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editorial

Em busca de um ponto de apoio
Carlos Renato Zacharias*

“Dê-me um ponto de apoio e eu moverei a Terra”. Esta frase, dita no
século II a.C. por Arquimedes, se interpretada ao pé-da-letra, poderiam ser classificada como uma utopia tecnológica: mesmo com um
ponto de apoio, não teríamos uma alavanca adequada para tal realização! Com certeza Arquimedes não tinha tal pretensão, mas apontou um elemento importante para a realização de grandes projetos:
um ponto de apoio.
Acredito que o mesmo valha para a compreensão do fenômeno
homeopático, ou para o estudo da ação biológica de soluções ultradiluídas. Ainda não temos uma base conceitual adequada, capaz de
explicar satisfatoriamente os resultados experimentais ou suportar
as proposições teóricas. Mas, ainda assim, somos capazes de gerar
novos resultados e questionamentos sobre o tema, e em diversas
áreas do conhecimento.
Mas de que vale o conhecimento, se este ficar confinado ou escondido em grupos isolados? Para o desenvolvimento de uma base
sólida de conhecimento sobre as ultradiluições, faz-se necessária a in-

teração entre grupos e a divulgação ampla e irrestrita de resultados e
idéias bem fundamentadas. Isso não é uma tarefa fácil, mas também
não é impraticável. Talvez nos falte apenas um ponto de apoio!
Nesse sentido, avança a Revista Cultura Homeopática, que passa por um processo de internacionalização e modernização, cujos
resultados concretos far-se-ão sentir no início de 2008. Com certeza
não pretendemos “mover a Terra”. No entanto, poderemos dar mais
um passo firme na divulgação científica do fenômeno e na construção de uma nova Ciência.
Neste volume 21 apresentamos artigos de diversas áreas do conhecimento. As evidências experimentais do Paradigma dos
Significantes Biológicos e conceitos sobre a água, estimulam novas
discussões. Experimentos em modelos animais e vegetais expandem
nossas possibilidades. A Homeopatia no SUS e uma abordagem homeopática da violência infantil reforçam o compromisso e relevância social do tema. Enfim, um volume com conteúdo diversificado,
sincronizado com os novos tempos.
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