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É fato que no século XX a relação entre ciência 
e sociedade sofre uma transformação radical. A 
noção da aplicação do conhecimento científico 
disseminou-se para todos os campos do saber. O 
acelerado desenvolvimento tecnocientífico após 
a década de 1970 promove o auge do prestígio 
científico, que passa a amparar a credibilidade na 
ciência que, de forma incisiva passa a influenciar 
a economia e a sociedade. Mas, ao mesmo 
tempo, conduz a críticas e preocupações com 
os impactos negativos, gerados pelo progresso 
científico-tecnológico. Consequentemente, 
surgiram intenções de se informar a sociedade 
a respeito da ciência e seus impactos, o que 
impulsionou a divulgação científica.

A divulgação científica, termo comumente 
empregado para identificar os produtos 
destinados à informação sobre os conhecimentos 
científicos à sociedade geral, está inevitavelmente 
vinculada às mídias, tanto as impressas, como a 
televisiva e digital.  Nos últimos anos o processo 
tem adquirido proporções significativas junto ao 
público consumidor de mídias o que quer dizer 
que os meios de comunicação tornam-se cada 
vez mais importantes na tarefa de informação 
sobre ciência para a sociedade, o que faz 
desses meios um produto cultural na sociedade 
contemporânea. 

Essa constatação, entretanto, promove 
controvérsias no campo educacional, uma vez 
que cabe à escola a transmissão do conhecimento 
científico,  empregando, majoritariamente, 
os textos didáticos e paradidáticos para o 
atendimento dessa finalidade. Assim os meios de 
comunicação teriam uma função complementar 
no exercício cotidiano do ensino de ciências. 
Hoje essa visão está superada e tem sofrido 
alterações significativas por meio de parcerias 
entre instituições de ensino e produtores 
de meios de comunicação, das quais resulta 
uma ampla produção de divulgação científica 
lançada no mercado para serem consumidas 
cotidianamente, tais como revistas, produções 
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televisivas, filmes e documentários, jornais, 
museus, sites e blogs destinados à divulgação do 
conhecimento científico.

O jornal on-line Biosferas, criado em 
2009, desde essa data, oferece a contribuição 
dos alunos do Instituto de Biociências, que se 
predispõem a divulgar à comunidade local e 
à sociedade em geral, um pouco daquilo que 
aprendem por meio de seus estudos e pesquisas. 
Os produtos contidos no Biosferas, portanto, 
são resultados do conhecimento científico dos 
alunos compartilhado com a comunidade. Nesse 
sentido, a existência do jornal tem promovido um 
profícuo diálogo entre mídia, ciência e cultura, 
pois a dinâmica de produção de textos pelos 
alunos e o retorno da comunidade, por meio de 
comentários, ou produção de novos textos têm 
“animado” a produção da divulgação científica 
do jornal.

Esta é a terceira edição impressa, 
especialmente produzida para registrar a 
materialização da produção on-line. Esse 
número tem o propósito, conforme anunciado 
em seu título, de (re)unir a ciência e a extensão 
experenciadas no campus de Rio Claro, por 
meio da divulgação científica. A Estrutura dessa 
edição mescla a apresentação das produções de 
extensão no campus a artigos produzidos pela 
comissão editorial e textos de colaboradores. 

O conteúdo aqui exposto caracteriza a 
filosofia de trabalho da comissão editorial 
do Biosferas que é a de que a produção do 
conhecimento, embora ocorra de forma 
segmentada, está voltada para o exercício prático 
do conhecimento, que extrapola a sala de aula 
e os laboratórios e é redimensionado na leitura 
do mundo que resulta em novo conhecimento – 
fruto do diálogo entre ciência e cultura. 

Boa leitura a todos!

leitor todas as dificuldades e dúvidas enfrentadas 
pelos cientistas ao longo do experimento, 
excluindo a possibilidade de visão crítica dos 
resultados – estes sim bastante valorizados nas 
reportagens de divulgação. Outro problema é a 
escolha dos temas. A demanda por materiais de 
divulgação é crescente e isso significa que há um 
mercado esperando pelas notícias. Mercado este 
que tem preferência por determinados temas 
em relação a outros, podendo levar a divulgação 
de apenas alguns temas, causando restrições 
na visão sobre ciência do leitor ou mesmo uma 
certa vulgarização dela.

Uma das formas de trabalhar este problema 
seria a aproximação entre jornalistas e cientistas, 
entretanto, estas tentativas de aproximação são 
recentes, e segundo a jornalista Mariluce Moura, 
da “Pesquisa FAPESP”, se os jornalistas buscam 
melhorar a prática da divulgação, dentro do meio 
acadêmico isso não ocorre. De acordo com ela, 
uma prova disso foi a IV Conferência Nacional 
de Ciência, Tecnologia e Inovação, realizada 
em Brasília, na qual o papel da mídia foi quase  

completamente ignorado.
Não podemos também esquecer o impacto 

da mídia na educação. Crianças passam a cada dia 
mais tempo assistindo à televisão e navegando na 
internet. Não há dúvidas de que as informações 
transmitidas em programas e sites sobre ciência 
têm grande poder de se fixar nas mentes dessas 
crianças, talvez mais até do que o ensino escolar 
– mais um motivo para se preocupar com o rigor 
nas reportagens dos meios que divulgam ciência.

Em suma, a demanda por materiais de 
divulgação e seu impacto na sociedade é grande 
e crescente, não podendo mais ser ignorado. É 
urgente uma revisão, por parte de jornalistas e 
pesquisadores, de suas posturas em relação a 
ela, aparando as arestas que existem entre os 
dois setores envolvidos, para que a qualidade da 
informação científica seja cada vez melhor. Essa 
aproximação não pode apenas ser entendida 
como uma necessidade imposta pela sociedade, 
mas sim como uma parceria que pode ser boa 
para ambos, ciência e mídia.

[Alexandre Peressin]
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Nesta edição você encontra:

os fatos e princípios da ciência.
Trocando em miúdos, a tarefa de um 

divulgador de ciência é transformar pesquisas 
e artigos em textos acessíveis ao público leigo, 
de maneira que variados tipos de leitores, 
com diferentes formações e níveis culturais 
entendam. Todavia, aqui reside um dos maiores 
problemas da divulgação: como fazer isso sem 
banalizar um experimento, sem transmitir uma 
idéia equivocada de ciência? Esse problema está 
muito bem expresso na frase 
da professora de jornalismo 
Milagros Perez Oliva, da 
UAM – EL, em reportagem 
de Mariluce Moura na 
edição de junho da revista 
“Pesquisa FAPESP”. De 
acordo com a professora 
Milagros, “a notícia científica 
tem um grande valor quando 
bem elaborada, porque gera 
opinião e conhecimento, mas 
é a mais arriscada quando 
malfeita e tendenciosa 
porque pode provocar danos 
sociais pelos quais vamos 
todos pagar”. Nesse ponto, 
há uma grande divergência 
entre os cientistas e, 
principalmente, entre cientistas e jornalistas 
de divulgação, situação muito bem definida 
na fala do professor de história da ciência da 
Universidade Autônoma de Madri, José Manuel 
Sanchéz Ron, na mesma reportagem de Pesquisa 
FAPESP. Para ele “cultura e ciência são parte 
da vida intelectual, mas entre elas existe uma 
incompreensão, hostilidade e antipatia”.

Nesta guerra, os cientistas estão divididos 
em dois fronts: no primeiro, estão aqueles que 
consideram a divulgação uma importantíssima 
aliada, desde que bem feita. Para estes, a ciência 
e divulgação fazem parte de nossa cultura e 
podem contribuir ainda mais para a formação 
de uma verdadeira cultura científica. A bem da 
verdade, existe uma demanda fixa e cativa por 
materiais de divulgação e a quantidade de páginas 

de jornais dedicadas a ela ou mesmo revistas 
especializadas só tem aumentado nos últimos 
anos. Entre outras coisas, o maior contato com 
o mundo acadêmico e seus produtos poderia 
ajudar a desmistificar o estereótipo de ciência 
e cientista, despertando interesse da sociedade 
e ajudando, inclusive, na captação de recursos 
para pesquisas, devido ao grande apelo popular 
gerado. Como exemplo disso, já há casos de 
cientistas invertendo a ordem natural das coisas, 

divulgando sua pesquisa na 
mídia antes de publicá-la, 
com o intuito de comover 
a opinião pública e com 
isso angariar mais verbas. 
Não podemos também 
ignorar a ficção científica 
que aparece nos filmes. 
As idéias mirabolantes 
dos filmes de ficção e 
posteriores descobertas da 
ciência levantam uma velha 
questão: a ciência imita a 
arte ou a arte imita a ciência? 
Diferentemente do que 
pode parecer a princípio, 
a pergunta não é tão 
descabida. De acordo com 
muitos, a ciência poderia 

sim imitar a arte e os filmes servirem como 
inspiração. O agente 007 e a telefonia móvel 
estão ai para provar.

Todavia, há quem pense na divulgação 
como inimigo e não aliado da ciência. Para 
estes, a divulgação causa uma séria deturpação 
da ciência, principalmente pelo fato de inverter 
a ordem de importância das diferentes etapas 
de um trabalho científico sério. Na ciência, a 
metodologia é algo muito caro e precioso para os 
cientistas, e faz toda a diferença entre um trabalho 
ser considerado inútil ou de grande qualidade, 
às vezes independentemente dos resultados. 
Porém, todo leitor de páginas de divulgação 
sabe que em grande parte dessas reportagens 
(há louváveis exceções) a preocupação com a 
metodologia passa longe. Isso causaria a infame 
visão deturpada da ciência ou até mesmo sua 
mistificação, já que faria passar despercebido do 

"As ideias 
mirabolantes dos 
filmes de ficção e 
posteriormente 
descobertas da 

ciência levantam 
uma velha questão: 

a ciência imita a 
arte ou a arte imita 

a ciência?"
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A economia mundial do século XX permitiu 
o avanço considerável das aplicações da 
Biotecnologia nas subáreas da Agropecuária. O 
Governo Federal e Estadual brasileiros, com o 
intuito de tornar o Brasil mais competitivo frente 
a esse avanço mundial, criaram órgãos de apoio 
à pesquisa, como o CNPq (Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), 
na década de 1950, e a EMBRAPA (Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária), na década 
de 1970.

Dentre as aplicações da Biotecnologia, 
destacam-se os OGMs (Organismos 
Geneticamente Modificados), possibilitados a 
partir do advento da transgenia: um gene que 
desempenha função importante em determinado 
organismo, é transferido para o genoma de outro 
que, então, desempenhará função que não 
ocorreria naturalmente.

Avanços nunca imaginados permitem hoje 
a utilização desta técnica em melhoramentos de 
animais, plantas ou microrganismos. Técnicas 
revolucionárias, como esta, causam impacto 
e dividem o pensamento de autoridades e a 
opinião pública: alguns transgênicos merecem 
aprovação, pelos benefícios que trazem, outros 
são prejudiciais e devem ser banidos.

Para avaliarmos os aspectos positivos 
dos alimentos transgênicos, devemos analisar 
exemplos já utilizados. A soja transgênica 

recebeu um gene de uma bactéria do solo, 
Agrobacterium, para permitir sua resistência 
a uma substância, o glifosato; o milho recebeu 
um gene que lhe conferiu resistência a insetos, 
no campo. Como nenhuma dessas culturas, 
modificadas geneticamente, causou danos a 
animais ou pessoas que delas se alimentaram, 
até o momento, eis um uso positivo da técnica 
de “DNA recombinante”.

A resistência a pragas diminui o uso de 
agrotóxicos e as perdas no campo; a melhor 
adaptação às condições do campo evita o 
consumo excessivo de água (plantas mais 
resistentes à seca); e o aumento do valor 
nutricional aumenta a qualidade do produto final 
(alimentos mais nutritivos). Considerando estes 
alimentos muito mais produtivos, uma menor 
área de cultivo é necessária, auxiliando também 
na preservação de recursos naturais.

Apesar de todas essas vantagens, 
devemos atentar para os aspectos negativos dos 
alimentos transgênicos. A polinização de plantas 
transgênicas com espécies selvagens nativas, no 
campo, é criticada pela possibilidade de diminuir 
a biodiversidade. Outra crítica a esta polinização 
cruzada é a chamada tecnologia Terminator: ela 
induz à produção de pólen inviável, em culturas 
transgênicas, a fim de evitar o cruzamento 
entre espécies nativas e transgênicas. A crítica, 
neste caso, é sócio-econômica: o cruzamento 
inviável faz com que os agricultores, que não 
podem propagar a cultura, tenham que comprar 
sementes a cada temporada (produtor de 

Não podemos negar que, pela imagem 
presente no imaginário popular, a ciência exerce 
um enorme fascínio sobre as pessoas. Basta 
tentar lembrar do estereótipo de cientista 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 imaginação é a de um intelectualóide 
assexuado? Provavelmente a maioria reconheça 
como verdadeira a segunda alternativa, 
demonstrando o quanto a ciência é mistificada 
e distante da maioria das pessoas. Pouca gente 
sabe ou acredita nisso, mas, cientistas, em boa 
parte dos casos, são pessoas comuns com um 
treinamento diferenciado.

O que causa esse fascínio em torno da 
ciência, que leva a produção de tantos livros 
e filmes de ficção científica? Com certeza são 
vários fatores, entre eles sua capacidade – e 
também a promessa – de responder a dúvidas, 
questionamentos e buscar soluções como a 
cura de doenças e o aumento da produtividade 
agrícola. Estes são alguns dos motivos, mas talvez 
seja outro o principal causador de tamanha 
mistificação da ciência: o desconhecimento. Já 
repararam o quanto aquilo que é desconhecido 
ativa a imaginação de todos? Pois bem, o mesmo 
ocorre com nossos laboratórios e instituições 
de pesquisa, com o agravante de estes últimos 
serem os responsáveis por inúmeras criações 
fascinantes. Para alguns, este é o caso da ciência, 
ela é uma ilustre desconhecida da maioria de 

nós. E é aqui que entra o papel da divulgação 
científica.

Antes de chegarmos às polêmicas 
propriamente ditas, são necessárias algumas 
informações sobre a divulgação científica, a 
começar pela sua definição. Para Marcia Reami 
Pechulla, professora do Departamento de 
Educação da Unesp-Rio Claro, são considerados de 
divulgação científica materiais que vão a público 
com a finalidade de informar a sociedade sobre 
descobertas e invenções da ciência. A divulgação 
é entendida como uma forma de difusão do 
conhecimento científico para além do limite 
dos locais onde são produzidos (universidades, 
laboratórios, centros de pesquisa, etc). De acordo 
com Lilian Márcia Simões Zamboni, em seu livro 
“Cientistas, Jornalistas e a Divulgação Científica”, 
podem ser considerados meios de divulgação os 
periódicos especializados, os bancos de dados, 
as reuniões científicas, as seções especializadas 
das publicações com caráter geral, as páginas 
de ciência e tecnologia dos jornais e revistas, 
os programas de rádio e televisão dedicados à 
ciência e tecnologia e o cinema dito científico, 
entre outros.

Para muitos autores da área, caberia à 
divulgação a tarefa de partilhar o saber e o levar até 
o cidadão comum, que sempre esteve apartado 
deste conhecimento. A divulgação consistiria em 
comunicar ao público, em linguagem acessível, 
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sementes aumenta seu lucro e o agricultor 
aumenta seu gasto com compra de sementes).

Outro fator de destaque é o impacto dos 
transgênicos na natureza, devido ao apareci-
mento de super-pragas. A quantidade exagerada 
de veneno pode, teoricamente, 
criar ervas - daninhas e insetos 
extremamente mais resistentes 
e que não poderiam ser 
combatidos pelos defensivos 
agrícolas comuns.

A partir do aparecimento 
de organismos com maiores 
aptidões, poderia haver uma 
contaminação genética, provo-
cando assim o risco de extinção 
de variedades endêmicas ou 
silvestres.

É importante ressaltar 
que estes impactos à saúde 
humana ou ao ambiente não 
tem embasamento científico 
suficiente, não havendo 
também regulamentação única para comércio e 
utilização dos transgênicos no planeta. Os efeitos 
do uso de transgênicos podem ser intencionais 
e não-intencionais, ou seja, aqueles que eram 
previstos pelo cientista que o produziu, como o 
aumento nutricional de determinada vitamina, e 
aqueles não previstos, como a toxicidade devido 
à outra substância produzida, respectivamente.

Possíveis riscos à saúde, como reações 
alérgicas, nos questionam quanto à precisão 
dessas alterações genéticas. A possibilidade de 
transferência do DNA destes alimentos para 
bactérias presentes no trato digestivo traz 
dúvidas sobre o possível aumento na resistência 

destes microrganismos a antibióticos. Sem 
considerarmos as dúvidas quanto aos testes 
feitos com transgênicos, antes que os mesmos 
sejam aprovados e lançados ao mercado: são 
eles eficazes?

A UE (União Europeia), 
Nova Zelândia e Austrália 
obrigam a rotulagem (iden-
tificação do produto) se o 
alimento possui a partir de 1% 
de sua composição de origem 
transgênica; no Japão, 5%. Nos 
EUA, não há rotulagem, pois 
eles alegam que o produto 
transgênico tem a mesma 
composição do produto 
não-transgênico. No Brasil, 
o produtor deve informar 
se o alimento é de origem 
transgênica, qual a espécie 
forneceu o gene que modifica 
o genoma do produto e, se for 
de origem animal, deve ser 

informado se o mesmo foi alimentado com ração 
transgênica.

Pesquisas mostram a crescente busca do 
consumidor e do fornecedor pelo conhecimento 
da origem dos alimentos, o que favorece a 
rotulagem e a criação de uma legislação a ela 
favorável. Somente conhecendo a tecnologia 
do “DNA recombinante” e sabendo o que estão 
consumindo, será possível exercer a liberdade de 
escolha e se posicionar a favor ou contra os tão 
polêmicos alimentos transgênicos.

[Franciele Lima de Oliveira, Natália Sozza 
Bernardi, Natália de Oliveira Marin, Renato 
Augusto Corrêa dos Santos]

"Possíveis 
riscos à saúde, 
como reações 
alérgicas, nos 
questionam 

quanto à 
precisão dessas 

alterações 
genéticas." 

Conexão Biosferas
O Jornal Biosferas é um projeto de extensão em divulgação científica. Com início em 2009, mais 
de 20 alunos já passaram pela Comissão Editorial e mais de 100 pessoas colaboraram com a 
produção de conteúdos, que atualmente compreendem artigos, entrevistas, imagens, cobertura 

e divulgação de eventos.

Conexão Biosferas

O jornal atualmente é acessado em todo o território brasileiro (mais de 500 cidades em todos os 
estados) e mais 25 outros países. Além disso, está difundido nas redes sociais e em mais de 10 

grupos de discussão científica on-line, em constante interação com outros meios de mídia.
O Biosferas, em 2013, foi citado por diversos portais de educação, páginas institucionais privadas 
e plataformas independentes na internet. A Comissão Editorial também participa de oficinas 
realizadas na rede de ensino médio capacitando jovens para o uso consciente da internet, com 
critérios de pesquisa e seleção da informação. A página, por si só, já apresenta um sistema de 

interação direta ou através das redes sociais mais usadas por jovens.

grande colcha de informação, mas sem agulha e 
linha nas mãos.

Há muitas ferramentas de internet que 
podem auxiliar seu grupo ou projeto a se 
organizar, divulgar informações e até mesmo 
acompanhar a participação de outras pessoas 
pela rede. Blogs, fóruns, páginas, ferramentas 

estatísticas, listas de e-mail, serviços de 
hospedagem e compartilhamento de arquivos, 
plataformas de criação/edição coletiva, 
programas para conferências virtuais, entre 
muitos outros. Já pensou em como você ou seu 
trabalho se inserem na “realidade 2.0”?

[André Estevam]
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O projeto Gira-Sol teve início no ano de 
2006 e em 2007 foi formalizado como projeto de 
extensão. Tendo como preferência os princípios 
da agroecologia, o projeto busca trazer 
conhecimentos teóricos e práticos, tanto para os 
membros participantes do projeto, quanto para 
as pessoas que participam de forma indireta. Um 
dos objetivos do grupo é vivenciar, na teoria/
prática, a construção do saber agroecológico e 
disseminar estes conhecimentos para todos que 
tiverem interesse sobre o tema.

A agroecologia é uma prática de agricultura 
familiar que difere do modelo convencional, 
onde a conciliação com a natureza é resgatada.  
É uma proposta social, economicamente viável 
e ecologicamente sustentável. Essa prática vem 
contrapor o modelo atual, que tem trazido 
graves consequências à sociedade mundial como 
consumo de insumos e agrotóxicos em excesso, 
comprometendo a saúde dos produtores e da 
sociedade, perda drástica da biodiversidade e 
concentração de terra e renda, o que promove 
marginalização da população do campo e 
êxodo rural. Esse sistema surgiu da união do 
conhecimento dos camponeses com a pesquisa 
científica, formando esse novo modelo. 

As técnicas da agroecologia permitem 
a produção de alimentos mantendo a 
produtividade da terra através de métodos 
bioecológicos como defensivos naturais, 

compostagem, controle biológico, rotação de 
culturas e diversidade de plantas no mesmo local, 
entre outras, mantendo a paisagem equilibrada 
e funcionando em harmonia. Além disso, essa 
técnica permite redução do gasto energético 
com transporte (já que os locais de produção 
ficam perto dos centros consumidores), 
maquinaria de beneficiamento, tratores, insumos 
industriais (agrotóxicos, fertilizantes, sementes 
transgênicas, etc.) e infraestrutura e manutenção 
das fazendas de produção, propondo um modelo 
energeticamente sustentável. 

Através de parcerias com escolas, prefeituras 
e divulgação, o Gira-Sol já desenvolveu muitas 
atividades com a cidade. Hortas comunitárias no 
município de Santa Gertrudes, hortas escolares 
na creche Unespinha, parcerias com a secretaria 
de agricultura para a manutenção do viveiro 
municipal e participação em eventos da cidade 
de Rio Claro, como o dia do meio ambiente, dia da 
água, entre outros.  Hoje as principais atividades 
de extensão do grupo são a manutenção do viveiro 
da casa de agricultura para o desenvolvimento 
de atividades de educação ambiental com as 
escolas, atividades esporádicas com as crianças 
de escolas municipais que vão para conhecer a 
agrofloresta manejada pelo grupo, minicursos 
e vivências sobre Agroecologia e manejo 
agroflorestal.

[Isabella Bueno]

ao ponto de você poder, pela internet, controlar 
sistemas automáticos da sua casa, abrindo 
janelas para circular o ar, aumentando a coleira 
de um cachorro para dar mais mobilidade a ele 
no quintal em determinadas horas do dia e até 
mesmo enviando mensagens para você em suas 
redes sociais caso algo estranho seja detectado 
(como um invasor).

Indo ainda mais longe, câmeras em algumas 
cidades podem reconhecer seu rosto e buscar 
suas informações pessoais em bases de dados, 
e dependendo do aparelho que você portar, 
satélites podem informar sua localização com 
precisão de centímetros onde quer que esteja.

Um pouco assustador para alguns, mas 
sem dúvidas fascinante também. Já se especula 
que estamos entrando numa “realidade 2.0”, 
ou seja, um “mundo hipertextual”, onde tudo 

está interconectado e todas as 
informações estão interligadas.

Se os resultados serão 
positivos, é difícil avaliar. 
Isso dependerá de como 
nós nos portaremos frente 
a essas tecnologias. Por um 
lado, poderemos ter um 
mundo sem fronteiras para 
o conhecimento, onde toda 
informação será livre, ao 
acesso de todos, e a ciência 
será construída a partir de 
redes colaborativas, de modo 
que a tecnologia esteja sempre 
a serviço da humanidade e 

do bem comum. Por outro, podemos estar 
mergulhando sem saber num mundo onde tudo 
está sob controle de um “olho que tudo vê” e 
pequenos delitos socialmente aceitáveis, como 
o compartilhamento de músicas e livros digitais, 
levarão a polícia à sua porta em minutos.

A única coisa que sabemos até agora é 
que se pretendemos alcançar esse mundo mais 
livre e coletivo, devemos compreender essas 
tecnologias a fundo. Do contrário, isso poderá 
estar nas mãos de pessoas com interesses 
particulares, e seremos apenas retalhos de uma 

seria uma mídia tradicional. Agora imagine 
que esse jornal chega um pouco mais cedo na 
sua casa. Então, você retira as notícias que 
não considera importantes, acrescenta novas 
informações, faz comentários e entrega para seu 
vizinho. Ele fará o mesmo e então passará esse 
jornal para outra pessoa. Assim funcionam as 
mídias sociais, numa dinâmica constante onde 
todos são produtores, editores e censores de 
conteúdos. Algumas mídias sociais têm enfoques 
nas relações pessoais (chamadas “redes sociais”), 
onde é possível compartilhar suas informações, 
fotos, opiniões e até mesmo informar em tempo 
real onde está e o que está fazendo. Um exemplo 
de rede social é o Facebook.

“Tecnologia da Informação”, ou simples-
mente “T.I.”, é a área da informática relativa 
ao modo como se organizam e classificam as 
informações. Existem tantas 
aplicações para as T.I. que 
dificilmente uma definição 
conseguiria abranger todas 
elas. Compreendem desde 
sistemas para criação de 
bibliotecas virtuais até mesmo 
compilação de dados pessoais 
em redes para vender para o 
mercado de investimentos. 
As tecnologias da informação 
podem contribuir na criação 
de plataformas de livre 
comunicação, expandindo as 
liberdades individuais, mas 
também abrigam sistemas de 
monitoramento que podem acompanhar tudo o 
que você faz na internet.

Hoje em dia, não apenas levamos mais 
tecnologias à internet, mas também a internet 
a mais tecnologias. Ela já está em telefones 
celulares, computadores portáteis, aparelhos 
de televisão, eletrodomésticos e estruturas 
domiciliares em geral. Alguns fogões já podem 
buscar as receitas que você quer preparar na 
rede, e algumas geladeiras detectam quando 
algum produto está acabando e sugerem lojas 
virtuais onde você poderia encomendar mais, 
entregando diretamente na sua casa. Aqui no 
Brasil ainda é bastante incomum, mas chega-se 

"Se pretendemos 
alcançar esse 
mundo mais 

livre e coletivo, 
devemos 

compreender 
essas tecnologias 

a fundo."
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preservação, tanto APPs quanto Reserva Legal. 
Num processo retrocedente, o deputado propõe 
retornar as áreas de preservação amazônica para 
50%, um erro já retificado em 1995, e diminuir 
as áreas de mata ciliar que também foram 
aumentadas após enchentes em 1989, com a Lei 
7.803. Com base nesses indícios, quais seriam os 
motivos da proposta do deputado?

A favor do setor agropecuário, Aldo 
Rebelo defende o aumento da propriedade 
utilizável do pequeno agricultor, estimulando 
a agricultura familiar, assim como anistia aos 
crimes ambientais cometidos até 22 de julho 
de 2008. Considerando que tais crimes não 
eram atos ilegais durante o período no qual 
foram cometidos, as pessoas que receberiam 
as punições estariam sendo injustiçadas e 
prejudicadas ao terem que se desfazer de áreas 
cultivadas para o reflorestamento obrigatório, 
acarretando uma perda da agricultura nacional. 
Além disso, 30% das áreas de propriedade 
amazônica privada, atualmente inclusas na 
reserva legal de 80%, ficariam suscetíveis ao 
desmatamento, gerando lucros para a indústria 
madeireira que estaria agindo dentro da lei.

Em contrapartida, tal desmatamento 
desabrigaria inúmeras espécies animais e 
vegetais e, possivelmente, indivíduos endêmicos 
que deixariam de ser estudados e conhecidos. 
Um ponto impactante para que seja repensada 

Considerada por uns uma problemática 
social e ambiental e por outros uma vantagem 
econômica para o país, a proposta de mudança 
de parte do Código Florestal Brasileiro vigente 
tem gerado contradições entre os pontos 
de vista econômico e científico. Visto que 
o país já apresentava índices crescentes de 
desmatamentos, foi criado no ano de 1934, no 
governo de Getúlio Vargas, o Código Florestal, 
com a intenção primordial de proteger as áreas 
de florestas brasileiras, considerando que 
têm importância extremamente relevante na 
manutenção da vida, bem como na sua qualidade. 
Nesse contexto, foram criadas as APPs (Áreas 
de Preservação Ambiental) e as Reservas Legais 
em 1965, quando o código teve suas primeiras 
modificações, juntamente com a redução de 
80% para 50% da área conservada na reserva 
legal no território amazônico. As APPs preservam 
áreas nativas consideradas vulneráveis, como 
topo de morro, encostas e margens de rios, 
enquanto as Reservas Legais preservam a mata 
presente em áreas particulares. Até 1995, 30 
anos depois do então "Novo Código Florestal", 
um desmatamento amazônico de mais de 29 mil 
Km² ocorreu. Durante a presidência de Fernando 
Henrique, através de um ato do poder executivo 
as áreas de preservação legais voltaram à 
porcentagem original de 80%. A proposta da 
reformulação do Código Florestal Brasileiro, 
feita pelo Deputado Aldo Rebelo, surge como 
uma ferramenta para modificação dos padrões 
de conservação exigidos para esses locais de 

Antes de entendermos o que é a “Web 
2.0”, vamos olhar um pouco para a história da 
internet. A “world wide web” (rede mundial de 
computadores) começou a se tornar popular na 
década de 90. Com o surgimento de novas ideias 
e iniciativas, ela foi atingindo mais pessoas e 
apresentando mais funções.

O que antes era uma tecnologia de troca de 
dados para a guerra, tornou-se uma ferramenta 
interessante para universidades e centros de 
pesquisa compartilharem informações. Mais 
tarde, passou a ser um sistema de fluxo contínuo 
de informações pelo mundo, o que parecia muito 
conveniente para vários setores do mercado.

E foi. Só em 2010, o mercado eletrônico 
brasileiro movimentou mais de 25 bilhões de 
reais. Mas esse rápido crescimento e a expansão 
da internet não se restringiram às comunicações 
de governos, universidades e ao comércio.

Com o tempo, esse ambiente virtual deixou 
de ser um espaço onde coisas são publicadas e 
compartilhadas para ser também um espaço de 
produção. É nesse contexto que surge o termo 
“web 2.0”, em 2004. Apesar de sugerir uma 
atualização tecnológica, na verdade representa 
um novo modo de encarar essa tecnologia.

A internet, como a temos hoje, 
abriga inúmeras plataformas baseadas em 
“folksonomia”, wikis, mídia sociais e tecnologia 
da informação. Vamos olhar com mais atenção 

para cada um deles?
“Wiki”, de uma maneira geral, é um conjunto 

de páginas criadas e editadas coletivamente, 
interligadas entre si. O exemplo mais comum é 
a Wikipedia. Qualquer pessoa pode criar uma 
nova “entrada” nessa enciclopédia colaborativa, 
e outras pessoas podem fazer revisões e 
atualizações. Uma entrada pode redirecionar 
para várias outras através de links. A esse 
formato de textos interligados, chamamos de 
“hipertexto”, pois, na prática, esses conteúdos 
dificilmente encontram um fim; cada página te 
leva a outras páginas.

“Folksonomia” é uma adaptação do 
termo “taxonomia” (o termo “folks”, em inglês, 
significa “pessoas”). Na ciência, a taxonomia 
é uma maneira de separar itens em categorias 
de acordo com suas características; os mais 
semelhantes nos mesmos grupos. Na internet, a 
partir do uso de “tags” (marcadores) você pode 
categorizar itens e encontrá-los mais facilmente, 
ou por grupos de semelhança. Um exemplo de 
site que usa essa tecnologia é o YouTube. Nele, 
você pode usar uma palavra-chave para encontrar 
conteúdos relacionados à ela, e ao publicar um 
vídeo seu, pode aplicar palavras-chave para que 
outros usuários o encontrem mais facilmente.

“Mídia Social” é uma plataforma interativa 
de difusão da informação. Imagine, por exemplo, 
que no domingo de manhã, você e seus vizinhos 
recebem o mesmo jornal, com as mesmas 
notícias, na mesma ordem, com os mesmos 
destaques, por parte de um mesmo editor. Isso 
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a proposta do deputado, é o fato de que a 
comunidade científica se mantém posicionada 
contra tal reforma, assim como as ONGs de 
fomento nacional e internacional, como a WWF 
e o Greenpeace.

A biodiversidade nacional 
torna-se ainda mais ameaçada 
com a diminuição das áreas 
preservadas, e espécies que 
já correm risco de extinção 
ficam mais próximas do 
completo desaparecimento. 
As permissões de plantação e 
pastoreio em morros podem 
acarretar desmoronamentos 
em tais áreas, devido à falta 
de vegetação, ocasionando 
prejuízos para os próprios 
ruralistas que defendem a 
proposta do deputado. A 
falta de vegetação nas margens dos rios pode 
aumentar a temperatura da água, prejudicando 
o desenvolvimento de anfíbios e peixes, e 
aumentando o número populacional de algas, 
causando a eutrofização de rios, diminuindo a 
qualidade da água. Além disso, a diminuição 
da mata ciliar causa prejuízos na polinização, 
na variabilidade genética das espécies e o 
possível assoreamento dos rios, que se tornarão 

vulneráveis aos sedimentos vindos com a chuva, 
o que causaria aumento no preço do tratamento 
da água e inundações que poderiam prejudicar 
a população ribeirinha. Os agricultores seriam 

outros afetados negativamente, 
já que a diminuição da floresta 
também ocasionaria mudanças 
climáticas que afetam o ciclo 
hidrológico e proliferação de 
pragas agrícolas.

O Código Florestal afeta 
não só as pessoas envolvidas 
com agricultura ou com áreas 
de preservação, mas também 
a sociedade como um todo. 
Assim, as decisões pertinentes 
a ele devem levar em conta 
as necessidades e prioridades 
de todos os setores, sejam 
eles econômicos, ambientais 

ou sociais. As modificações a serem feitas 
necessitam de análises conjuntas e complexas 
entre a comunidade acadêmica e ruralista, e 
debatida com a população nacional, para um 
consenso visando o bem comum.

[Bruna de França Gomes, Letícia Mara 
Angelini, Fernanda Ogawa, Maria Julia Magazoni, 
Marília Manuppella Tavares, Mitra Katherina 
Ferreira]

"O código 
florestal 

afeta não só 
as pessoas 

envolvidas com 
agricultura ou 
com áreas de 
preservação."

Conexão Biosferas
O principal objetivo do Biosferas é levar à comunidade acadêmica e extra-acadêmica (público 
interessado em geral) conhecimentos nas áreas de ciências, sobretudo as ciências biológicas, em 

linguagem acessível também para não cientistas.
Os conteúdos abordam temas como biotecnologias, genética, bioética, fenômenos da natureza, 
a biologia e seu papel na sociedade, alimentos transgênicos, energias renováveis, política 
ambiental, preservação e conservação, neurociências, vida animal e vegetal, a relação da indústria 
biológica e bioquímica com o meio e a vida dos cidadãos, entre outras áreas de intersecção com 
a área das ciências biológicas. Além da difusão do conhecimento, as publicações pretendem 
despertar nos leitores uma maior consciência crítica acerca da produção científica e sua relação 
com o cotidiano, desmistificando alguns desses processos e demonstrando como num mundo 
contemporâneo é importante que a ciência esteja aproximada da área de comunicação, para que 
possa existir acompanhamento popular dos processos de desenvolvimento e cada um seja capaz 

de enxergar seu lugar nesse contexto.

acompanhar as atividades propostas pelo grupo, 
uma das alunas que auxiliava no projeto resolveu 
fazer um estudo de caso para o seu TCC (Trabalho 
de Conclusão de Curso) sobre atividade física e a 
doença de Alzheimer. Desde então, outros idosos 
com Alzheimer vieram e começaram a participar.

O trabalho executado pelo projeto 
baseia-se em desenvolver uma alternativa 
não farmacológica para os idosos. Para isso, 
contam com atividades como movimentos e 
atividades realizadas no dia a dia, treinamento 
aeróbio (esteira) e atividades de convívio social 
(para estimulação cognitiva, como pinturas, 
artesanatos, estimulação olfativa, música, etc.). 
Além das atividades com os idosos, há também 
atividades para os seus cuidadores, que por terem 
que auxilia-los em muitas de suas tarefas durante 
o dia, acabam por sofrer uma sobrecarga, tanto 
física como psicológica. Integrantes do PRO-CDA 
costumam participar de diferentes congressos na 
área da saúde. Vinculados a projetos de mestrado 
e doutorado e contando com a participação 
de graduandos oriundos de cursos variados, o 
embasamento teórico é multidisciplinar. 

“A retribuição pessoal, a vivência com 
essas pessoas e a oportunidade de ajudá-las, 
sem dúvida é o que mais pesa”, afirma uma das 
integrantes do projeto.

[Lucas Albuquerque]

O mal de Alzheimer é uma doença 
caracterizada principalmente pelo declínio 
progressivo da memória do portador. Do ponto 
de vista neurobiológico, a Doença de Alzheimer 
(DA) é identificada pelo acúmulo de placas de 
proteína e emaranhados neurofibrilares no 
cérebro do paciente, o que resulta em um déficit 
das vias neurotransmissoras e determina a morte 
neural. Estes prejuízos cerebrais comprometem 
a memória, a atenção, a linguagem, além de 
alterações comportamentais, afetando também 
a funcionalidade motora como a execução das 
atividades de vida diária destes pacientes.

Cada vez mais se pensa na conexão entre 
atividade física e saúde e as pesquisas têm 
mostrado que sua prática regular realiza um papel 
importante no envelhecer com qualidade de 
vida. Nesse contexto, analisa-se a ação benéfica 
do exercício físico, como um tratamento para a 
DA. Ocorrem benefícios no equilíbrio, diminuição 
do risco de quedas e manutenção das funções 
cognitivas, quando comparados com pacientes 
que não tinham um programa de exercícios.

O Programa de Cinesioterapia Funcional e 
Cognitiva em idosos com doença de Alzheimer 
(ou PRO-CDA), sediado no campus de Rio Claro, 
teve início como projeto de extensão reconhecido 
pela Unesp em 2006. Ele surgiu a partir do caso de 
uma idosa que participava do PROFIT (Programa 
de atividade física para a terceira idade) e 
começou a apresentar algumas perdas cognitivas. 
Após o diagnostico da doença de Alzheimer e 
de um consenso sobre a incapacidade dela em 
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entre os homens e destes com seu ambiente, 
de constatar a indivisibilidade entre sociedade e 
natureza; além de perceber a indispensabilidade 
desta para a vida humana, justamente após a 
Segunda Guerra Mundial.

Mais recentemente, convivemos com 
a moda do “luxo do lixo”, que consiste em 
consumir de maneira consciente, valorizando 
produtos reciclados ou “eco-sustentáveis”.  
Por este e outros motivos, podemos afirmar 
que a consciência ecológica avançou bastante, 
embora ainda não seja o suficiente para conter o 
crescente ritmo de degradação socioambiental.

Neste sentido, a Universidade vem a 
ser, por meio da aproximação entre técnicos, 
cientistas e educadores, uma grande fonte de 
recursos humanos, de agentes transformadores; 
e a educação, um elemento chave no processo 
de construção de uma sociedade sustentável.

O primeiro desafio consiste, propriamente, 
em materializar ideias e teorias em práticas 
cotidianas ecologicamente orientadas, como 
aquelas promovidas pelo projeto de extensão 
“Preserve o Planeta Terra” que incentiva a 
sustentabilidade e responsabilidade ambiental, 
além de contribuir para a formação de crianças, 
que, muitas vezes, não têm garantidos os seus 
direitos às condições básicas para terem uma 
vida digna.

Este projeto, que teve início em 2004, 

O Praça da Ciência é um evento realizado 
todos os anos pelos PETs da UNESP Rio Claro e 
ocorre no mês de outubro, durante um sábado no 
Jardim Público da cidade. Esse evento tem como 
objetivo expor à população temas com o qual 
trabalhamos na universidade e divulgar a ciência 
de forma descontraída e divertida. Também 
há apresentações culturais como orquestras e 
música ao vivo. Em 2011, estima-se que mais de 
700 pessoas tenham visitado a “praça da ciência”. 
O PET Biologia abordou três temas dentro da 
biologia: “Anatomia Comparada”, “Fungos no 
dia-a-dia” e “Eco PET”.

No estande da anatomia comprada, o 
enfoque foi mostrar ao público o quão próximas 
são as estruturas do corpo humano e de 
outros vertebrados, visando à morfologia e o 
funcionamento dos sistemas. Para tanto, foram 
utilizadas peças anatômicas artificiais e um peixe 
dissecado para que fosse feita uma comparação 
entre a disposição, tamanho e funcionalidade 
dos órgãos. 

Já no estande de fungos no dia-a-dia, foi 
trabalhada a questão dos fungos e como se 
dá a presença deles em muitos momentos do 
nosso cotidiano, e também abordamos algumas 
curiosidades sobre esses organismos. Para isso, 
foram levados lupas e microscópios onde as 
pessoas podiam observar em maior tamanho 
leveduras e bactérias, possibilitando a eles que 

“Tão importante quanto semear flores, é 
semear ideias. Fale com outras pessoas sobre a 
importância de cuidar do planeta. Você estará 
contribuindo para o florescimento de uma ótima 
causa.”

[Deivison Cavalcante Pedroza]

Eventos meteorológicos extremos, perdas 
da biodiversidade, aumento no nível dos gases do 
efeito estufa. Assim, em face desta degradação 
que ocorre em vários âmbitos, questiona-se 
por que as pessoas, de modo geral, são tão 
resistentes às mudanças comportamentais que 
levem à proteção do meio ambiente. Segundo 
estudos em psicologia social, mesmo dados 
científicos que demonstrem que suas práticas 
cotidianas são prejudiciais e uma alusão ao risco 
não são suficientes para levar a uma mudança de 
atitudes, pois são fatos recebidos e interpretados 
como referentes ao outro.

Por outro lado, a sensibilização à degradação 
ambiental parece ser particularmente forte 
imediatamente após eventos catastróficos e 
dolorosos, como os derramamentos de petróleo 
e os acidentes nucleares ou com resíduos 
tóxicos, que provocam vítimas e danos visíveis. O 
resultado tem sido uma certa ação – ou reação? 
– na medida em que se consegue tanto delimitar 
a magnitude do problema, como identificar com 
clareza os sujeitos causadores e atingidos.

Assim, podemos observar, historicamente, 
o despertar de uma consciência ecológica como 
uma nova forma de compreender as relações 

vissem as diferenças anatômicas entre esses 
grupos além de termos levado exemplos de 
alimentos produzidos com base em fungos ou 
até mesmo fungos usados na alimentação.

E no terceiro estande, Eco PET, foram 
abordadas práticas ambientais mais saudáveis e 
sustentáveis, visando à diminuição do impacto 
ambiental através da reutilização de materiais 
recicláveis para a montagem de hortas e 
fabricação de papel. Os petianos, através de 
conversas informais, conseguiram construir 
conceitos sobre práticas sustentáveis com os 
cidadãos. Foram entregues amostras papel 
reciclado com sementes, que poderiam ser 
utilizados para a montagem das hortas que 
ensinamos a construir durante o evento.

Com a realização dessa atividade, portanto, 
esperamos impactar, de maneira geral, a maioria 
das pessoas que passassem pela praça ao longo 
do evento, chamando a atenção da população 
sobre questões importantes e relevantes à 
sociedade. 

O Praça da Ciência é um evento muito 
gratificante, pois sempre há muito interesse e 
participação da população que aproveita esse 
espaço para tirar duvidas sobre vários assuntos, 
e aprender várias coisas sobre os mais diversos 
assuntos como matemática, geologia, física, 
biologia entre outros. Além disso, para o PET, 
é uma oportunidade de repassarmos nossos 
conhecimentos para a sociedade e lidar com 
trabalho em grupo. 

[PET Bio - UNESP Rio Claro]
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atuava num bairro de periferia da cidade de Rio 
Claro - SP, atendendo a crianças entre 6 e 13 
anos. O objetivo inicial era minimizar a questão 
do crescente aumento dos resíduos sólidos, por 
meio da montagem de uma oficina de reciclagem 
de papel, que também geraria renda para a 
comunidade. 

Nos anos de 2009 e 
2010, o grupo se dividia em 
duas turmas: a primeira tinha 
enfoque nas crianças que 
nunca haviam participado do 
projeto e os conteúdos eram 
focados referenciando-se à 
água (primeiro semestre) e 
ao lixo (segundo semestre). O 
segundo grupo ou turma de 
aprofundamento trabalhou 
questões ligadas à melhoria de 
vida do bairro, como asfalto, 
acúmulo de lixo e outros.  Os 
alunos realizaram campanhas 
com panfletos, teatros, abaixo-assinados e visita 
ao prefeito a fim de levar as necessidades da 
população daquela região aos órgãos públicos.

No ano de 2011, trabalhou-se educação 
ambiental partindo da perspectiva micro (o 
bairro, a cidade, o Estado) para a perspectiva 
macro (o Brasil, o Mundo mediante as diferentes 
coletividades existentes no país: ribeirinhos, 
índios, sertanejos e outros), as tradições da 
cultura nacional e as festas populares. O objetivo 
dessas atividades era valorizar a cultura do Brasil 
e identificar alternativas de organizações sociais, 
convivência com o meio e valorizá-lo. 

Também a partir do ano de 2010 e durante 
o ano de 2011, o tema da sexualidade passou a 

fazer parte do planejamento do grupo.
O projeto também fez várias saídas de 

campo, indo visitar o aterro sanitário da cidade, 
a usina Corumbataí, o teatro, o cinema, a UNESP, 
a Usina “Fribase” de Celulose e Papel da cidade 
de Piracicaba entre outros locais.

Atualmente, o foco 
passou a ser escolas onde esses 
assuntos são pouco abordados, 
ou escolas onde a comunidade 
do entorno poderia ser mais 
beneficiada com esse projeto. 
Desta forma, a atuação ocorreu 
na escola E.M. Prof. Armando 
Grisi, no Jardim Paulista II no 
ano passado e este ano teve 
início na escola E.M. Prof. 
Elpidio Mina, no bairro Bela 
Vista, ao lado da Unesp.

As atividades são rea-
lizadas em salas de aula todas 
as terças-feiras, de manhã e 

à tarde. Para a organização das mesmas, são 
feitas reuniões às quintas-feiras, às 18 horas, no 
departamento de Bioquímica.

Ao final de cada trabalho, é possível o 
desenvolvimento de uma consciência quanto 
às questões ambientais e relações pessoais, e 
de um senso questionador acerca desse tema, 
auxiliando as crianças num melhor entendimento 
do ambiente em que estão inseridas. Assim, 
a educação ambiental se revelou um meio de 
aquisição de novos valores, conceitos e atitudes, 
além de uma prática transformadora das relações 
com o ambiente.

[Maria Paula Mancini Coelho]

seguem um eixo temático, que abre possibilidade 
para o desdobramento de outros assuntos que, 
previamente, não estavam  nos planos dos 
professores, ou seja, o diálogo entre educando e 
educador é fundamental. 

Atualmente, o projeto conta com três 
turmas: duas que cursam as aulas, incluindo 
de informática, dentro do campus e outra que 
frequenta as aulas em uma escola, no bairro 
Bonsucesso. As aulas são ministradas no período 
da tarde, ao menos duas vezes por semana.

[Jéssica Alves Chagas]

EJA, sigla que significa Educação de 
Jovens e Adultos, abrange desde jovens a partir 
de 15 anos que desejam terminar o Ensino 
Fundamental II (5º ano ao 9º ano) até jovens 
a partir dos 18 anos que desejam terminar o 
Ensino Médio. O programa não possui limite de 
idade e é regulamentado pelo artigo 37 da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). Visa 
a alfabetização e/ou continuação dos estudos 
básicos por uma parcela da população que não 
teve a oportunidade de completar seus estudos 
no período regular. 

É preciso ter em mente que os alunos 
participantes dessa modalidade de educação 
popular não devem ser tratados como 
crianças. Portanto, os educadores de EJA 
levam em consideração a disposição do aluno 
à aprendizagem.  A vivência dos conteúdos é 
muito mais prática do que teórica. 

Muitos professores de EJA se guiam pelos 
pensamentos de Paulo Freire, educador recifense, 
que influenciou o movimento conhecido como 
pedagogia crítica e é autor do livro “Pedagogia 
do Oprimido”.

O PEJA (Projeto de Educação de Jovens e 
adultos: Práticas e Desafios), projeto de extensão 
da UNESP que conta com quatro bolsistas, 
é formado por educadores orientados pela 
professora Dra. Maria Rosa, do Departamento de 
Educação. Podem participar alunos de qualquer 
curso de Rio Claro, desde que o curso possua o 
módulo de licenciatura. 

As aulas ministradas por esses alunos 

"A educação 
ambiental 
se revelou 

um meio de 
aquisição de 

novos valores, 
conceitos e 
atitudes."

Conexão Biosferas
Para os alunos que compõem a comissão editorial, a participação no projeto resulta num 
constante aprendizado no campo da divulgação científica, e até mesmo de formação profissional 
complementar em função das produções acadêmicas e da participação em cursos de curta 

duração para o domínio de novas tecnologias e técnicas de produção.

Pedagogia no Cinema
"Existe toda uma preocupação com a 
imagem que é transmitida pelos filmes 
que usam animais como protagonistas. Tal 
preocupação pode enfatizar duas vertentes 
na maneira como esses filmes transmitem 
e alimentam uma abordagem imaginária 
desses animais. O primeiro enfoque traz o 
animal numa visão negativa ao representar 
insetos e outros animais como macabros, 
devastadores, amedrontadores. Enquanto 
que na segunda vertente os filmes que se 
utilizam de animais não como seres malignos 

e horrendos (...)"
Veja esse e outros textos no site!
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presença de poliuretano, como na produção 
de peças técnicas, na indústria siderúrgica e 
metalúrgica, produção de papel e celulose, 
mineração e até mesmo na extração de petróleo 
(em uma plataforma de petróleo podemos 
chegar a ter mais de 20 toneladas de poliuretano 
em material para diversas aplicações).

A publicação de um artigo pela equipe em 
2011 chamou atenção da mídia, que noticiou 
o acontecido como a iminência da solução de 
nossos problemas ambientais com lixo de longa 
durabilidade. Mas essa é uma questão um pouco 
mais delicada do que parece.

Degradação de plásticos por microrganismos 
não é novidade na ciência. Já conhecemos 
centenas deles. O maior problema com este tipo 
de processo é uma aplicação viável em larga 
escala. Além disso, fungos seriam microrganismos 
de difícil controle para a quantidade de lixo a ser 
degradada, fazendo com que alguns já temam 
possíveis "vazamentos" que poderiam resultar 
em perdas catastróficas. Isso já acontece em 
menor escala em ambientes muito úmidos, 
como florestas (e nossos banheiros), mas numa 
velocidade muito baixa. Fungos já causam 
prejuízo industrial na degradação de plástico e 
até mesmo vidros.

Mas assim como não faz sentido muita 
expectativa para solucionar problemas 
ambientais a curto prazo, também não há nexo 

A floresta amazônica é reconhecida 
como lar de uma das maiores (talvez da maior) 
biodiversidades do mundo. Isso significa que 
não apenas ela abriga uma quantidade imensa 
de espécies de seres vivos, mas que também há 
muito a ser descoberto neste ambiente. Isso se 
comprovou recentemente com a descoberta do 
fungo Pestalotiopsis microspora, por um grupo 
de estudantes da universidade de Yale (EUA) que 
faziam pesquisas no Equador.

O grupo fazia parte da expedição anual 
Rainforest Expedition and Laboratory, com o 
objetivo de "experimentar o questionamento 
científico de modo compreensivo e criativo". 
Além da coleta de plantas, fizeram o cultivo de 
microrganismos associados aos tecidos vegetais 
coletados. Embora esse não fosse o objetivo 
principal, a equipe acabou por descobrir uma 
nova espécie de fungo, capaz de se alimentar 
de um dos resíduos de maior relevância em 
problemas ambientais com lixo: o poliuretano.

O poliuretano (ou PU), desenvolvido 
durante a segunda guerra mundial com o 
objetivo de substituir a borracha, é proveniente 
de combustíveis fósseis e tem larga aplicação 
industrial. O principal produto comercial 
proveniente do PU são espumas (para 
revestimento, como em freezers, isolamento 
térmico e acústico em construções, estofado de 
móveis domésticos), mas também se incluem 
vernizes, colas, pneus, colchões, preservativos 
e artigos de vestimenta. Além disso, diversos 
processos industriais são dependentes da 

Durante vários estágios de observação, 
co-regência e regência em escolas de Ensino 
Fundamental I, percebi que aos mestres de 
hoje foram atribuídos papéis que deveriam ser 
ministrados pelos genitores do alunado e não 
pelos atores da unidade escolar. Disciplinas 
como língua portuguesa, matemática, história, 
geografia, ciências naturais, artes e educação 
física fazem parte do currículo regular, devendo 
ser ensinadas por professores bem formados por 
universidades, sejam essas estaduais, federais 
ou particulares. Mas, além destas, foi atribuída 
aos docentes a tarefa de educar seus pupilos nas 
disciplinas da moral, das virtudes e dos valores 
humanos, respeitando-se a herança cultural e 
religiosa de seus discípulos.

Outrora a figura do professor impunha 
respeito e em alguns casos até o medo, devido 
às severas punições aplicadas aos alunos 
indisciplinados. Com o passar dos séculos, 
comprovamos a precariedade do sistema de 
ensino público e o desrespeito ao profissional 
da educação formal, até mesmo nas escolas 
particulares.

Espera-se que a escola ensine, além das 
disciplinas do currículo regular, princípios que 
deveriam ser trabalhados no seio familiar de 
cada aluno, porém muitos pais – despreparados 
é claro – despejam sua prole nas escolas na 
esperança de receber de volta pessoas instruídas, 

educadas, virtuosas e moralmente aceitas pela 
sociedade alienada, capitalista e globalizada 
atual.  

Quiçá fosse a tão sonhada farta 
remuneração que motivasse muitos professores 
a enfrentarem salas de aula com mais de 30 
alunos, a missão é encarada por amor à profissão 
de professar a outro, o direito de aprender. A 
melhor remuneração vem com aqueles que com 
você aprenderam a ler, a contar e a escrever.  
Ler nos olhos de seu aluno que ele cresceu não 
só como mais um aluno com boas notas, mas 
que, consequentemente, tornou-se uma pessoa 
muito melhor; pois com eles deixamos um pouco 
de nossa cultura pessoal, recebendo deles outra 
proporção de conhecimento renovável a cada 
geração que passa pelas carteiras escolares de 
cada escola existente neste nosso planeta azul.

[David Lorenzon Ferreira]

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 
população 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 

aproximar uma resposta (...)"
Veja esse e outros textos no site!



12 http://www.rc.unesp.br/biosferas http://www.rc.unesp.br/biosferas 17

numa histeria coletiva sobre uma possível praga 
urbana comedora de plásticos. A descoberta 
possui um valor, contudo, que vem sendo pouco 
explorado: um alerta, de urgência, para dois 
problemas sérios no mundo e mais ainda no 
Brasil.

O primeiro é o pouco investimento nas 
pesquisas de base, também chamadas de 
"ciência pura". Neste campo, se englobam 
todos os estudos sem aplicação 
comercial direta, levantamentos 
e classificações que poderão 
trazer dados relevantes para 
a indústria (ou não). Quase 
todos os trabalhos voltados 
à preservação ambiental 
encontram-se neste grupo. 
Mas ainda é um pensamento 
antigo acreditar que se deva 
investir menos em pesquisas de 
base quando é delas que surge 
a maioria das novas ideias e 
soluções para problemas que, 
muitas vezes, a própria ciência 
aplicada cria. Foi necessário 
que uma expedição americana 
visitasse o ambiente amazônico 
e descobrisse este fungo quase 
"sem querer" para que nós prestássemos mais 
atenção nos potenciais da biodiversidade desta 
região. E ainda assim, pouca atenção.

Mais da metade da floresta amazônica 
está em solo nacional. Ainda assim, nossos 
pesquisadores precisam competir por cerca 
de 1% do PIB nacional que é destinado a estes 
estudos (no geral, não só na Amazônia). Alguns 
estados das regiões Sul e Sudeste contam com 
outras fontes significativas de recursos para a 
pesquisa (A FAPESP, por exemplo), mas este não 
é o caso das regiões brasileiras que abrigam 
a floresta amazônica. Se as razões são mais 
econômicas ou culturais, neste momento é 
irrelevante. O fato é que o investimento é muito 
baixo, ao menos se pretendemos nos inserir 
no cenário de desenvolvimento científico e 
tecnológico mundial.

O segundo problema é ainda mais complexo. 
Somos um país de destaque em biodiversidade 
e recursos hídricos. Abrigamos a maior parte 
da Amazônia, e isso tem despertado olhares 
do mundo todo. No entanto, o desmatamento 
amazônico até o ano 2000 já era próximo dos 
600 mil km2 (uma área mais de seis vezes maior 
que Portugal). As razões são muitas. Analisando 
cruamente, cerca de 70% da área anteriormente 

coberta por florestas (91% da 
área desmatada) é destinada à 
pastagem. Ainda, o Brasil já é o 
segundo maior produtor de soja 
do mundo.

Muito desse impacto 
é devido a problemas de 
planejamento interno e 
exploração exagerada de 
recursos, a ver pelas recentes 
propostas de alterações no 
código florestal, visando 
favorecer grandes produtores 
e exploração desses ambientes. 
Mas não se pode negar que 
grande parte desse processo é 
reflexo de pressões comerciais 
externas.

O buraco é muito mais 
embaixo, mas serve para nos colocar a pensar. 
De um lado, microrganismos "devoradores de 
plástico" escondidos em ambientes intocados 
estão esperando para serem mais bem 
conhecidos, estudados e possivelmente virem 
a render pesquisas que poderão auxiliar o ser 
humano na mitigação e reparo de seus impactos 
ambientais. Mas do outro lado estamos nós, 
pesquisadores ou não, que não podemos nos 
permitir descansar as consciências na esperança 
de que este fungo resolva nossos futuros 
problemas ambientais enquanto continuamos a 
"devorar florestas".

As políticas de conservação e o investimento 
em pesquisa científica devem ser aliados do 
nosso desenvolvimento, não inimigos. E só 
assim poderemos reduzir nossa produção de lixo 
enquanto as pesquisas caminham para possíveis 
soluções.

[André Estevam]

A anatomia humana consiste no estudo 
das estruturas e sistemas do corpo humano, 
onde a análise do corpo é feita através da 
prática da dissecação. O projeto “Anatomia 
Humana para Ensino Fundamental e Médio” 
começou em 1995 e, desde então, leva crianças 
e adolescentes da rede pública e particular até 
a Universidade, onde os alunos, monitorados 
por estudantes da Universidade, têm contato 
com as peças anatômicas do laboratório a fim 
de estudar melhor suas estruturas e sistemas. O 
projeto atende também universitários de outras 
instituições e outras parcelas da comunidade 
como enfermeiros, fisioterapeutas e outros 
profissionais da área da saúde que desejam 
aprender mais sobre o assunto. 

As atividades são realizadas em sextas-
feiras no período da tarde e eventualmente 
grupos especiais durante a noite. O estudo é feito 

com peças anatômicas artificiais, além do acervo 
de peças reais, em que os monitores apresentam 
e ensinam sobre os diferentes sistemas do corpo 
humano. Os alunos interagem com o material 
para conhecerem mais sobre o tamanho, peso, 
cor e outras características dos órgãos estudados.

O objetivo é transmitir, entender e 
demonstrar o funcionamento e estrutura do 
corpo humano, por meio das peças anatômicas e 
assim evidenciar o funcionamento de estruturas, 
como elas são e pra que servem e dessa maneira 
fazer com que os alunos compreendam melhor 
sobre as enfermidades, conscientizando-os de 
como evitá-las e sobre os procedimentos que 
possibilitam uma vida mais saudável. Com isso, 
o projeto ajuda a despertar o interesse do aluno 
pela ciência em geral.

[Isabella Bueno]

"Não podemos 
nos permitir 
descansar as 
consciências 
na esperança 
de que este 

fungo resolva 
nossos futuros 

problemas 
ambientais."

Conexão Biosferas
A partir de ferramentas interativas, em 2013 o projeto também passa a incluir maior participação 
direta do público, que pode interagir com as notícias e artigos, acrescentando comentários ou 
mesmo retirando dúvidas, estimulando maior contato e troca de perspectivas entre o meio 

acadêmico e a população em geral.

Conheça nosso site:

http://www.rc.unesp.br/biosferas
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sido explorados, inclusive de caráter ambiental 
como tratamento de resíduos líquidos, controle 
biológico de pragas, biorremediação (processo 
em que organismos vivos são usados para reduzir 
ou remover contaminações no ambiente, de 
modo a restaurar o equilíbrio ecológico do local) 
de solos poluídos, entre outros. Alguns aspectos 
negativos economicamente também são 
promovidos por esse grupo de microrganismos, 
a exemplo das espécies patogênicas para 
animais e plantas e espécies fermentadoras que 
prejudicam a conservação de frutos e sucos de 
origem vegetal.

O trabalho do projeto consiste na tradução 
e interpretação de artigos científicos passando-
os para uma linguagem mais acessível e os temas 
abordados são diversos. A página do projeto, 
localizada no site da UNESP, já abordou aspectos 
do cultivo de fungos por insetos, dispersão de 
fungos por insetos, associação entre formigas 
e leveduras negras, produção de alimentos e 
bebidas fermentadas, biocombustíveis entre 
outros. 

[Isabella Bueno]

“O Mundo das Leveduras” é um projeto 
de extensão com uma plataforma on-line para 
divulgação de assuntos científicos ligados a 
microrganismos (em especial, leveduras). A 
iniciativa disponibiliza materiais científicos e 
acadêmicos de uma forma mais simplificada, de 
modo a facilitar o acesso de pessoas fora do meio 
universitário, que nem sempre estão habituadas 
com o linguajar técnico-científico presente nos 
artigos publicados. 

As leveduras são microrganismos unicelu-
lares que se reproduzem assexuadamente e 
são amplamente conhecidas por promoverem 
a fermentação de açúcares produzindo álcool e 
gás carbônico. Esses microrganismos compõem 
uma categoria taxonômica dos fungos. Embora 
não constituam um grupo definido, as leveduras 
apresentam uniformidade morfológica,  assim 
diferenciando-se das algas (pois não fazem 
fotossíntese) e dos protozoários (porque 
possuem uma parede celular rígida). 

Esses microrganismos são, sem dúvida, 
os mais importantes no âmbito comercial. São 
explorados pelo homem há milhares de anos 
na produção de pão, cerveja e vinho, embora 
sua natureza biológica tenha sido descoberta 
somente no século XIX. Dentre as importâncias 
das leveduras, podemos citar: produção industrial 
de álcool promovida pela fermentação alcoólica, 
panificação, fonte de proteínas e fatores de 
crescimento utilizados na alimentação e produção 
de substâncias de interesse industrial e médico. 
Além disso, novos aspectos biotecnológicos têm 

Conheça o Site
www.rc.unesp.br/ib/ceis/mundoleveduras/

Conheça o site do NAFES
www.nafes.org

Soc. Brasileira de Hipertensão
www.sbh.org.br

Soc. Brasileira de Diabetes
www.diabetes.org.br

O Núcleo de Atividades Físicas, Esporte 
e Saúde (NAFES) é um projeto de extensão 
formado por professores, alunos de graduação, 
mestrado e doutorado da UNESP de Rio Claro 
que realiza pesquisas relacionadas a atividades 
físicas e à saúde.

O programa é executado em parceria com 
a Fundação Municipal de Saúde da cidade de 
Rio Claro, nas unidades básicas de saúde (UBS), 
onde são desenvolvidas atividades físicas com 
pacientes do grupo de risco ou já diagnosticados 
com hipertensão arterial e diabetes.

Essas são doenças crônicas, ou seja, 
possuem um desenvolvimento lento e seu 
tratamento é longo. Nesses casos, o tratamento 
é feito ao longo da vida do paciente.

A hipertensão arterial é o aumento na 
pressão que o sangue exerce sobre as paredes 
das artérias, causando seu engrossamento. 
Já a diabetes é a elevação da quantidade de 
glicose no sangue decorrente da dificuldade no 
metabolismo dessa molécula.

Os relatórios da Organização Mundial de 
Saúde (OMS) mostram que a cada ano crescem 
os números de pessoas com hipertensão e 
diabetes, principais responsáveis pelas doenças 
cardiovasculares e renais, acidente vascular 
cerebral (AVC) e cegueira. Elas são associadas à 
má alimentação, sedentarismo, ao uso excessivo 
de álcool e tabaco e à obesidade. 

No ano de 2012, pesquisas oficiais 
mostraram que 22,7% dos brasileiros têm 
hipertensão e, segundo a Sociedade Brasileira de 
Hipertensão, um em cada quatro adultos possui 
a doença, número que aumenta quanto maior a 
faixa etária. 

Cerca de 6,5% da população do País tem 
diabetes. Isso corresponde ao número de 13,4 
milhões de pessoas na faixa etária de 20 a 79 anos, 
segundo a 5° edição do atlas da International 
Diabetes Federation, lançada em 2012.

E onde entra a atividade física nessa 
história?

A atividade física é uma forma de prevenção 
a essas doenças, pois estudos mostram que ela 
reduz em 30% as chances de desenvolvimento 
de hipertensão arterial, mas que também é 
importante durante o tratamento. Além disso, 
a realização dessas práticas auxilia a melhora 
na saúde dos pacientes, seja isoladamente 
ou em associação a medicamentos, como no 
tratamento da diabetes, onde o exercício físico 
aumenta a ação da insulina.

[Gabriela Klein Barbosa]
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Comer ou não comer carne? A resposta 
para essa pergunta pode ser simples: sim ou não. 
Mas os “porquês” que envolvem essas respostas 
nos cobram discussões que normalmente são 
repletas de argumentos de ambos os lados.

O vegetarianismo é um regime alimentar, 
onde seus adeptos não ingerem carne, 
baseando sua dieta em vegetais. Existem 
quatro tipos básicos de vegetarianismo. O 
ovo-lactovegetarianismo, onde apesar do não 
consumo de carne consome-se ovo, leite e 
derivados; o lactovegetarismo, onde exclui-se a 
carne e os ovos da alimentação; o vegetarianismo 
estrito, que exclui da alimentação qualquer 
tipo de carne; e o veganismo, sendo o tipo 
mais “extremo” de vegetarianismo, pois como 
o tipo anterior é estrito quanto à alimentação 
mas também exclui o uso de qualquer coisa de 
origem animal, bem como produtos testados em 
animais. Atchim! Saúde!

Exatamente, uma das questões a serem 
abordadas quanto à alimentação no campo 
do vegetarianismo está relacionada à saúde 
e apresenta pontos positivos – baixa ingestão 
de gordura saturada e colesterol, fornecendo 
diversos benefícios nutricionais. As dietas 
vegetarianas são bastante saudáveis quando 
seguidas de forma apropriada; auxiliam na 
prevenção e no tratamento de certas doenças – 
e pontos negativos – menor ingestão de vitamina 

B12 (que pode causar anemia e danos ao sistema 
nervoso), vitamina D, cálcio, selênio, iodo, ferro, 
zinco e proteínas. Outra questão, ainda quanto 
à saúde, que deve ser observada é a qualidade 
dos alimentos ingeridos. Alguns animais criados 
para consumo humano são alimentados com 
uma quantidade significativa de hormônios 
de crescimento e antibióticos para resistirem 
às doenças; também a poluição dos mares e 
rios pode tornar a carne de peixe igualmente 
insegura. Por ouro lado, com os vegetais, frutas, 
verduras e legumes também há a preocupação 
com a infinidade de agrotóxicos utilizados, que 
podem ser tão prejudiciais à saúde quanto os 
hormônios empregados nos animais.

Hoje em dia, há um “quase senso comum” 
que associa os vegetais ao que é natural e o próprio 
naturalismo ao vegetarianismo. Seria correto 
dizer que uma alface deve ser considerada mais 
natural que uma peça de carne? O que então seria 
natural? A construção de uma definição, para fins 
legislativos, parece demandar a segmentação 
dos produtos alimentares. Ou seja, produzir 
uma definição distinta para sucos naturais, 
sanduíches naturais, conservas vegetais naturais, 
etc. Ou uma alternativa possível seria proibir o 
uso da palavra nos rótulos e nas propagandas, 
o que talvez fosse o mais prático para resolver o 
impasse. Atchim!Saúde!Amém!

Entremos então na questão religiosa acerca 
do vegetarianismo, cujas raízes são históricas. 
Muitos povos da antiguidade, como os egípcios, 
eram essencialmente politeístas e grande parte 

levando-se em conta o termo “ética”, com seu 
significado e suas aplicações nas mais diversas 
questões, um dos motivos que leva cada vez 
mais pessoas a serem adeptas ao vegetarianismo 
está ligado ao respeito pelos animais e também 
ao possível não cumprimento das normas de 
criação e abate dos animais.

Os conceitos morais 
limitaram os direitos aos seres 
humanos. Porém, uma questão 
foi levantada: o ser humano é 
o único animal capaz de sentir 
dor, prazer, emoções e outras 
sensações, ou seja, é o único 
senciente? Se a resposta a essa 
pergunta for negativa, não seria 
uma justificativa para que os 
direitos, até então limitados ao 
ser humano, fossem estendidos 
a todos os animais?

Em uma tentativa de 
solucionar os problemas que essas indagações 
trouxeram à tona, foram criadas normas nas 
quais o principal fator levado em conta é o 
bem-estar animal, que dentro de abatedouros e 
granjas, por exemplo, abrangem fatores ligados 
ao dinheiro empregado, à higiene, segurança 
no trabalho e às implicações na qualidade do 
produto final. Porém, esse bem-estar animal 
teria a mesma conotação de bem-estar humano?

Questionamentos como esses devem 
ser feitos. Como a alimentação é algo tão 
habitual, tão corriqueiro, acabamos por fazê-la 
“automaticamente” na nossa vida. Mas será que 
paramos para refletir a respeito dela? Com isso, a 
proposta desse texto de promover uma discussão 
importante, tendo por início um espirro, faz 
com que, de forma cômica, possamos ser mais 
críticos, mais atentos com o que ingerimos – 
desde saúde ou religião até evitar o desperdício, 
ou ainda por zelo aos animais –, associando a 
algo insignificante, no entanto muito filosófico! 
Atchim!

[Ricardo Matheus Pires, Thamilin Barão 
Silva, Thalles Vassão Braga Ribeiro, Vanessa Jó 
Girão, Vinícius Simões de Almeida Loredam]

de seus deuses eram animais. Assim como 
hoje, os homens utilizavam esses animais como 
alimento, por isso o caráter sagrado. Idolatrá-
los era visto como um pedido de desculpa, de 
autorização ou uma compensação pela sua 
morte, pois tratá-los com desrespeito poderia 
causar a “ira dos deuses”.

No hinduísmo, por 
exemplo, o culto aos animais 
gerou uma cultura alimentar 
lacto-vegetariana. Alguns 
budistas defendem uma dieta 
vegetariana, pois são totalmente 
contrários a qualquer tipo de 
violência, incluindo a morte de 
animais para o consumo. Com 
o surgimento do monoteísmo, 
as devoções foram voltadas 
para um só deus e este, 
segundo a maioria das religiões 
monoteístas, concedeu a 
natureza ao homem, para usá-la a seu favor, 
ficando esta a mercê do ser humano, que se 
“aperfeiçoou” em explorá-la. Atchim! Nossa, 
você precisa comprar um remédio!

O consumismo exacerbado, a exploração 
excessiva e um não aproveitamento máximo 
dos alimentos geram desperdício. Ao mesmo 
tempo em que se investe tanto no aumento da 
produtividade, com conseqüente aumento da 
produção global de alimentos, a fome atinge 
recordes no mundo todo.

O alimento utilizado na nutrição de nossas 
criações, rico em proteínas, é pouco aproveitado 
por nós ao consumirmos a carne desses animais. 
Essas mesmas proteínas poderiam estar sendo 
utilizadas para saciar a fome de pessoas em 
outro lugar do mundo, já que seu custo é baixo.

Para se ter ideia da dimensão do desperdício, 
no Brasil o que ocorre em produtos agrícolas 
chega a equivaler 7,8% do produto interno 
bruto brasileiro. Esse dinheiro seria suficiente 
para fornecer cestas básicas mensais no valor 
de R$120,00 a quase sete milhões de famílias 
durante um ano (CEAGESP, 1999). Atchim! Poxa 
vida! Esses seus espirros já passaram dos limites! 
Que falta de educação!

Pensando em educação e moralidade e 

"O ser humano 
é o único 

animal capaz 
de sentir dor, 

prazer, emoções 
e outras 

sensações?"


