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 Em 2009 publicamos a primeira edição 
impressa de Biosferas com a finalidade de 
comemorar os 150 anos de evolução da Teoria 
de Darwin. Uma edição impressa por ano tor-
nou-se um dos desafios centrais de Biosferas. 
O propósito era o de elencar um tema caro à 
Biologia para trazer a publico relatos, pontos de 
vistas e discussões científicas que fomentas-
sem o debate no âmbito estudantil, sobretudo, 
no ensaio de um diálogo entre os estudantes do 
ensino superior e ensino médio. Esse desafio, 
contudo, não obteve êxito em 2010 e 2011, pois, 
vários percalços impediram a concretização das 
edições impressas, embora a produção on line 
de Biosferas tenha se fortalecido e sido divul-
gada no âmbito do ensino médio, por meio de 
minicurso oferecido a escolas da Rede Pública 
Estadual de Ensino. 
 Em 2012 nosso investimento é na concret-
ização do diálogo entre ciência, mídia e cultura, 
o que tem promovido participação e produção de 
eventos e encontros com a finalidade de ampliar 
a compreensão sobre a contribuição e o papel 
da Biologia na sociedade do século XXI. Dessa 
preocupação nasceu a temática desta edição 
impressa: a Biologia nas esferas científica e pro-
fissional. Sem dúvida essa questão é fundamen-
tal, sobretudo, no campo acadêmico, por ser ele 
o “espaço” da formação inicial do biólogo.
Nesse sentido, a presente edição traz subsídios 
para se pensar a cientificidade da Biologia. A 
profª Maria Antonia Ramos de Azevedo traz in-

formações significativas sobre questões curricu-
lares concernentes ao modelo da universidade 
brasileira, fortemente influenciado pelos mod-
elos europeus. Ainda inseridas nas questões 
formativas do modelo de Biologia esta edição 
conta com contribuições de vários campos de 
estudo fronteiriços à Biologia – ampliando sua 
área de conhecimento – tais como, a astrobiolo-
gia, a história da ciência, a arte, a própria ciência 
em base pura ou aplicada; e mais, a divulgação 
científica nas redes virtuais de comunicação. 
A preocupação na esfera profissional oferece 
algumas informações sobre a ampliação do 
campo de atuação do biólogo, com o exemplo 
da atuação em perícia ambiental e em biotec-
nologia e saúde. Quanto ao campo de atuação 
do biólogo, lembra-nos Fernanda Leite de Al-
cântara: o biólogo “é o profissional que tem por 
vocação e por capacitação o dever de advogar 
pela proteção da natureza”. Nesse sentido, a na-
tureza é um importante campo de investigação, 
necessário para o conhecimento em Biologia. 
 Lembramos que Biosferas é fruto de 
um projeto de extensão (financiado pela PRO-
EX), cujo propósito é o de levar à comunidade 
acadêmica a produção do conhecimento em-
preendida pelos estudantes e pesquisadores 
que desejam compartilhar suas ideias e investi-
gações científicas. Por meio da leitura deste jor-
nal, convidamos-lhe a fazer parte desse diálogo 
entre ciência, mídia e cultura.
 Boa Leitura!

Editorial: Edição Especial 2012
Sobre o porquê das edições especiais.

Marcia Reami Pechula, Coordenadora do Jornal Biosferas, UNESP Rio Claro

e tecnologia, para Clive, são duas coisas diferen-
tes que ao mesmo tempo se interligam. A cobe-
rtura de tecnologia é focada em negócios, está 
na mira de industrias e empresas e toda notícia 
é muito controlada pela empresa em questão, é 
muito dificil saber o que está sendo produzido 
pelas empresas, é muito mais fácil saber sobre 
os novos avanços da ciência.
 Assim Clive Cookson termina sua pal-
estra com muita perspectiva para o Jornalismo 
Científico, apesar de termos tantas dificuldades, 
com o estritamento da relação cientista e jor-
nalista podemos perceber que essa dificuldade 
se dissolve em um meio próspero à cobertura de 
Ciência. 
 Em seguida da palestra de Clive 
Cookson,foi apresentado o papel da televisão no 
jornalismo científico debatido por Paulo Saldiva, 
professor da Faculdade de Medicina da Univer-
sidade de São Paulo, e pelo jornalista Roberto 
Wertman, editor do programa Espaço Aberto 
Ciência e Tecnologia, da Globonews. A media-
ção foi feita por Mônica Teixeira, coordenadora 
geral da Univesp TV.
 Mônica Teixeira dá abertura à mesa re-
donda com uma pesquisa do Labjor sobre in-
teresses dos brasileiros para o assunto ciência 
, abordado na midia. Ela destaca que 35% se 
declaram nada interessados ou pouco interes-
sados e 65% se declaram interessados. Se-
gundo ela, a pesquisa do Labjor aponta que os 
jornalistas em geral se encaixam no não interes-
sados, ou seja, se incluem nos 35% de desinter-
essados, que além de assustor mostra também 
que eles se enquadram junto a uma parcela da 
população que mostra um nível menor de es-
colaridade, segundo a pesquisa. Para ela esse 
número é muito significativo e preocupante, já 
que são esses os jornalistas que cobrem a ciên-
cia no Brasil, poucos são da área da ciência e se 
dizem  não interessados.
 Roberto Wertman dá abertura ao debate, 
com a seguinte frase “se não tem imagem não 

existe matéria”, como lidar com energia escu-
ra, células tronco, expansão do universo sem 
mostrar imagens relacionadas ao assunto? Para 
ele a TV está presa a esse tipo de concepção, 
e acaba limitando as matérias, porque não ex-
iste, as vezes, uma imagem de fato. Ai ele co-
loca outra pergunta pertinente, “Como se trans-
forma a ciência em imagem?” Se uma matéria 
não tem uma imagem que diretamente remete 
ao assunto, pode-se explorar recursos, como a 
simples imaginação do editor de imagens e do 
jornalistas, ou fazer com que expectador chegue 
a imaginar como seria a imagem através de out-
ras imagens análogas, assim cabe a cobertura 
da TV abordar o tema de forma criativa e inova-
dora, sem se limitar com imagens concretas.
 Paulo Saldiva entra na discussão com a 
proposta de colocar o papel da TV na Ciência. 
Para ele a TV não é o melhor lugar para se di-
vulgar ciência e sim para educar sobre ciência, 
ou seja, para mostrar a importância da ciência, 
como se faz ciência e despertar a vontade se 
ser um cientista. Para Paulo existem três ma-
neiras de comportamento de cientistas para se 
distanciar o jornalismo da ciência e vice versa, 
um deles é a fala de difícil compreensão para 
um leigo, e isso faz com que poucos entendam 
o que se diz a pesquisa. Outra posição interes-
sante é que o Jornalista quer uma certeza sobre 
o assunto, já o cientista lida com incertezas. E 
por fim a maioria dos jornalistas querem uma 
matéria militante, uma ciência com causa. Es-
ses distanciamentos dificultam o diálogo entre 
jornalista e cientista.
 Para Paulo, a cobertura de Ciência vai 
muito mais além do que o caderno de ciência, ou 
o programa de ciência na TV. Há uma tendên-
cia para assuntos gerais de que se tenha uma 
visão científica. O ser humano quer ter “certeza” 
do que se acontece e nada mais certo, para to-
dos, do que confirmar através da Ciência. Então 
a tendência do mundo jornalistico é estreitar a 
relação cientista e jornalista.
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Watson e Crick descobriam a dúpla hélice do 
DNA e novamente  nada se divulgou. Hoje es-
ses acontecimentos não passariam desperce-
bidos na mídia. Quando a energia nuclear veio 
a tona, o lado negativista ficou evidente, todos 
viram como risco eminente, uma bomba prestes 
a explodir. Isso aconteceu com  a Engenharia 
genética, que quando apareceu para o mundo 
perdeu sua credibilidade, pelo simples fato de 
que aquilo que foi publicado não foi realizado 
efetivamente. Podemos perceber que a história 
do Jornalismo Científico começou com falhas, e 
vemos que o desafio de atualmente é mudar e 
ultrapassar tais dificuldades.
 Os cientistas estão ficando mais comu-
nicativos, a mídia está com 
dificuldade com o cresci-
mento da ciência no uni-
verso da internet e a pos-
sibilidade de disseminar 
com mais velocidade para 
o mundo. A mídia impressa 
na Europa e nos EUA tem 
que cortar custos, princi-
palmente com a queda da 
venda do jornal impresso 
e acabam não financiando 
pesquisas. Porém mesmo 
com a queda na venda, 
a mídia impressa ainda é 
a fonte de conhecimento 
científico, com mais credibi-
lidade e confiança, pelo tempo de trabalho que 
demanda cada cobertura científica de um jor-
nalista de mídia impressa do que um jornalista 
que trabalha online.
 Reportar Ciência lida com cinco principais 
dificuldades: Exagero e sensacionalismo, nega-
tividade, jornalismo de campanha ou político, 
positivismo e objetivos sem viés político.
 A Mídia exagera, porque há problemas 
operacionais, o problema não é a falta de ver-
dade, mas sim a necessidade de se vender o 
jornal. O Jornalista tem que mostrar o que prom-
eteu para o  editor. Os donos de jornais desvi-
am algumas notícias, ocorre assim um tenden-
cionismo. Um exemplo claro disso é a mudança 
climática, quando começaram a se falar disso, 
muitos jornais e revistas omitiram o caso ou até 
mentiram informações, suavizando a situação 
favorecendo políticamente seus aliados. Nessa 
temática a posição do jornal era dado e poucos 
jornalistas que discordavam sobre isso era ou-

vido, confirmando o tendencionismo.
 É importante que o cientista saiba fazer 
com a notícia para que chegue  aos jornais de 
forma mais clara possível, ver como uma opor-
tunidade de levar adiante suas idéias, se ele não 
o fizer os não-cientistas o farão e talvez distorça 
a verdadeira intenção da pesquisa.
 É injusto quando os jornalistas falam que 
os cientistas não estão politizados, pois atual-
mente o cientista que não o for não se insere no 
mundo da comunicação. Outro fator importante 
para um jornalista é assumir as incertezas sobre 
a Ciência e passar a informação com essa car-
acteristica, de verdade não absoluta.
 É importante também incluir as fontes 

da pesquisa na matéria, para 
que os leitores possam bus-
car mais informações a cerca 
do que foi escrito na matéria. 
Se for uma entrevista, falar do 
entrevistado, quanto tempo 
durou, a formação do entrev-
istado, entre outros.
 É necessario também in-
cluir novas pesquisas em 
uma matéria que seja relacio-
nada a uma pesquisa em si, 
porque acrescenta o estudo 
e dá outras visões a cerca do 
que está sendo pesquisado. 
Para Clive, esse é um ponto 
em que muitos cientistas tem 

dificuldades, pois não querem assumir, muitas 
vezes, que existem outras pesquisas com o 
mesmo assunto sendo feito ao mesmo tempo 
que a dele, mas para a riqueza da matéria é im-
portantíssimo, já que quanto mais fontes tiver, 
mais confiável vai ser sua matéria.
 É importante distinguir o que é achado de 
pesquisa e o que realmente vai acontecer. Prin-
cipalmente na área médica, quando se descreve 
uma cura, pode-se frustar o paciente que está 
a procura de um tratamento e por acaso lê sua 
matéria. É necessário distinguir em que estágio 
está a linha de pesquisa em questão, para não 
precipitar os fatos.
 Em relação a fraude científica as agên-
cias de pesquisa e universidades devem tomar 
mais cuidado, e não cabe totalmente ao jornalis-
ta verificar isso, porém isso não quer dizer que 
ele não tenha que checar fontes e buscar mais 
referências.
 Para matérias que transitam entre ciência 
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 O fato de o espaço midiático estar em 
crescente desenvolvimento não deve, de forma 
alguma, ser refutado. Segundo o instituto Ibope 
(2007), cerca de 36,9 milhões de brasileiros são 
usuários da internet. Entretanto muitos locais de 
aprendizagem têm deixado de lado este fenô-
meno. Em decorrência dessa negligência, mui-
tas ferramentas com alto potencial educativo 
estão sendo ignoradas em alguns destes locais. 
Um desses casos de instrumentos didáticos 
jogados no vão do esquecimento têm se dado 
com os weblogs. As universidades têm releva-
do tal potencialidade, se isentando de seu uso 
como recurso didático ou mesmo de divulgação 
científica. 
Atualmente pouco se tem utilizado, no Brasil, 
os blogs como um meio de educação e apren-
dizado a despeito de suas possibilidades e facili-
dades. Desde 1999 com a criação de servidores 
gratuitos e que não exigem o conhecimento de 
linguagem de programação para a criação e ma-
nutenção de blogs, este fenômeno têm tomado 
grande força no espaço cibernético. Contudo, 
poucos são os professores que têm se apropri-

ado dessa ferramenta, fazendo uso desta pos-
sibilidade como uma extensão da sala de aula. 
Devemos levar em consideração que os atuais 
alunos ingressantes nas universidades já nasce-
ram à luz da internet. Desta maneira o modo de 
comunicação, bem como o de aprendizado, vem 
sendo modificado com fortes influências deste 
espaço. Assim, os novos meios de comunica-
ção devem ser incorporados para se promover a 
construção mais eficaz dos conhecimentos, con-
teúdos e conceitos que se almejam atingir em 
sala de aula, quebrando o tão aclamado ensino 
tradicional.
 Os blogs podem ser subdivididos em 
blogs temáticos ou blogs generalistas, bem 
como em blogs individuais ou coletivos. Blogs 
coletivos são predominantemente temáticos, 
impondo certas limitações quanto aos assuntos 
abordados por seus autores. Em sala de aula 
têm sido utilizados três grandes tipos de blogs: 
os blogs de professores; os blogs de alunos; e 
o os blogs de disciplinas. Ouso, ainda, propor 
um quarto tipo de blog, os blogs de avaliação 
e extensão, mas que por vezes encontra-se 

Aprendizado Virtual?
A inserção dos blogs no contexto de ensino-aprendizagem

Bruno Garcia Piato - Graduando em Ciências Biológicas, UNESP Rio Claro

 De acordo com o consultor de comunica-
ção da FAPESP, Carlos Eduardo Lins da Silva, 
“o objetivo é promover uma reflexão sobre a 
cobertura científica e discutir os problemas, as 
qualidades, aspectos éticos e as mudanças tra-
zidas pelas novas tecnologias”.“A programação 
foi montada de modo a deixar apenas um jor-
nalista e um cientista em cada mesa de debate. 
O fato de ter poucos debatedores abre mais es-
paço para o diálogo com a plateia”, disse Lins da 
Silva.
 Celso Lafer presidente da Fapesp dá 
abertura a primeira palestra do evento. O pal-
estrante, Clive Cookson, trabalha com Jornalis-
mo Científico, graduado em química na Oxford, 
trabalhou na rádio BBC como correspondente. 
Há mais de 30 anos se dedica a cobrir temas 
de ciência e tecnologia em diversos países e 
diferentes veículos, escreve atualmente sobre 
química e indústria farmacêutica como editor de 
Ciência na Financial Times.
 Ele tira as matérias de materiais de publi-
cidade, como emails de instituições de pesquisa, 
por exemplo, sua segunda fonte são contatos 

pessoais, do qual surgem “furos de reportagem”, 
terceira fonte são as conferências, congressos 
em que participa, a quarta fonte são revistas de 
publicações científicas e a quinta e última ele 
captura o que a a TV está cobrindo. Os blogs 
científicos ,para Clive, não significam uma fonte 
importante de referências,  pois ele não tem o 
hábito de ler constantemente, somente lê quan-
do é relatado que há algo de bom. Ele lê um 
em especial, que relata ciências médicas, onde 
desmistifica o sensacionalismo desse tipo de 
pesquisa.
 Clive aborda a história do Jornalismo 
Científico e compara com as dificuldades atuais. 
A Ciência surge bem definida nos jornais. De-
pois da Segunda Guerra Mundial com a criação 
de novas drogas, surgiram muitas oportuni-
dades. Mas os pioneiros no jornalismo científico 
perderam a cobertura de vários eventos como o 
descobrimento de transistor e o DNA, pois não 
tinham uma empresa organizada de relações 
públicas, que fizesse o contato com as pessoas 
certas e pudessem produzir uma cobertura ao 
nível desses acontecimentos. Ao mesmo tempo 

Seminário Ciência e Mídia
Evento organizado pela FAPESP reúne cientistas e jornalistas do Brasil e 
do exterior para debater o trabalho da mídia científica brasileira.

Fernanda Leite de Alcântara, Jornal Biosferas, UNESP Rio Claro
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vamente mais altos e prazos mais longos quan-
do comparados aos da ciência aplicada. Essa 
é uma visão tacanha e instrumentalista, que in-
felizmente perpassa grande parte das decisões 
relacionadas a políticas científicas nos órgãos 
superiores nacionais (basta lembrar que o Minis-
tério da Ciência e Tecnologia teve um corte de 
22% no seu orçamento para 2012, que agora 
gira em torno de 5,2 bilhões de reais).
 De acordo com John Ziman em seu liv-
ro “A Força do Conhecimento”, a função social 
da pesquisa básica pode ser encarada sob três 
pontos de vista distintos. O primeiro refere-se 
à sua constituição como suporte da pesquisa 
aplicada, mesmo que a longo prazo. O segundo 
ponto identifica a ciência pura com uma necessi-
dade estética e espiritual da humanidade, como 
ocorre com qualquer manifestação artística. Os 
avanços gerados pela pesquisa de base se fa-
zem mais importantes até do que benefícios 
materiais, já que, por lidarem com questões que 
intrigam a humanidade desde tempos imemori-
ais, podem nos conscientizar de nosso papel no 
universo. O terceiro ponto de vista relaciona-se 
com a visão político-pragmática da importância 
da educação (no sentido amplo) e melhorias na 
qualidade de ensino. A educação desvinculada 
da geração de conhecimento básico leva inevi-
tavelmente a uma queda na qualidade do ensi-
no. 
 Nenhuma sociedade moderna tornou-
se desenvolvida sem investimento em ciência 
básica. Nesse sentido, um país como o Brasil 
deve recorrer a um projeto de desenvolvimento 
a curto, médio e longo prazos. A dificuldade em 
sua viabilização é uma limitação das ciências 
econômicas e não da ciência pura. A discussão 
sobre a necessidade de se financiar pesquisas 
de base não pode estar somente vinculada ao 
avanço da economia ou aos valores do Produto 
Interno Bruto. É certo que o Brasil precisa de 
engenheiros, uma vez que formamos menos 
desses profissionais do que países com PIBs 
menores do que o nosso, mas priorizar a pes-
quisa aplicada e a formação de profissionais que 
tenham esse viés remete a um pensamento ime-
diatista e incoerente. Acabar com as pesquisas 
de base é destruir o impulso para a inovação. Tal 
postura adotada por algumas nações como os 
EUA é duramente criticada e combatida por per-
sonalidades importantes da comunidade científi-
ca, como o biólogo e neurocientista Martin Chal-
fie (laureado com o prêmio Nobel de Química 

em 2008 pela descoberta e desenvolvimento da 
proteína fluorescente verde, que exibe um brilho 
dessa cor quando exposta à luz ultravioleta). 
Chalfie ressalta que a pressão para que se an-
uncie a utilidade de todo e qualquer experimento 
científico bloqueia possibilidades de financia-
mento para as pesquisas básicas, que são fonte 
de conhecimento gerado a partir da natureza 
e responsáveis pelo arcabouço conceitual das 
pesquisas aplicadas. 
 De acordo com Carlos Henrique de Brito 
Cruz, Diretor Científico da FAPESP e um dos 
palestrantes na 4ª Conferência Nacional de 
Ciência, Tecnologia e Inovação (CNCTI), real-
izada em maio de 2010 em Brasília, o mundo 
vive um momento utilitarista e há uma enorme 
tendência de se privilegiar a liberação de verbas 
para pesquisas que possam tornar as empresas 
mais competitivas ou gerar curas imediatas e 
tratamentos para doenças. Dada a sua posição 
proeminente como diretor da principal agência 
de fomento à pesquisa do Brasil, Brito Cruz re-
conhece que também é preciso valorizar a ciên-
cia que tem simplesmente a função de tornar a 
humanidade mais sábia. Para ele, “Não se pode 
privilegiar uma vertente. É preciso ter as duas 
coisas. (...) A ciência básica, por não ser utili-
tarista, eventualmente pode precisar de prazos 
mais longos, especialmente em certas áreas. 
Se o Brasil quer ter uma ciência competitiva, as 
instituições precisam dar ao pesquisador apoio 
semelhante ao oferecido pelos concorrentes”.
 Tanto a pesquisa básica, como geradora 
de conhecimento, quanto a aplicada, como re-
interpretação desse conhecimento, são igual-
mente importantes e necessárias para o de-
senvolvimento científico-tecnológico-cultural. A 
ciência é a liberdade de pensamento, não tem 
limites e por isso a necessidade do conhecimen-
to em si é natural à concepção de vida do Homo 
sapiens. Ela é fruto da observação, da indaga-
ção e do esforço. É a relação do homem com o 
mundo, consigo próprio e com o cosmo. As ver-
dades da ciência são transientes. Não há como 
dominar em um laboratório todas as variáveis 
das equações da natureza como em um tabu-
leiro de xadrez e essa impossibilidade precisa 
ser considerada como parte do jogo científico. 
A economia de mercado, ao ignorar tais carac-
terísticas intrínsecas da prática das ciências e 
exigir lucratividade a qualquer preço, apenas 
emperra o avanço do conhecimento humano.

encerrado em uma das tipologias anteriores, de-
pendendo de suas características. Os blogs de 
professores são blogs mantidos exclusivamente 
por docentes com o intuito de disponibilizar tex-
tos complementares ou fundamentais, roteiros 
de aulas práticas, links para outros blogs e sites 
da internet, datas e notas de avaliações, etc. Em 
contrapartida os blogs de alunos são blogs em 
que apenas a comunidade discente escreve, 
podendo ser de centros acadêmicos, diretórios 
acadêmicos, ou exclusivo de uma única turma. 
Nestes sites costuma-se disponibilizar resumos 
de determinado assuntos, grupos de discussão, 
comunicados entre os alunos, etc. Existem ainda 
os blogs de disciplinas, em que tanto docentes 
quanto discentes podem 
escrever, contendo ele-
mentos das duas classes 
anteriores de blogs. Pode 
apresentar resumos sobre 
determinados assuntos, no-
tas, prazos de avaliações, 
roteiros, relatórios, sanar 
dúvidas dos alunos pelos 
alunos, etc. No caso dos 
blogs de avaliação e de ex-
tensão, tem-se a intenção 
de avaliar os alunos através 
de textos e ensaios produ-
zidos por eles (por este mo-
tivo podendo ser encaixado 
na classificação de blogs 
de disciplinas), bem como 
se tem a finalidade de se 
divulgar e difundir à comu-
nidade os resultado obtidos 
em aulas práticas, os tra-
balhos feito pelos alunos, 
ensaios acerca de leituras efetuadas durante as 
disciplinas (ou fora delas), apresentando-se um 
espaço bastante rico de aprendizado e de con-
tribuição extra acadêmica dos conhecimentos 
obtidos na segregada universidade.
 Grandes e numerosas são as vantagens 
da utilização dos blogs no ensino. A prática de 
disponibilizar links nos blogs permite que o pro-
fessor indique outras fontes de informação que 
ele julgue fundamentais, interessantes ou com-
plementares às aulas, completando a formação 
do aluno. Além disso a utilização de blogs facilita 
a interação entre alunos e professores através 
de seu sistema de comentários presente nas 
postagens, possibilitando ainda que a comuni-

dade extra-acadêmica interaja com a classe e 
participe das discussões em andamento no blog. 
Desta forma esta ferramenta vem a quebrar a 
tão repressora “tradicionalidade do ensino”, 
dando a palavra ao aluno, fazendo com que ele 
se expresse e possa obter mais confiança em 
sua escrita, aprendendo com a prática e sociali-
zando seus conhecimentos e suas descobertas, 
minimizando as ocorrências de partilhas anôni-
mas de ideias e caracterizando uma maneira 
construtivista e colaborativa de aprendizagem, 
não se restringindo ao sistema atual de (como 
firmam Barbosa e Serrano em “O blog como 
ferramenta para construção do conhecimento e 
aprendizagem colaborativa”).

 Todavia, como toda nova 
ferramenta e técnica, os blogs 
trazem consigo algumas im-
possibilidades e problemáti-
cas com que os professores 
devem se preocupar ao de-
cidirem adotar tal instrumen-
to didático-pedagógico. De 
acordo com a pesquisadora 
portuguesa Neusa Baltazar, 
um dos grandes impasses 
que o uso de blogs na edu-
cação enfrenta é a modifica-
ção da visão do aluno frente a 
um blog de cunho disciplinar, 
ligando-o a obrigações e re-
sponsabilidades acadêmicas. 
Sendo assim um recurso de 
alta potencialidade acaba se 
tornando falho e desgastado 
quando entra no meio educa-
cional. Tal afirmação foi cor-
roborada pelo estudo de caso 

“Estendendo a sala de aula tradicional para o 
ciberespaço: uma experiência com o ensino de 
cálculo”, de 2008, onde apontam como um dos 
maiores problemas a hesitação dos alunos em 
efetuar comentários e postagens. Portanto cabe 
ao professor tornar essa prática o mais atraente 
possível ao aluno. Outro ponto fraco dos diários 
virtuais é que para que seus benefícios sejam 
aproveitados em plenitude, se faz necessária 
uma conexão à rede, cujo acesso pode, algu-
mas vezes, ser de grande dificuldade para o 
aluno. O terceiro problema em que esta nova 
prática esbarra é que os professores devem se 
propor a quebrar o formato emissor-receptor da 
educação, que está bastante enraizado no ensi-

“A academia não 
pode mais se es-
conder e fugir das 
novas tecnologias, 
muitas vezes por ela 
mesma produzidas. 
Devemos incorporar 
tais utensílios para 
aprimorar  nossas 
técnicas de ensino e 
métodos didáticos.”
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no brasileiro, bem como devem dispor de tempo 
para atualizar, incentivar e motivar os alunos a 
manterem o blog sempre atualizado.
 Conforme tais argumentos, fica explícito 
que o uso de weblogs como um recurso didático 
no ensino de biologia visando uma quebra dos 
paradigmas tradicionalistas de ensino é muito 
importante, reiterando a afirmação que novas 
gerações de estudantes clamam por novos mé-
todos de ensino e avaliação. Fica claro que o 
aprendizado construtivo e colaborativo assegu-
rado pelos blogs é um ponto fundamental para 
a reestruturação da educação no país, visando 
uma melhora significativa em sua qualidade. A 
academia não pode mais se esconder e fugir das 
novas tecnologias, muitas vezes por ela mesma 

produzidas. Devemos incorporar tais utensílios 
para aprimorar nossas técnicas de ensino e mé-
todos didáticos. De acordo com o artigo “Explor-
ing the use of blogs as learning spaces in the 
higher education sector” (Explorando o uso de 
blogs como spaços de aprendizagem no setor 
de ensino superior), alunos de uma determinada 
instituição de ensino são relevantemente a fa-
vor do uso dos weblogs como parte das práti-
cas pedagógicas, explicitando a opinião de que 
tais ferramentas realmente permitem uma maior 
relação entre aluno e professor e propiciam um 
maior aprendizado tanto dos conceitos e con-
teúdos quanto da prática de escrever, de se co-
municar com o público leitor e de divulgar suas 
descobertas e aprendizados.

Perícia Ambiental
Analisando os impactos do desenvolvimento

Fernanda Leite de Alcântara, Jornal Biosferas, UNESP Rio Claro

 A legislação ambiental brasileira tem pa-
pel relevante como instrumento de proteção ao 
meio ambiente. O perito ambiental é quem con-
trola e fiscaliza a política de desenvolvimento 
econômico e seus respectivos impactos ambi-
entais. 
 A importância desse profissional no mer-
cado de trabalho é bem significativa. Diante de 
uma constatação do dano ao meio ambiente 
e consequente dimensão, o trabalho do perito 
ambiental é determinante para a solução do 
impasse de acordo com as leis, municipais, es-
taduais e federais, o que deverá ser apurado 

por meio de uma perícia. O trabalho do perito é 
produzir laudos para quantificar perdas e danos 
após análise e avaliação de um dano.
 As conclusões apresentadas pela perí-
cia resultam na qualificação e quantificação dos 
danos. Dessa forma, o papel do perito ambiental 
e dos assistentes técnicos tem importância na 
avaliação detalhada do objeto de estudo. E sem 
dúvida alguma abre portas para a atuação do 
Biólogo nessa área fundamental para a socie-
dade.

suas partes. Dividir a ciência em aplicada ou de 
base envolve conhecer a motivação e finalidade 
dos estudos científicos. Por convenção, cham-
amos de ciência pura, fundamental ou básica, 
aquela que tem por objetivo o conhecimento em 
si à parte da sua utilidade. Ela procura descrever 
elementos básicos da natureza, tais como a es-
trutura das partículas fundamentais e as leis que 
as governam. Tem como objetivo gerar conheci-
mentos novos e busca a compreensão completa 
sobre o(s) objeto(s) em estudo, constituindo, 
dessa forma, o “coração” de todas as descobe-
rtas. A ciência aplicada estuda formas de utili-
zar tais conhecimentos em benefício do homem, 
para a solução de problemas práticos, visando 
uma utilidade econômica 
social ou o desenvolvim-
ento tecnológico. Enquanto 
a ciência de base produz o 
conhecimento novo, a ciên-
cia aplicada o reinterpreta.
Parece claro que sem a 
pesquisia pura, não haveria 
conhecimento a ser reinter-
pretado. No início do século 
XX, Einstein desenvolveu 
o conceito de emissão es-
timulada relacionado com 
propriedades intrínsecas da matéria, algo fun-
damental para a física quântica que nascia. 
Décadas depois foi desenvolvido o laser (sigla 
em inglês para amplificação de luz por emissão 
estimulada de radiação), baseado nesse con-
ceito einsteniano. Atualmente lasers específi-
cos são empregados da medicina à metalurgia, 
passando por telecomunicações e eletrônica de 
consumo. Há inúmeros outros exemplos da im-
portância dessa dualidade ciência pura versus 
aplicada, notadamente na biologia. O Jornal do 
Commercio de Lisboa, de 1886, traz casos cu-
riosos: a perfuração e construção de um túnel 
sob o leito do rio Tâmisa só teve sucesso a partir 
das observações de um molusco bivalve (o Te-
redo navalis) que forma tubos calcários e per-
fura a madeira dos navios; a partir de relatos do 
engenheiro francês Frédéric Sauvage sobre um 
peixe que nadava dentro de uma redoma com 
o auxílio dos movimentos helicoidais da cauda 
foi desenvolvida a hélice dos navios. Outro im-
portante exemplo da aplicação e transformação 
de conhecimentos básicos em tecnologia é o 
biomimetismo, subárea das ciências biológicas 
que estuda os princípios básicos da natureza 

e a sua aplicação na busca de soluções para 
diferentes problemas humanos. Trata-se da ob-
servação e replicação dos sistemas biológicos 
em inovações tecnológicas, tais como o voo e a 
aerodinâmica (a partir da observação e estudo 
biomecânico de aves), o sonar (pelo estudo da 
ecolocalização de morcegos e cetáceos) e os 
sistemas de ventilação (inspiração no padrão do 
sistema de construção de galerias e cupinzeiros 
por cupins).
 Mesmo que a pesquisa de base não dê 
nenhuma perspectiva de utilidade a curto e 
médio prazo ela não pode ser considerada dis-
pensável. Além do conhecimento per se, pode 
haver alguma aplicação que simplesmente não 

estava prevista. Ninguém que 
viveu no primeiro quarto do 
século XX poderia imaginar 
que estudos aparentemente 
tão distantes da realidade, so-
bre espectros de corpo-negro, 
efeito fotoelétrico, espectros 
de emissão e absorção atômi-
cos, formariam a base de uma 
teoria que seria responsável 
direta pelo futuro desenvolvi-
mento não só do laser, mas 
também de aparelhos de tele-

visão, computadores e uma enorme quantidade 
de outras maravilhas eletrônicas que fazem par-
te de nosso cotidiano.
 Mesmo a ciência aplicada também pode 
originar novos questionamentos de caráter fun-
damental. Muitas das observações experimen-
tais feitas no século XIX ligadas a problemas 
tecnológicos como o controle da temperatura de 
fornos metalúrgicos não puderam ser entendi-
das a contento com base no referencial teórico 
disponível para a física da época. Os espectros 
de emissão térmica de corpos negros só pu-
deram ser descritos com a introdução do con-
ceito de quantização de energia. A motivação de 
Planck para seus trabalhos sobre a radiação de 
corpo negro é um bom exemplo de como a ciên-
cia aplicada pode levar a descobertas na ciência 
pura, o que só reforça a hipótese de que a distin-
ção entre as duas é inexata, absurda e artificial. 
Muitas pessoas, incluindo políticos, jornalistas 
e até cientistas, acreditam que os incentivos à 
ciência básica devam ser minimizados, pois sua 
aplicabilidade econômica não pode ser mensu-
rada com um grau de certeza confiável. Além 
disso, essas pesquisas podem ter custos relati-

“Não se pode 
priorizar uma ver-
tente. É preciso ter 
as duas coisas.                         
                                   ”
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 Os primeiros primatas com característi-
cas humanas surgiram há cerca de seis milhões 
de anos. Durante o processo de evolução cogni-
tiva, científica, artística e cultural desenvolvemos 
novas ferramentas criativas para nos auxiliar na 
resolução dos problemas do dia a dia, original-
mente restritos à caça, coleta e à constante luta 
pela sobrevivência em um ambiente por vezes 
hostil. Essas ferramentas ampliaram nossos 
horizontes e a maneira com que passamos a in-
teragir e modificar o mundo natural.
 O desenvolvimento da linguagem e da 
escrita foram cruciais para o surgimento da 
inovação cultural e tecnológica. Podemos con-
siderar o surgimento da linguagem como o pon-
to de partida para o início da ciência, visto que 
a comunicação sem linguagem é comum entre 
outros organismos da Terra, os quais não pos-
suem o raciocínio simbólico com o do Homo sa-
piens. No início, a protociência ainda era repleta 
de mitos e deuses, e os fenômenos naturais, 
distantes do entendimento humano. Foi apenas 
com o desencadeamento do processo de des-
mistificação do cosmo, a partir do século VI a.C. 
pelos filósofos da Grécia antiga, que a pesquisa 
científica informal pôde ser iniciada. Os pensa-
dores gregos foram os primeiros a confrontar 
as tradições cosmogônicas, gerando uma nova 
perspectiva de olhar o mundo: a crítica. Desta 
forma tudo passou a ser questionado. Tal rev-
olução filosófica abriu campo para o avanço da 
ciência até os dias atuais.

 Além de desenvolver uma argumenta-
ção lógica que marcou profundamente o con-
hecimento humano, Aristóteles (384-322 a.C.) 
foi também pioneiro ao abordar os conceitos 
de pesquisa de base e aplicada (conhecimen-
to científico e técnica, respectivamente). Para 
ele, o conhecimento científico (epistéme) é a 
última etapa do conhecimento real de conceitos 
e princípios das leis da natureza ou do cosmo. 
Seu grau de superioridade em relação à técnica 
é caracterizado pela junção do saber teórico, 
contemplativo, com a generalidade. A técnica, 
como pesquisa aplicada, visa um fim específi-
co, prático. Já o saber teórico deve ser inteira-
mente livre, gratuito e sem fins imediatos. Em 
sua concepção grega, Pitágoras afirma que o 
saber teórico deve ser desvinculado da prática 
e ter caráter independente. Posteriormente, no 
início do período moderno (séculos XVI-XVII 
d.C.), com pensadores como Francis Bacon e 
Galileu Galilei, a ciência pura e a técnica foram 
estimuladas a interagir uma com a outra, sendo 
a própria técnica uma aplicação prática do con-
hecimento científico.
 Em meados do século XIX, quando a 
metodologia científica se consolidou como um 
processo sistemático, as pesquisas passaram 
a ser classificadas de acordo com seus objetos 
de estudo, suas motivações, finalidades, graus 
de precisão e métodos empregados. Contudo, 
tais classificações só existem por uma questão 
de sistematização e não por independência de 

Ciência Pura e Ciência Aplicada
A dicotomia entre pesquisa básica e pesquisa aplicada no cenário do
desenvolvimento científico, tecnológico e econômico.

Stephanie Sampronha, Fernando Z. Zibran, Charles M. D. Santos, CCNH - UFABC

 Quantas vezes, quando estamos sem 
solução para algum problema, já não lançamos 
nosso olhar às estrelas, como quem espera que 
a resposta venha dos céus? O que será que 
existe de tão profundo no céu noturno que nos 
prende a atenção com tanta frequência?
 Observar o céu não é apenas um hábito 
prazeroso, nem privilégio dos pensadores. Boa 
parte do avanço da humanidade está relaciona-
da a essas observações. A medição da passa-
gem do tempo, das estações do ano, os calen-
dários e, mais recentemente, a compreensão de 
fenômenos climáticos são apenas alguns exem-
plos de assuntos que ficaram mais claros quan-
do passamos a mergulhar no que está longe de 
ser o “vazio” do céu noturno.
 É difícil demarcar, contudo, quando é que 
os estudos astronômicos começam a dialogar 
com a biologia. Talvez, desde seu início.
 O girassol acompanha o movimento ce-
leste da nossa estrela mais próxima. A maré 
alta, que abre as conchas das ostras e faz as 
anêmonas se expandirem, é reflexo dos movi-
mentos lunares em relação à Terra. Alguns estu-

dos sugerem que até mesmo o ciclo menstrual 
nos humanos pode estar relacionado ao mês 
lunar. São inúmeros os exemplos de ciclos nat-
urais que acompanham movimentos dos corpos 
celestes.
 Mas essa relação passou a ser mais in-
trínseca quando começamos a nos perguntar se 
estamos sozinhos no universo. Essa pergunta 
ainda não parece estar perto de ser respondi-
da com evidências sólidas, mas as estimativas 
matemáticas nos são apresentadas com possib-
ilidades tão grandes para que exista vida fora do 
nosso planeta que o desafio lançado aos cien-
tistas deixou de ser campo de especulação para 
se tornar área de estudos sérios.
 À medida que conhecemos melhor o uni-
verso, e o avanço da telescopia nos abriu novas 
dimensões desse cenário, as estimativas es-
tatísticas passam a se aprimorar. A descoberta 
de mais de 300 planetas fora do sistema solar 
na última década levou o astrofísico escocês 
Duncan Forgan a estimar, em 2009, que existam 
361 civilizações inteligentes em nossa galáxia (e 
possivelmente 38 mil fora dela). É evidente que 

Astrobiologia
Quando o horizonte é pouco, telescópios e microscópios atuam em
conjunto.

André Estevam, Jornal Biosferas, UNESP Rio Claro
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se trata apenas de estimativas, e outros pes-
quisadores chegaram a números bastante dife-
rentes (entre um milhão e menos de um planeta 
com vida inteligente), mas o fato é que quanto 
mais conhecemos o universo, menos fantasiosa 
parece essa possibilidade.
 Em decorrência dessas observações e 
dos novos questionamentos que traziam, nasce, 
no século XX, a chamada Astrobiologia. Algu-
mas variações são Exobiologia, Bioastronomia 
ou Xenobiologia. Apresenta-se uma nova pro-
posta de estudo da vida, agora num contexto 
cósmico, onde procuraremos biosferas fora do 
nosso planeta – e que poderão ser muito dife-
rentes da nossa.
 Em 1960 a NASA 
fez seu primeiro programa 
de astrobiologia.  Em 1976, 
o programa de explora-
ção espacial Viking incluía 
três experimentos biológi-
cos para busca de vida em 
Marte. Quase todos os pro-
jetos espaciais do século 
XXI incluem algum tipo de 
sondagem ou experimen-
tação astrobiológica. Mas o 
projeto que certamente fez 
esse campo ser conhecido 
popularmente foi o SETI, de 
1971.
 O SETI (Search 
for Extra-Terrestrial Intel-
ligence) analisa constante-
mente sinais de rádio cap-
tados por radiotelescópios 
na perspectiva de que, ex-
istindo alguma forma de in-
teligência fora da Terra, ela 
tentará se comunicar conosco através de ondas 
eletromagnéticas, pois é o modo de comunica-
ção mais rápido hoje conhecido por nós, huma-
nos. O mais interessante dentro deste programa 
é o “SETI Home”, que permite que qualquer pes-
soa com um computador conectado à rede pos-
sa ceder parte do poder de processamento do 
próprio computador para o projeto, analisando 
pequenos trechos de ondas captadas pelas an-
tenas. Ao final de 2005, toda essa rede confe-
ria ao projeto a potência computacional de mais 
de 160 teraFLOPS (medida de desempenho de 
computadores, especificamente no campo de 
cálculos científicos). E o Brasil já é o 12º colo-

cado mundial em número de participantes volun-
tários.
 Os fatores que movem este tipo de pes-
quisa são muitos. Entre eles, a possibilidade de 
entender melhor os caminhos que a vida na Ter-
ra pode tomar, um lugar para onde fugir no caso 
de uma grave catástrofe natural (ou esgotamen-
to de recursos), encontrar uma nova forma de 
vida inteligente e a partir dessa interação mudar 
o curso de nossa própria evolução, entre outros.
Mas como, afinal, é que se busca vida em outro 
planeta, se não sabemos como ela será con-
stituída? É justamente esse o maior desafio da 
astrobiologia. Mas algumas referências nós já 
temos.

 Se considerarmos a vida 
como a conhecemos, a pri-
meira variável a observar é se 
o planeta se encontra na Zona 
Habitável, que é uma faixa de 
distância mínima e máxima da 
estrela que orbita onde é pos-
sível encontrar água em es-
tado líquido. Essa faixa varia, 
naturalmente, de acordo com 
a quantidade de calor produz-
ido por essa estrela. É impor-
tante também que se trate de 
um planeta terroso (rochoso), 
como o nosso, e que não seja 
pequeno demais, para que 
possa sustentar gravitacional-
mente uma atmosfera.
 Atendendo a estas 
condições, o próximo passo 
é analisar esta atmosfera. O 
jeito mais fácil de fazer isso 
com a tecnologia atual é anal-
isar os espectros formados 

quando esses planetas cruzam o caminho da 
luz de uma estrela. Quando não há atmosfera, 
o planeta bloqueará a mesma quantidade de luz 
em todos os comprimentos de onda. Caso hou-
ver variação, a partir desses padrões é possível 
estimar sua composição química.
 Apesar de o próprio Stephen Hawkings, 
um dos pais da física moderna, já ter afirmado 
que a busca por formas de vida alienígena pos-
sa ser perigosa para a continuidade da vida na 
Terra, o meio científico parece bem disposto a 
continuar a busca. E como os telescópios não 
têm trazido muitos resultados, a nova proposta 
é usar os microscópios.

“Estudando os 
micro-organismos 
que sobrevivem em 
condições extremas, 
onde nós imagináva-
mos que não existiria 
vida, fica mais fácil 
saber onde e como 
procurar indícios de 
vida em planetas 
de condições mais 
hostis que o nosso.
                                    ”

de valores para a natureza. Primeiro, a descon-
sideração das intricadas interações ecológicas 
realizadas pelas populações de diferentes espé-
cies, de modo que os sistemas de espécies que 
deveriam ser valorados, por exemplo, o efeito 
top-down (efeito descendente na estrutura de 
uma comunidade). Segundo, para a maioria das 
espécies não foi estipulado valor algum, espe-
cialmente para as espécies raras ou ecologica-
mente pouco influentes. Terceiro, e talvez mais 
perigoso, é a definição de um preço, o que abre 

precedente para aparecer alguém disposto a 
pagar.
 Quanto custaria o ecossistema das cata-
ratas do Iguaçu? Um economista a serviço de 
um empreiteiro poderia calcular que a eletricid-
ade gerada ali pagaria em alguns anos o valor 
estimado. Neste sentido, em longo prazo, o em-
preendimento apresentará um custo-benefício 
sob aspectos exclusivamente econômicos. O 
lucro seria de alguns, contudo, a perda seria de 
todos os cidadãos brasileiros.

Conexão Biosferas
Cérebro e Memória - Mistérios  
Elétricos
É muito difícil calcular qual a importância da 
memória para nós, humanos. Mas ela é mui-
to grande. Se pensarmos em nossa história 
evolutiva, os nômades primitivos precisavam 
se lembrar de onde havia comida, água, ris-
cos, abrigos e até mesmo as fisionomias, 
para identificar se aqueles que se aproxi-
mavam eram amigos ou inimigos. O desen-
volvimento da memória se deu em conjunto 
do desenvolvimento cerebral em nossa es-
pécie. E embora seja muito difícil entender 
o funcionamento de nossos cérebros, aos 
poucos, áreas de estudo como a neurociên-
cia têm nos ajudado a entendê-lo melhor (...)

Ética e Meio Ambiente: Considera-
ções sobre o novo código florestal
Algumas das discussões sobre as questões 
éticas nas relações entre os seres humanos 
e os demais elementos da natureza se dão 
a partir da referência a uma ética ambiental, 
na tentativa de estabelecer princípios éticos 
que orientem essa relação. Luis Alejandro 
Lasso Gutiérrez, em seu artigo “Princípios 
para fundar uma ética ambiental “, de 2008, 
afirma que “de acordo com esta perspec-
tiva geral, a consciência humana começa a 
estender-se para incluir cada vez mais in-
divíduos ou seres na comunidade dos que 
têm significância moral”. No artigo intitulado 
“Diferentes abordagens sobre ética ambien-
tal”, de Claudia Almeida de Oliveira e Marisa 
Palácios, 2009, as autoras realizam uma 
sistematização de diferentes correntes da 

ética ambiental, sendo elas: visão antrop-
ocêntrica (ética neoliberal e ecossocialismo), 
libertação animal e biocentrismo (...)

Uso ou Abuso? O conflito ético em 
relação ao uso didático de animais
A história do uso de animais para fins didáti-
cos é algo que acompanha a ciência desde 
aproximadamente 1550 a.C. até a atualidade. 
Durante o desenvolvimento do pensamento 
científico, Renée Descartes, filósofo francês 
da Renascença, afirmava que os animais 
não tinham alma, por isso não sentiam dor 
e eram utilizados de maneira, muitas vezes, 
irresponsável. A partir do século XIX, surgi-
ram os primeiros grupos que contestavam o 
uso dos animais pela ciência, movidos pelo 
sentimentalismo. Desde então, fez-se ne-
cessária a criação de uma legislação que 
regulamentasse a sua utilização (...)

Biologia e Matemática: Uma relação 
de contribuição mútua
Imagine que você possui uma cultura de 
bactérias que está cuidando há um dia e que 
gostaria de saber qual o tamanho da popula-
ção neste momento. Será complicado contá-
las uma a uma, não é mesmo? Mas se você 
souber quantas bactérias você tomou para 
iniciar sua cultura, então podemos aproxi-
mar uma resposta para esta pergunta com a 
ajuda da Matemática, por meio de um mod-
elo matemático (...)

Veja mais: www.rc.unesp/biosferas
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ples busca no Google revela algumas dezenas 
de artigos apresentando a descrição de novas 
espécies na última década apenas no Brasil. A 
despeito de toda essa argumentação, há textos 
que sugerem que podem ser anotados alguns 
valores para a natureza, entre eles:
 Valor de mercadoria: trata-se de um valor 
mercadológico, no qual se estabelece um preço, 
originando uma relação de compra e venda. 
Trabalhadores como pescadores profissionais, 
seringueiros, caçadores e coletores empregam 
este conceito de valor aos recursos naturais por 
eles explorados, alguns aceitos e regulamenta-
dos, outros não.
 Valor de conveniên-
cia ou de comodidade: tra-
ta-se de um valor relacio-
nado à simples existência 
de um dado componente 
do ecossistema, que indi-
retamente torna melhor a 
vida do homem. Por exem-
plo, uma flor, ou um beija-
flor polinizando uma flor tu-
bulosa, são manifestações 
da natureza que utilizamos 
para distração, recrea-
ção ou relaxamento. Nes-
tas situações nossa vida 
fica mais confortável, pela 
simples constatação da ex-
istência destes outros com-
ponentes. 
 Valor moral: é o mais 
controverso de todos, pois 
todo componente do ecos-
sistema tem seu valor in-
trínseco, próprio, indepen-
dente do uso ou importância que a humanidade 
dê a ele. O problema com este conceito é que 
cada pessoa assume um valor para um dado 
componente. Por exemplo, qual o valor de uma 
onça-pintada? Um pecuarista terá uma percep-
ção diferente de um cidadão urbano, que não 
tem sua atividade afetada pela onça-pintada 
(lembre-se: valor é diferente de preço, que é o 
quanto você paga por algo. O termo valor aqui 
pode ser considerado sinônimo de importância).
Valor de opção: considera a possibilidade de 
uma descoberta científica futura que torne útil 
um componente do ecossistema que hoje é con-
siderado inútil. Assim, se este componente for 
extinto o dano será irreversível, isto é, perde-

se para sempre a possibilidade de geração de 
riqueza (no caso de uma espécie e toda a res-
posta genética presente em suas populações).
 Todos esses valores servem de base para 
o modo como o homem irá se relacionar com a 
natureza. Atualmente observamos o predomínio 
de uma visão utilitarista, na qual a natureza é 
vista como uma fonte de riqueza gratuita, para 
ser explorada, indicando que o valor de merca-
doria sobrepuja os demais. Assim, é necessário 
que o homem mude seu comportamento em re-
lação à natureza, isto é, mudar a forma de lidar 
com a natureza. Mas, como fazer isso?

 Apenas com a educação 
ambiental será possível pro-
mover esta mudança de com-
portamento. Quando digo 
educação ambiental não de-
fendo somente atividades 
educativas lúdicas executa-
das com crianças em esco-
las, mas também pesquisa e 
divulgação de seus resulta-
dos para diferentes públicos. 
O biólogo é o profissional que 
tem por vocação e por ca-
pacitação o dever de advogar 
pela proteção da natureza. 
Neste sentido, este profis-
sional deve apresentar argu-
mentos consistentes para in-
fluenciar o comportamento de 
outras pessoas, chamando a 
atenção para a importância 
da proteção à natureza, for-
necendo informações com-
plementares imprescindíveis 
aos gestores públicos e priva-

dos, auxiliando na orientação de seus negócios. 
Assim o biólogo influenciará os valores e o com-
portamento dos políticos, empresários, econo-
mistas e sociedade civil. Esta influência, já pode 
ser percebida em algumas empresas de grande 
porte que já adotaram a agenda ambiental em 
suas atividades, como a Walmart e a Coca Cola, 
por exemplo.
 A atuação do profissional biólogo deve 
ser pautada no conhecimento de que é incorreto 
insistir na dotação de valores para os compo-
nentes da natureza, pois, sob a perspectiva da 
evolução por seleção natural nenhum compo-
nente é superior ao outro. Além disso, existem 
equívocos que podem ser apontados na dotação 

“O biólogo é o pro-
fissional que tem por 
vocação e por capac-
itação o dever de ad-
vogar pela proteção 
da natureza. Neste 
sentido, este profis-
sional deve apre-
sentar argumentos 
consistentes para 
influenciar o compor-
tamento de outras 
pessoas                
                                          ”

 A astrobiologia não se preocupa apenas 
com a dimensão extraterrena e suas caracter-
ísticas, mas também olha muito para o nosso 
próprio “umbigo”. Estudando os micro-organis-
mos que sobrevivem em condições extremas, 
onde nós imaginávamos que não existiria vida, 
fica mais fácil saber onde e como procurar in-
dícios de vida em planetas de condições mais 
hostis que o nosso. Já encontramos vida em cal-
deiras vulcânicas, fontes hidrotermais e mais re-
centemente em lagos com grade concentração 
de arsênio. O conhecimento desses organismos 
chamados de “extremófilos” têm remodelado os 
antigos padrões imaginados para o surgimento 
e desenvolvimento da vida.
 Um exemplo de como o estudo dos am-
bientes extremos auxilia na corrida pela busca 
de vida em outros planetas são os micro-organ-
ismos encontrados em cristais de sal no deser-
to do Atacama, que sobreviviam nos vapores 
de água atmosféricos. Marte possui grandes 
depósitos de sal, e já é sabido que o planeta tem 
vapor suficiente para formar geadas. Na Ilha de 
Axel Heiberg, no Oceano Ártico, bactérias foram 
encontradas sobrevivendo em águas com tem-
peraturas abaixo de zero e ricas em metano. 
Bactérias como essa poderiam sobreviver nas 
nuvens de metano marcianas.
 Em 2010, pesquisadores russos também 
iniciaram um projeto ambicioso: a perfuração 
de uma calota de gelo antártico de mais de três 
quilômetros de espessura, com o objetivo de 
alcançar o lago subglacial Vostok. Como suas 
águas se encontram em isolamento há mais 
de 20 milhões de anos, esse ambiente poderá 
nos dar pistas sobre a possibilidade de vida em 
Europa (imagem à direita), a lua congelada de 
Júpiter.
 Os estudos do ambiente na Terra e no 
espaço caminham juntos, um apresentando no-
vos dados ao outro, e assim ambos aprimoram 
seus métodos de pesquisa. A NASA acredita 
tanto nesse desenvolvimento conjunto, que em 

2018 inicia um projeto de três fases. A primeira 
enviará uma sonda coletora a marte, que isolará 
amostras de rochas. A segunda, envia uma se-
gunda sonda (em 2025) para receber este mate-
rial e dispará-lo de volta à Terra. Na terceira fase 
o material será interceptado e trazido para mãos 
humanas.
 Se essas rochas conterão amostras de 
vida fóssil ou mesmo evidências de que a vida 
em Marte é um fato atual, não saberemos tão 
cedo. Mas o desenvolvimento da astrobiologia 
nos próximos 15 anos parece ser promissor ao 
ponto de poder usar os dados recebidos num 
projeto mais eficiente, talvez para locais ainda 
mais distantes. A nós, resta esperar que os as-
trobiólogos encontrem as evidências (ou, se as 
evidências tiverem inteligência, que elas encon-
trem nossos astrobiólogos).
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 A história das ciências ainda é pouco 
reconhecida no Brasil, ou pelo menos tratada 
como secundária no rol de temáticas oferecidas 
pelo ambiente acadêmico científico. Todo dia 
descobertas científicas e tecnológicas surgem, 
e a demanda por conhecimentos cada vez mais 
específicos aumenta. Dentro desse contexto e 
partindo de uma visão utilitarista, entender a 
história das ciências parece ser um gasto de en-
ergia desnecessário e de pouca relevância. Tal 
fato provavelmente decorre do hábito arraigado 
de se estudar apenas os métodos e as técnicas 
e não o processo pelo qual se dá o desenvolvi-
mento do pensamento científico. Esquece-se 
o valor da história como uma importante fonte 
de informações propulsoras de novos insights 
e diferentes perspectivas. No entanto, é justa-
mente pelo entendimento do processo histórico 
de construção das ciências que se pode con-
struir uma visão crítica e não utópica dessa ativi-
dade.
 Ao se valorizar o componente histórico, 
torna-se muito mais simples desmistificar as 
teorias científicas enquanto verdades absolu-

tas, permitindo eliminar a visão ludibriante e es-
tereotipada de que a ciência é sempre feita do 
sucesso de gênios versus o fracasso de medío-
cres. Essa visão, presente em todas as áreas de 
pesquisa, encontra eco também na biologia, na 
qual são relatados inúmeros casos de pseudo-
rivalidades intelectuais que terminaram com a 
vitória incontestável de um lado e a derrota hu-
milhante do outro (de um lado, Charles Darwin 
e sua teoria da evolução a partir do mecanis-
mo da seleção natural, do outro, Jean Baptiste 
Lamarck e sua proposta baseada na errônea 
hereditariedade tênue e no uso-e-desuso). So-
mente através do conhecimento histórico é que 
se pode compreender a ciência como um pro-
cesso de refinamento constante de ideias que 
busca, a todo custo, aproximar-se de uma ver-
dade inalcançável. 
 Como justificar, então, a necessidade de 
se estudar história das ciências? Jane Maien-
schein, especialista em filosofia da biologia e 
professora da Arizona State University, diz que 
a perspectiva histórica mostra a força e o en-
tusiasmo da ciência e pode ajudar a explicar 

“Era uma vez...” a Biologia
A biologia como ciência só faz sentido à luz da história.

Bruna Klassa e Charles Morphy D. Santos, CCNH - UFABC

 Qual seria o valor da natureza? Esta 
questão surge de modo intermitente em dis-
cussões sobre conservação da natureza e ativi-
dades econômicas, porém agora está decidido. 
A natureza vale aproximadamente oitenta e cin-
co trilhões de reais (R$ 85.000.000.000.000,00), 
conforme reportagem publicada na revista Veja 
(edição 2168) intitulada “Matar a natureza é 
matar o lucro”. Esta cifra foi calculada estipulan-
do-se valores para os serviços ambientais e re-
cursos naturais, os quais são considerados bens 
públicos disponibilizados pela natureza como re-
sultado de uma complexa teia de intercâmbios 
de matéria e energia entre componentes vivos e 
não-vivos do ecossistema. No entanto, faz sen-
tido estipular um valor para a natureza?
 Para profissionais de outras áreas talvez 
signifique alguma coisa, contudo, os biólogos 
devem observá-lo com ressalvas. Profissionais 
que tiveram sua formação acadêmica em outras 
áreas do conhecimento provavelmente descon-
hecem que alguns recursos naturais, por exem-
plo o petróleo, foram produzidos e estocados 
como resultados de processos ecossistêmicos 

que levaram um extenso período de tempo (360 
milhões de anos) e , inevitavelmente, o consumo 
atual pelo homem resultará no esgotamento de 
seu estoque.
 Desconhecem que alguns recursos nat-
urais, por exemplo, peixes comercialmente ex-
plorados, têm suas populações consumidas num 
nível superior ao de sua taxa de autorregenera-
ção, conduzindo os estoques em direção a uma 
redução gradual de tamanho até o esgotamento 
total, salvo se medidas de conservação forem 
adotadas. Desconhecem também que os com-
ponentes do ecossistema são extremamente di-
versos e que esta variedade apresenta diferen-
tes níveis, entre eles: indivíduos, populações, 
comunidades. O biólogo, diferentemente, apren-
deu todas estas informações durante sua forma-
ção. Justamente por isso deve levantar ressal-
vas ao se deparar com questões como: qual o 
valor da natureza? Acredito que esta questão é 
impossível de ser respondida, pois não se sabe 
nem mesmo quantas espécies existem.
 Como estimar o valor da natureza se seus 
componentes são desconhecidos? Uma sim-

O Valor da Natureza
Estimativas controversas para um “produto” ainda desconhecido.

Fernanda Leite de Alcântara, Jornal Biosferas, UNESP Rio Claro
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 Sempre ouvi dizer que a arte é uma ativi-
dade em que os seres humanos expressam 
seus sentimentos, ideais e emoções. No entan-
to esta é uma explicação simplória do que é a 
arte e neste texto não desejo discorrer sobre sua 
definição, mas sim sobre uma maneira de ex-
pressão da arte que você talvez não tenha con-
hecimento ou sequer tenha imaginado, como 
eu, a princípio - através da biologia.

 Ora, pergunte a colegas ou professores 
biólogos o tempo que gastaram em diversas au-
las olhando ao microscópio vários tipos de cé-
lulas com suas diversas formas e colorações e, 
muitas vezes, redesenhando-as em folhas para 
melhor gravá-las para provas. Como estudante 
de biologia posso dizer que são muitas horas. 
A questão é que nunca tinha imaginado que as 
chamadas micrografias, fotos tiradas das lâmi-
nas através dos microscópios, poderiam ser 
uma forma de arte.
 Em uma viagem que fiz com colegas 
de sala à ESALQ (Escola Superior de Agricul-
tura “Luiz de Queiroz”) em 2010, conheci uma 
bióloga que fazia arte justamente com estas mi-
crografias. Sendo fotos tiradas de microscópios 

elas não apresentam coloração própria, tirando 
exceções de quando é possível corar o mate-
rial com outra substância. Assim o trabalho da 
artista-bióloga era o de pegar as fotos que mais 
lhe interessavam e dar-lhes cores que criavam 
um padrão de beleza impressionante.
 Ao pesquisar mais sobre o tema descobri 
que em alguns congressos sobre microscopia 
há até concursos.Esta micrografia na ilustração 

é de Grazielle Ribeiro, estudante do pro-
grama de mestrado em Biologia Celular e 
Molecular do Instituto Oswaldo Cruz.
 Foi contemplada com o primeiro 
lugar do prêmio “IMC17 Outstanding Mi-
crograph” (Notável micrografia), oferecido 
no 17° Congresso Nacional de Microsco-
pia, realizado no Rio de Janeiro em 2010. 
A estudante foi premiada pela micrografia 
“Blooming Dhalia” (Dhalia Florescente), 
na categoria Microscopia Eletrônica. 
 Existem outras maneiras de se 
fazer arte através da biologia, como o 
paisagismo, que consiste em fazer uma 
arte com a arquitetura da paisagem uti-
lizando variedades de plantas. Também 
há aqueles que, como a artista plástica 

Margherita Leoni, utilizam elementos da nature-
za para criar um tipo de arte que denuncia as 
agressões causadas à natureza pelo ser huma-
no. Esta artista fez uma exposição que revela, 
por meio da arte, a dramática situação do que 
resta do nosso cerrado no Parque das Emas. 
 A arte é algo difícil de definir, no entanto 
todo ser humano a realiza de diferentes formas 
ao expressar seus sentimentos e emoções. Os 
biólogos descobriram sua forma de expressar 
arte utilizando seu objeto de estudo científico, 
a micrografia foi um tipo de expressão da arte 
que eu achei peculiar e usei como exemplo para 
mostrar que, nos dias de hoje, até mesmo um 
biólogo pode seguir uma carreira como artista.

Biologia - Ciência e Arte
A arte inspira a ciência, a ciência inspira a arte.

Erick Teixeira Rodrigues, Jornal Biosferas, UNESP Rio Claro

porque algumas práticas funcionam ou são mais 
aceitas que outras. Assim como os especialis-
tas em biodiversidade estudam a importância 
histórica da evolução dos ecossistemas, os bio-
geógrafos procuram entender os processos de 
vicariância e dispersão ocorridos desde milhões 
de anos atrás e os geneticistas analisam o pro-
cesso que leva ao desenvolvimento do indivíduo 
no tempo, os bons pesquisadores deveriam ter 
conhecimento da história das suas áreas, à me-
dida que ela mostra os erros cometidos anterior-
mente, evitando que sejam reprisados e abrindo 
caminho para novos erros, a partir dos quais o 
conhecimento pode avançar. 
 Maienschein compi-
la cinco razões tradicional-
mente aceitas para se estu-
dar a história das ciências. 
A primeira seria o auto-
aperfeiçoamento: a história 
nos torna melhores cien-
tistas, menos arrogantes e 
mais conscientes do valor 
e da finalidade das nossas 
atividades. 
 A segunda razão diz 
respeito ao que o biólogo 
evolucionista Ernst Mayr 
chamou de eficiência na 
pesquisa. A história revela 
os vários equívocos e des-
vios de rota, possibilitando, 
dessa maneira, um aper-
feiçoamento do processo 
de desenvolvimento cientí-
fico na atualidade, uma vez 
que o progresso científico 
se dá pelo entendimento do 
passado (a fim de nos es-
quivarmos dos erros preté-
ritos, como dito acima) e o olhar adiante.
 Particularmente na biologia, o estudo 
histórico é imprescindível para a prospecção de 
novas pesquisas e áreas de investigação. Pen-
sando na teoria da evolução, como utilizar con-
ceitos que ao longo dos séculos receberam dife-
rentes definições e que hoje se confundem com 
significados diferentes? Um exemplo disso é a 
associação quase imediata que muitos fazem 
entre epigenética e lamarckismo. A epigenética 
estuda a importância de mecanismos não-gené-
ticos na expressão de características fenotípicas 
(tais como metilação do DNA). Essa variação 

de origem epigenética independe de quaisquer 
modificações nas sequencias do material gené-
tico das células. É possível que mudanças am-
bientais levem a alterações na expressão de 
atributos dos organismos os quais, por sua vez, 
estariam suscetíveis aos mecanismos de fixa-
ção (tais como a seleção e a deriva genética) 
e seriam transmitidos aos descendentes. Em 
linhas gerais, estamos falando de variabilidade 
surgindo não através de modificações dos genes 
e sim de mecanismos desvinculados aos genes. 
Era o que Lamarck dizia, podem clamar alguns. 
Isso revela o desconhecimento da história e do 
contexto das descobertas científicas: o que ficou 

conhecido como lamarckismo 
foi uma exacerbação da teo-
ria da transmissão dos carac-
teres adquiridos já discutida 
desde Aristóteles e pensada 
por Lamarck no contexto do 
princípio da plenitude do filó-
sofo alemão Whilhelm von 
Leibiniz, para quem tudo no 
mundo existia em total har-
monia. Para Lamarck, que 
tinha evidências da ocorrên-
cia de extinções no passado 
pelo fato de ter analisado 
fósseis de invertebrados no 
Museu de História Natural da 
França, a única maneira de 
explicar como a criação pode-
ria se coadunar à plenitude 
leibniziana (Deus não pode-
ria exterminar sua criação em 
um mundo harmônico!) seria 
preconizando que os organis-
mos não se extinguiam e sim 
mudavam com o passar do 
tempo. A mudança, ou seja, a 

evolução, aconteceria por conta do uso contínuo 
ou pouca utilização de estruturas do corpo, que 
seriam repassadas aos descendentes modifica-
das. Mesmo um quadro rápido como o apresen-
tado aqui demonstra que epigenética não tem o 
mesmo arcabouço conceitual do lamarckismo e 
que é falacioso dizermos que o fantasma de La-
marck voltou para atormentar os evolucionistas 
contemporâneos. 
 O terceiro e quarto argumentos a favor do 
estudo da história das ciências se complemen-
tam, pois tratam da perspectiva que ela fornece 
aos cientistas, tornando-os mais críticos em 

“Vista à luz da 
história evolutiva, a 
biologia é intelectu-
almente satisfatória 
e inspiradora; sem 
essa luz, torna-se 
apenas uma pilha 
de fatos diversos, al-
guns interessantes 
ou curiosos, mas 
que não fazem uma 
descrição significa-
tiva do todo
                                          ”
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relação às suas próprias pesquisas e aos tra-
balhos dos colegas, e das possibilidades que a 
história traz à ciência, abrindo o leque de ideias, 
expandindo a visão e estimulando o raciocínio. 
Trata-se, em suma, do incentivo ao uso da 
“imaginação”. 
 Por fim, a quinta razão diz respeito à edu-
cação e à compreensão pública. O entendimen-
to do que é ciência, como ela funciona e como 
torná-la melhor é consideravelmente aumentado 
com a ajuda da perspectiva histórica. A biologia 
é tão ramificada, são tantas as sub-áreas com 
objetos de estudo distintos e seus respectivos 
métodos de investigação cada vez mais demar-
cados, que apenas colocando-as num contexto 
histórico e mostrando como cada um desses 
campos mudou no tempo é que se pode obter 
ao menos um esboço do cenário mais amplo.
 Infelizmente, a fragmentação do conheci-
mento na contemporaneidade chega a tal ponto 
em que não se questionam mais o porquê da 
utilização dos modelos atuais de pesquisa, nem 
quais foram os caminhos que o conhecimento 
percorreu até chegar ao que é aceito atualmente 
– para uma ampla fatia de pesquisadores e as-
pirantes a cientistas, parece bastar saber quais 
são as técnicas, quais botões devem ser pres-
sionados e como escrever o artigo que será sub-
metido à publicação. É preciso ressaltar a todo 
momento que o estudo de episódios históricos 
com o uso de textos originais pode colaborar 
para uma compreensão orgânica das ciências, 
em particular da biologia. Isso vale não apenas 
para quem está nas bancadas dos laboratórios. 
A educação e divulgação científica para um 
público amplo é fundamental tanto para que-
brar superstições quanto para desfazer a visão 
de que a ciência é “perfeita”, que os cientistas 
são geniais pensadores que descobrem ex-
traordinários novos conceitos em um momento 
de “Eureka!” enquanto submersos em suas ban-
heiras. É preciso mostrar que o conhecimento 

científico é feito de muitos erros e alguns ac-
ertos. O que diferencia essa de outras formas 
de conhecimento humano é que os erros e os 
acertos da ciência são baseados em evidências 
testáveis. O pensamento evolutivo moderno 
deve muito a autores como Pierre Louis Mau-
pertuis, Conde de Buffon, Lamarck, Leopold von 
Buch, Alfred Wallace e também a muitos outros 
que desenvolveram as ideias darwinianas inici-
ais, ajudando a moldar o que conhecemos hoje 
como teoria da evolução: August Weissman, 
Ernst Mayr, Theodosius Dobzhansky, James 
Watson, Francis Crick, Alfred Wegener, Willi 
Hennig, León Croizat, Stephen Jay Gould, Rich-
ard Dawkins, Moto Kimura, Conrad Waddington 
e uma série de outras figuras proeminentes nas 
ciências naturais nos século XX e começo do 
XXI. Tida como o princípio unificador da biologia, 
a teoria da evolução quase sempre é considera-
da pela grande mídia ou pelos livros didáticos 
como o produto da mente brilhante de Darwin, 
desconsiderando todos os seus inúmeros pre-
decessores e as influências que construíram o 
arcabouço que tornou possível a delimitação 
desse programa de pesquisa tão abrangente. 
 As cinco razões discutidas aqui nos dão 
indícios do valor da história no desenvolvimento 
do pensamento científico e na construção de um 
espírito crítico e não tendencioso. Humanizar a 
ciência não implica reduzir o seu valor ou a sua 
importância. Vista à luz da história evolutiva, a 
biologia é intelectualmente satisfatória e inspira-
dora; sem essa luz, torna-se apenas uma pilha 
de fatos diversos, alguns interessantes ou curio-
sos, mas que não fazem uma descrição signifi-
cativa do todo. O mesmo raciocínio vale para a 
ciência: sem conhecermos a beleza e as dificul-
dades da sua construção, ela se torna apenas 
um conjunto de explicações descontextualiza-
das, muito longe de provocar qualquer sentido 
de maravilhamento nas nossas mentes e cora-
ções.

outro pesquisador havia iniciado estudos sobre 
a cultura negra. Ainda que sob a ótica da inferio-
ridade cultural, a obra “Os Negros no Brasil” foi 
a primeira brasileira a incluir estudos étnicos de 
suas religiões, línguas e folclore.
 Pensando em um caso mais contem-
porâneo, a ideia do “gene egoísta”, proposta por 
Richard Dawkins, não causou tata polêmica ao 
encontrar a opinião pública. Valores de “heran-
ça” e “destino” estão enraizados em nossa cul-
tura no mínimo desde o período medieval, so-
bretudo por influência do cristianismo. Quando a 
verdade científica não se choca com a moral es-
tabelecida, pode ser que a aceitação seja rápida 
e o questionamento seja pouco. E nesse caso 
foi tão pouco que ocorreu sem chamar atenção, 
sendo discutido em um capítulo inserido apenas 
na edição mais recente, que provavelmente só 
chegou ao conhecimento de fãs de Dawkins e 
estudantes do gênero.
 Devemos ter cuidado com a verdade 
científica, pois ela sempre estará submetida à 
pesquisa do próximo cientista. E a história da 

ciência é uma história de quebra de paradig-
mas, desde muito antes de a Terra ser conce-
bida como parte de um universo, e que possivel-
mente vai até muito depois de pensarmos a vida 
ser exclusividade em nosso planeta.
 A notícia boa é que isso não deve ser mo-
tivo de vergonha. Pelo contrário, aprender com 
os erros deve ser visto com orgulho, ao menos 
pelos cientistas que se dedicam eticamente ao 
seu trabalho. E nesse momento esbarramos 
num outro ponto fundamental: o ensino e a 
aprendizagem de ciências. A cada dia é maior o 
conteúdo científico sobre os diversos mistérios 
da natureza. E a partir desses registros, novos 
cientistas darão continuidade a esse trabalho, 
aparando as rebarbas, acrescentando novas 
partes, ou por vezes destruindo por completo 
uma obra.
 A história da ciência não é diferente da 
história do homem, porque é feita por ele. E se 
por um lado ela exige constante atenção e re-
flexão, por outro também parece estar amadu-
recendo com a idade.

 Há algumas décadas, o profissional biólo-
go era visto como estudioso de plantas e bichos. 
Alguns abraçavam a carreira de pesquisa e a 
maioria a de professor escolar. Hoje, o leque de 
possibilidades é tão ou mais amplo que a diver-

sificada grade curricular do curso de Ciências 
Biológicas.
 No universo da produção de vacinas, a 
participação do biólogo começa na pesquisa 
básica, que fornecerá os conhecimentos sobre 
os microrganismos imprescindíveis para o de-
senvolvimento da vacina correspondente. Da 
implementação da tecnologia em pequena es-
cala até a produção industrial.
 O biólogo pode atuar em praticamente 
todos os níveis: no cultivo de cepa produtora, 
na purificação do antígeno, nos controles de 
qualidade dos produtos intermediários, e final-
mente, nos testes clínicos e até nos aspectos 
legais relacionados à Garantia de Qualidade e à 
Biossegurança. Assim, temos papel importante 
na saúde, no passado, no presente e também 
no futuro, pois a produção de vacinas está em 
constante progresso.

Biotecnologia e Saúde
Dois campos de trabalho que se desenvolvem em conjunto

Fernada Leite de Alcântara, Jornal Biosferas, UNESP - Rio Claro
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ção espontânea do homem, deixando apodrecer 
sêmen por 4 dias.
 Nosso modo de reprodução é bastante 
claro para a maioria das pessoas, pois já no iní-
cio da vida estudantil aprendemos que os espe-
rmatozoides são produzidos nos testículos e os 
óvulos nos ovários. Mas no século XVIII, apenas 
100 anos depois da descoberta dos espermato-
zoides, George-Louis Leclerc (conde de Buffon), 
uma das maiores influências de Charles Darwin, 
chegou a afirmar que os espermatozoides eram 
produzidos por ovários, após encontrar esperma 
em uma cadela.
 Entre fósseis de ictiossauro usados como 
evidência para o “Grande Dilúvio” bíblico e a 
teoria de Lamarck que afirmava que se retirás-
semos um olho de dois animais recém-nascidos 
e os cruzássemos, surgiria uma nova raça de um 
olho só, a ciência já deu muitos tiros no escuro 
– e errou! No século XIX, Theodor Schwann, 
cofundador da teoria celular, afirmou que a cé-
lula, unidade fundamental da vida, era oca. Hoje 
diversos componentes internos da célula já 
compõem um campo de estudo próprio.
 Outros casos interessantes envolvem até 
mesmo a mídia científica. Entre os casos mais 
famosos, uma pesquisa feita em Harvard rela-
cionando o uso de água clorada com câncer de 
bexiga e do reto, e outro da universidade He-
brew (Jerusalém) estabelecendo conexões en-
tre luzes fluorescentes e leucemia infantil, foram 
ambos negados por algumas das revistas mais 
importantes de suas áreas porque poderiam 
provocar pânico na população, causando prob-
lemas a seus governantes.
 Aumentando a polêmica para além dos 
“equívocos” e ocultações, documentos de Pas-
teur divulgados cerca de 100 anos após sua 
morte comprovaram métodos de pesquisa antié-
ticos, apropriação de metodologia de outro cien-
tista sem os devidos créditos e até mesmo apli-
cação de vacinas em seres humanos antes de 
serem testadas em animais. Isso sem falar das 
diversas experiências eugenistas, em sua maio-
ria por parte de americanos e alemães, realiza-
das próximas do período do nazismo alemão.
 Os casos são muitos. Aqui mesmo no 
Brasil, o médico Raimundo Nina Rodrigues, um 
dos nomes mais importantes para o avanço da 
medicina legal em nosso país, influenciado pelo 
modo de pensar europeu acabou afirmando in-
verdades sobre a criminalidade no país. Após 
a abolição da escravatura, a partir de estudos 

anatômicos (principalmente faciais e cranianos) 
de criminosos, chegou a afirmar que a raça neg-
ra teria predisposição a condutas ilegais. Entre 
suas publicações está “A igualdade é falsa, a 
igualdade só existe nas mãos dos juristas”, da 
mesma época em que afirmou que deveria haver 
códigos penais diferentes para raça diferentes. 
Anos depois, em 1899, publicou “Mestiçagem, 
Degenerescência e Crime”, que junto a outras 
obras era usado para sustentar suas ideias de 
que negros e mestiços eram um dos motivos da 
inferioridade do Brasil.

 Nina Rodrigues só não levou em conta o 
fato de a maioria dos criminosos da época serem 
escravos recém-libertos, que por sua condição 
eram negros ou mestiços, e não encontravam 
nenhuma forma de trabalho ou caminho de as-
censão social.
 Pois é, como se pode ver, nem tudo é 
tão engraçado assim nos erros científicos. Do 
mesmo modo que alguns deles são motivados e 
sustentados pelo pensamento de seu tempo (e 
junto dele, todos os preconceitos e paradigmas 
filosóficos), também podem acabar sustentan-
do esse pensamento. Não se pode descartar, 
contudo, que antes de Nina Rodrigues nenhum 

 Nos dias 26 e 27 de março ocorreu um 
evento muito importante no Curso de Biologia 
da Unesp de Rio Claro organizado pelo GTP 
(Grupo de Trabalho Permanente) “Universidade 
e Educação” onde foram discutido os rumos da 
profissão da Biologia correlata aos processos 
formativos no cursos de graduação em Biologia 
da Unesp tanto no que se refere a formação dos 
bacháreis quanto dos licenciados.
 Tive o prazer de participar de uma mesa 
redonda onde a temática focava o papel do cur-
rículo na universidade.
 Penso que ao falar-
mos sobre universidade 
devemos nos reportar ao 
entendimento de como a 
Universidade Brasileira foi 
gerada. Desde a sua cria-
ção temos recebido forte in-
fluência do modelo europeu 
de universidade e com isso 
o entendimento acerca da 
universidade ficou pautado 
nos modelos jesuítico, na-
poleônico e alemão. Isso é 
bastante emblemático haja 
visto que dentro desses 
modelos era clara a função 
e a concepção do ensino, 
pesquisa e extensão.
 No modelo jesuítico 
orientado pelo documento 
“Ratio Studiorum”, datado 
de 1590, a ideia de univer-
sidade dava-se como insti-
tuição detentora do saber. 
Este saber deveria ser então transmitido valori-
zando a cópia e a memorização por meio de mé-
todos pré-estabelecidos. O conhecimento deve-
ria ser entendido como algo acabado e pronto. 
Com o modelo napoleônico de universidade 
surge a organização das disciplinas em grades, 
a justaposição de disciplinas e sua hiearquiza-
ção. Se estabelece naquela época a ideia de or-
ganização da grade curricular por ciclos básicos 

e profissionalizantes, havendo em muitos casos 
a total separação da teoria e da a prática refer-
endando a ideia de que é preciso primeiro apre-
nder teoria para depois vivenciar a prática.
 Com a chegada do modelo alemão de 
universidade, a grande ênfase dada à função da 
universidade passa a ser o mercado de trabalho. 
Para tanto as carreiras voltam-se para o aten-
dimento a uma sociedade industrial: ao surgi-
mento dos cursos de especializações; a ideia do 
desencadeamento do conhecimento tecnológico 
aplicado com a ideia de pesquisas com papel 

utilitário; forte vínculo linear 
na educação, desenvolvim-
ento econômico e mercado 
de trabalho; parcerias entre 
universidade e setor produ-
tivo; vestibular unificado, ci-
clo básico, criação de novos 
cursos; regime de créditos e 
matrícula por disciplinas; fim 
da cátedra e a instalação do 
sistema departamental; cria-
ção da carreira docente e do 
regime de dedicação exclu-
siva; expansão do ensino su-
perior; extensão universitária; 
ênfase nas dimensões técni-
ca e administrativa.
 Com a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação 9394/96, 
surge a possibilidade de se 
pensar a educação tambem 
no contexto univeristário com 
novas perspectivas para o en-
sino. Surgem construções de 

diretrizes para as diferentes áreas ou cursos de 
graduação com objetivos e metas que se con-
stituem em desafios ao modelo tradicional de 
organização institucional e trabalho docente, 
iniciando-se pelo momento de organização do 
Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e pelos 
Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC).
 Na organização dos Projetos Pedagógi-
cos de Cursos é necessário qe seja considerada 

O Currículo e a Universidade
Pensando a matriz curricular em função de um projeto pedagógico.

Maria Antônia Ramos de Azevedo, Departamento de Educação, UNESP Rio Claro

“Devemos focar 
nossos olhares na 
busca por um pro-
jeto pedagógico de 
curso que tenha 
clara sua propos-
ta formativa, onde 
a matriz curricular 
tenha que ser or-
ganizada a partir 
disso 
                                 ”
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 Ao longo da história da humanidade, a 
ciência tem se solidificado como principal refer-
ência para o conhecimento e compreensão da 
realidade. Sabemos que não foi sempre assim. 
E para muitos, talvez ainda não seja. Mas ao 
menos enquanto cientistas ou entusiastas da 
ciência podemos rir dos próprios erros, aprender 
com eles, e tornar nossos campos de pesquisa 
mais sólidos com o passar do tempo.
 Já parou para pensar que boa parte do 
conteúdo que você aprendeu nas aulas de ciên-
cia pode estar errada? Errada, talvez, seja uma 
palavra forte. Mas os equívocos são presentes 
na pesquisa científica desde seu início e, em-
bora o ideal seja evitá-los, não são de todo con-
denáveis. Um coisa que temos aprendido é a ol-
har para trás antes de afirmar qualquer verdade 
científica. Por isso é que os cientistas começam 
seus trabalhos com o que chamamos “revisão 
bibliográfica”, ou seja, uma busca do que já foi 
estudado sobre aquele assunto, tentando verifi-
car o que já foi descoberto, encoberto e até mal 
interpretado.
 O italiano Marcello Malpighi, por exem-

plo, mesmo sendo um dos biólogos mais im-
portantes para a fisiologia comparada e micro-
anatomia, chegou a confundir muitos amigos 
cientistas ao afirmar ter encontrado um pintinho 
nascido de um ovo não fecundado. Não muito 
tempo antes, Paracelso, maior médico do século 
XVI, chegou a escrever a “fórmula” para gera-

As Inverdades Convenientes
Uma ciência que mente, mas se desmente.

André Estevam, Jornal Biosferas, UNESP Rio Claro

“Quando a verdade 
científica   não   se 
choca com a moral 
estabelecida, pode 
ser que a aceita-
ção seja rápida e o 
questionamento seja  
pouco. 
                                      ”

a proposta educativa da universidade contida 
no PPI, assim como das metas formativas, ob-
jetivos, compromissos (contendo valores e fins 
da escolarização superior e de atuação/compro-
missos sociais), o perfil profissiográfico dos fu-
turos profisionais que serão formados por meio 
de um processo participativo, integrado, flexível 
e articulado. 
 Na organização dos projetos pedagógi-
cos de cursos urge que haja: uma proposta de 
gestão do conhecimento por meio de uma visão 
dinâmica, integrada, avançando da informação 
para o conhecimento; a proposta de ação profis-
sonal dos docentes no ensino, pesquisa e ex-
tensão vinculada ao curso de que ele faz parte; 
entendimento claro das estratégias de ensino e 
de avaliação que serão realizadas para garantir 
a proposta de gestão do conhecimento contida e 
defendida no documento. 
 É necessário esclarecer que quando dis-
cutimos acerca de um currículo de curso não 
podemos focar apenas no ordenamento de disci-
plnas e na contagem de carga horária e créditos, 
pois corremos o risco de focarmos apenas num 
emaranhado de dados e disciplinas que descar-
acterizam a proposta formativa do curso e, con-
sequentemente, ferem o perfil profissiográfico 

do futuro profissional que está sendo formado 
na universidade.
 Penso que devemos focar nossos olhares 
na busca por um projeto pedagógico de curso 
que tenha clara sua proposta formativa, onde 
a matriz curricular tenha que ser organizada a 
partir disso e não de interesses particulares, or-
ganizacionais, administrativos ou apenas para 
atender ao mercado.
 Acredito que uma matriz curricular que 
nasça por meio de uma proposta formativa clara, 
coerente e inovadora de formação deva con-
templar um currículo globalizante que valorize 
e parta de uma ciência histórica, datada, pro-
visória, relativa e contextual; que promova ob-
servação, análise, composição e recomposição 
de informações, argumentos, dúvidas, teorias, 
princípios norteados por sujeitos historicamente 
situados; que trabalhe com eixos integrando as 
áreas de conhecimento e que possamos avan-
çar num trabalho docente que esteja focado em 
“Programas de Aprendizagens”, exigindo da 
ação docente ações interdisciplinares nas dife-
rentes áreas do conhecimento e não nos “planos 
de ensino” que são por sua constituição isolados 
e desprovidos de ações coletivas.

Conexão Biosferas
Ficção Científica e Educação
A ficção ciêntifica é um gênero artistico muito 
utilizado em filmes, revistas, livros e quadrin-
hos no período contemporâneo e através 
do qual são abordados diversos assuntos 
referentes à sociedade e sobre as possíveis 
mudanças com a descoberta de novas tec-
nologias. Estes meios de comunicação são 
bastante visualizados pelos jovens e com 
muito interesse dos mesmos, porém normal-
mente apenas com o intuito de diversão, mas 
através do estudo destes e de uma forma de 
aplicar os conhecimentos exibidos por trás 
da ficção, é possível despertar o interesse 
desse público jovem em assuntos relaciona-
dos à ciência, para que comecem a pensar 
e formar sua própria opinião e passem a não 
apenas ler uma obra, por exemplo, mas ler e 
questionar seu conteúdo com o conhecimen-
to tecnológico-científico do momento (...)

Divulgação Científica e Paradoxos
Não podemos negar que, pela imagem pre-
sente no imaginário popular, a ciência ex-
erce um enorme fascínio sobre as pessoas. 
Basta tentar lembrar do estereótipo de cien-
tista que vem a mente da maioria quando 
ouve falar deles: alguém imagina, no lugar 
de um cientista, um homem casado, com 
filhos e de aparência normal ou a primeira 
caricatura que se forma na nossa imagina-
ção é a de um intelectualóide assexuado? 
Provavelmente a maioria reconheça como 
verdadeira a segunda alternativa, demonst-
rando o quanto a ciência é mistificada e dis-
tante da maioria das pessoas. Pouca gente 
sabe ou acredita nisso, mas, cientistas, em 
boa parte dos casos, são pessoas comuns 
com um treinamento diferenciado (...)

Veja mais: www.rc.unesp/biosferas
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