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Há combinações de talentos que são dificilmente encontrados concentrados 
em uma única pessoa. Eloi S. Garcia é um destes raros indivíduos. Cientista 

capaz, homem de bancada, pensador sábio e mestre que sabe cativar seus 

aprendizes, ensinando-os a destrinçar com tranqüilidade as aparentes 

complexidades das ciências biológicas. 

Como se não fossem suficientes estas qualidades, Eloi também provou ser 
administrador competente, que soube conduzir grandes instituições de forma 

produtiva através dos fortes ventos das intrigas políticas exacerbadas pela escassez 
de recursos. 

O bom uso destes talentos permitiu-lhe imiscuir-se de forma ativa e produtiva 

nas diversas facetas de uma das maiores revoluções de nossos tempos, a revolução 

dos genes. Pessoas como ele enxergam o mundo sem preconceitos, encarando 

com coragem os desafios hoje existentes para a biologia molecular, bem como 

seus aspectos benéficos, críticos e seus riscos para a sociedade. 

Em Genes: Jatos e fantasias, Eloi S. Garcia discursa de forma sucinta os 
principais temas centrais desta revolução, procurando despertar o interesse do 
leitor, afugentando o medo que o desconhecido desperta em todos nós. 

Cada capítulo explora de forma sintética, mas com uma linguagem acessível 
ao grande público, a importância das novas descobertas e seu impacto não só 

no mundo acadêmico, mas principalmente na sociedade como um todo. Parabéns 

ao autor por mais este livro de divulgação científica. 
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