e impactos na saúde”, trilhei
o caminho mais cômodo e avancei pela porta larga do elogio do produto final: o
texto é muito bom.
A obra é o resultado de dois eventos realizados em maio 2006 e em abril
2007. Diante da ameaça de ter que enveredar pela porta estreita da análise em
profundidade de uma temática, tão diversa e tão atual quanto essa, entendi que
o melhor seria dar a palavra aos próprios Organizadores. Desafiei-os a uma auto
Apresentação que eles imediatamente repudiaram alegando que não queriam ser
acusados de vitupério pelo elogio em boca própria.
Finalmente, consegui convencê-los de que num terreno em que são feitas
tantas afirmações fundadas apenas em meras suposições, a palavra que vale é a
de quem teve participação ativa na consolidação dos debates que se seguiram às
apresentações dos especialistas. Só quem já participou de esforço semelhante é
capaz de julgar o que isso representa. São horas de leitura flutuante de registros
das intervenções, seguida de um trabalho nobre de identificar os pontos focais e,
então, reproduzir as conclusões provisórias. Até a redação final.
Esse trabalho está brilhantemente apresentado a seguir. Só posso me congratular
com os Organizadores e sentir a satisfação de ter obtido deles o texto que segue,
escrito com sobriedade e competência.
Parabéns,

José da Rocha Carvalheiro
Vice-presidente de pesquisa e desenvolvimento tecnológico da Fiocruz
Presidente da Associação Brasileira de Pós-graduação em Saúde
Coletiva(ABRASCO)



