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SABER 
FRAGMENTADO
Um retrato do 
conhecimento científico 
de nossos jovens

ALICIA IVANISSEVICH 
Ciência Hoje / RJ

Como nossos jovens compreendem o mundo?

Que tipo de conhecimento científico guardam do que lhes 

é ensinado na escola? São eles capazes de usar o que 

aprenderam para transformar a realidade? Têm instrumen-

tos suficientes para alcançar uma formação crítica que 

lhes permita enfrentar os problemas do dia a dia?

Sem levar em conta pesquisas ou avaliações criteriosas, 

a primeira resposta que vem à mente não é das mais fe-

lizes: nossos estudantes saem da escola despreparodos 

para a vida real. Mas o desalento se agrava quando nos 

confrontamos com os dados disponíveis. Unesco para 

avaliar as aptidões para ciências matemática, os  jovens 

brasileiros obtiveram o 42º lugar no ranking entre os 43 

países participantes.

https://youtube.com/shorts/rd55zw_DVKI?feature=share


Ciência e tecnologia são hoje ferramentas in

dissociáveis do dia  a dia. Ao atender o telefone 

ou ligar a televisão, ao abrir uma torneira ou 

escutar no rádio a previsão do tempo, ao inge

rir um alimento industrialmente pro cessado  

ou sacar, como cartão magnético, dinheiro do 

banco, talvez não percebamos o quanto a ciência e a tecnologia es tão 

envolvidas nesses atos tão simples. Mas, se refletirmos um pouco, 

concluiremos que o processo de concepção e elaboração desses 

instru mentos ou práticas exigiu um conhecimento cientí fico e tec

nológico prévio. O mesmo raciocínio não é tão facilmente partilhado 

pelos nossos jovens. São poucos os que conseguem relacionar o que 

aprendem em sala de aula com sua vida cotidiana.

No Programa Internacional de Avaliação de Estu dantes (Pisa), 

conduzido pela Organização das Na ções Unidas para a Educação, 

a Ciência e a Cultura (Unesco), envolvendo 43 países – entre eles, 

28 membros da Organização para a Cooperação e o Desenvolvi

mento Econômico (OCDE) –, o Brasil obteve o 42º lugar no ranking 

das aptidões para as ciências, fican do à frente apenas do Peru. Di

vulgado no último 1° de julho, o estudo avaliou a capacidade, entre 

estudantes de 15 anos, de usar os conhecimentos científicos, re

conhecer perguntas relacionadas a ciências, iden tificar as questões 

envolvidas em pesquisas científi cas, associar dados científicos  

com afirmações ou conclusões e comunicar esses aspectos da  

ciência. Apresentaram melhor desempenho – assim como na ava

liação das habilidades para matemática – Hong  Kong (China), 

 Japão e Coreia.

O objetivo do Pisa, realizado a cada três anos, é saber em que 

medida os jovens de 15 anos, que se aproximam do fim da escolari

dade obrigatória, estão preparados para enfrentar os desafios da 

sociedade atual. Em outras palavras, o Programa mede o quanto eles 

são capazes de usar conhecimentos e aptidões para tarefas relevan

tes em sua vida futura. A avalia ção é feita através de provas e ques

tionários aplicados a um número que varia, para cada país, de 4.500 

a 10 mil estudantes, e abrange habilidades em três áreas: leitura, 

matemática e ciências.

Segundo o documento da Unesco Aptidões básicas para o mundo 

de amanhã, que apresenta os resulta dos do Pisa, a avaliação oferece 

aos responsáveis pela formulação de políticas públicas uma lente 

que per mite visualizar os pontos fortes e fracos dos sistemas educa

tivos à luz do desempenho de outros países.



Para o biólogo e educador Nélio Bizzo, da Facul dade de Educação 

da Universidade de São Paulo (USP), onde também é vicediretor, o 

Pisa reúne o que há de melhor em sistemas de avaliação educacional, 

e o Brasil teria muito a aprender nesse sentido, caso pudesse ter uma 

equipe fixa, que cuidasse, inclusive, da documentação do processo. 

“Infelizmente, isso não foi feito de maneira adequada na última 

avalia ção – perdemos, por exemplo, os prazos para a entre ga de 

diversos documentos na elaboração do teste –, o que reduz nossa 

credibilidade”, analisa.

Bizzo argumenta que, por isso, o Brasil deixou de propor questões 

para serem incluídas na prova, não pediu alterações dentro dos pra

zos e, quando pediu a troca da cidade de ‘Melbourne’ por ‘Porto  

Alegre’ na pergunta que tratava de uma cidade abaixo do Trópico de 

Capricórnio, recebeu uma resposta negativa. “Ora, Melbourne está  

na latitude 37 S e Porto Alegre, na latitude 30 S. Essa troca não alte

raria em nada a questão, mas para nossos alunos fez muita diferen

ça: eles não entende ram nem a pergunta”, explica Bizzo. Para o bió

logo, as deficiências não se restringem aos alunos, mas começam já 

de cima: “A posição relativa do Brasil espelha não só os problemas 

dos alunos mas também da (des)organização brasileira em avaliação 

educacional.”

Ao cruzar os dados do desempenho dos alunos com o Produto 

Interno Bruto (PIB) per capita, o Pi sa mostra que grande parte dos 

países ‘pobres’ tive ram baixo aproveitamento. “O Brasil situouse 

abai xo da linha de tendência, com aproveitamento in ferior ao que 

seu PIB per capita permitiria prever”, constata o sociólogo argentino 

Jorge Werthein, re presentante da Unesco no Brasil. “Por outro lado, 

além de o Brasil se situar entre os países que gastam menos, junto 

com Indonésia e Peru, os recursos não parecem bem empregados, 

tanto que o rendimen to dos alunos em ciências ficou abaixo do que 

seria esperado para o nível de despesa”, acrescenta.

A psicóloga e educadora Léa da Cruz Fagundes, coordenadora 

científica do Laboratório de Estudos Cognitivos do Instituto de Psi

cologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), acre

dita que, independentemente do lugar ocupado no ranking, o caso 

dos estudantes brasileiros é similar até ao de estudantes de países 

desenvolvidos. ”Alcançar maior número de pontos não é evidência 

de que existam dois indicadores fundamentais: 1) conhecimento pro

dutivo em vez de reprodutivo; e 2) melhora progressiva das condições 

para aprender (competên cias) e para continuar aprendendo ao lon

go da vida.” Para Fagundes, é fundamental que o estudante não se 

limite a repetir o que está nos livros, mas que seja capaz de construir 

conceitos que possa usar para compreender e explicar propriedades 

e funções de objetos, situações e fenômenos, para então fazer des

cobertas e criar tecnologia e mais ciência. Ela atribui as deficiências 

do aprendizado tanto às característi cas do ensino no país quanto à 

ignorância sobre a cognição humana e seu desenvolvimento. E faz 

um diagnóstico: “A educação carece de mais ciência humana para 

intervir com segurança na aprendiza gem da ciência.”

TERMÔMETRO QUEBRADO_“Há algumas objeções quanto 

à forma dos exames e podem ser justos os argumentos de que eles 

não têm uma aplicabilidade universal, mas isso não invalida a per

cepção de que nossa educação vai mal”, observa o físico e educador 

Luís Carlos Menezes, do Instituto de Física da Universidade de São 

Paulo (USP). “Os resultados do Pisa, aliás, não destoam de outras 



avaliações, como o Sistema de Avaliação da Educa ção Básica (Saeb) 

e o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Todos os resultados 

convergem para a ideia de que precisamos melhorar nossa educação.” 

O próprio Saeb – confirma Bizzo – revelava que o pior desempenho 

dos alunos era na área de ciências. “Sabendo disso, paradoxalmente, 

o Ministério da Educação (MEC) extinguiu a prova de ciências”, la

menta o biólogo da USP, que é também vicepresi dente da Organi

zação Internacional para Educação em Ciência e Tecnologia (Ioste). 

“Sabíamos que o Brasil inteiro estava mal na aprendizagem das ciên

cias, mas o MEC renunciou a monitorála. Ou seja, mandouse que

brar o termômetro do doente que tinha a febre mais alta.”

O Pisa mostrou uma realidade conhecida, mas trouxe algumas 

novidades: o desempenho das es colas públicas é inferior ao das par

ticulares, mas a atuação destas não é tão boa quanto se esperava. “A 

média das escolas públicas é baixa (366 pontos) em relação à média 

do OCDE, ajustada em 500 pontos, mas a das escolas privadas (439 

pontos) não é alta. O dado novo é que precisamos melhorar o ensino 

em todos os segmentos”, avalia Bizzo.

Mas onde estariam os focos do mau desempenho brasileiro? Para 

Werthein, o primeiro deles, certa mente, se encontra na formação 

docente, muitas vezes superficial e, sobretudo, desvinculada das 

ciências a serem trabalhadas com os alunos. “Como em outros países, 

há uma cisão entre teoria e prática. O professor pode saber discutir 

teorias sobre edu cação e desigualdades sociais, mas possivelmente 

terá dificuldades em tornar interessante e motiva dor o estudo das 

ciências para alunos menos privile giados”, exemplifica. Conforme 

sugere a educado ra argentina Cecília Braslavsky, diretora do Escritó

rio Internacional de Educação da Unesco, os currícu los são compar

timentados entre as diversas ciên cias, com muita dificuldade de se 

estabelecer a in terdisciplinaridade e a transdisciplinaridade ne

cessárias ao século 21.

“Por outro lado, os censos escolares mostram que os laboratórios 

de ciências, os computadores e as bibliotecas são recursos ainda 

escassos em nossas escolas, notadamente no ensino fundamental”, 

apon ta o representante da Unesco no Brasil. “Como apren der ciên

cias apenas com um quadro e giz, olhando a nuca dos colegas e 

ouvindo a voz do professor?”, questiona. “A América Latina herdou 

uma tradição educacional verbalista, enquanto as ciências decola

ram com a experimentação.”



MAIS DO QUE SALIVA E GIZ_ A lista de problemas da nossa 

educação é extensa e o diagnóstico, notório. A formação inicial dos 

profes sores é insuficiente e deficiente, e a permanente quase ine

xiste. Os salários nesse setor são baixos e o material didático é insa

tisfatório. Há deficiên cias de aprendizagem em todas as esferas: nas 

esco las públicas e privadas. Nosso nível de analfabetis mo funcional 

é elevado, e os investimentos na área educacional há muito não são 

prioritários (ver ‘Um quinto de analfabetos funcionais’).

“Não dá para tentar mudar a educação na base do improviso, do 

jeitinho ou do sacrifício. Temos que dar um real salto de qualidade, 

que implica reformular objetivos e métodos, não só no papel, mas 

mobilizan do a comunidade escolar”, avisa Menezes. “Saliva e giz não 

resolvem”, completa Bizzo, para quem o professor deve ser tratado 

como um profissional que desempenha um trabalho muito específi

co e ne cessita de materiais de apoio. Ele defende a adoção no país 

de “um sistema que incentive, monitore e premie o sucesso de alunos 

e professores” e a intro dução de uma série de medidas, entre elas a 

experi mentação no ensino de ciências. “Bons livros didá ticos ajudam, 

mas não resolvem o problema da prá tica pedagógica e do ensino 

deficiente.”

Werthein reforça a necessidade de incentivar e difundir as di

versas experiências de produzir ma teriais práticos e simples para 

realizar experimen tos em sala de aula ou nos laboratórios de 

informáti ca. E sugere, onde for possível, investir firme em equipa

mentos e na capacitarão dos professores para ulilizálos. “Isso pode 

ser caro em alguns casos, mas não é muito mais caro crianças mor

rerem porque a jovem mãe não aprendeu noções mínimas de conta

minação por germes?”, indaga.

MÃOS À OBRA_ Embora nossa Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 

seja bastante avançada diante das legislações de outros países, suas 

metas não vêm sendo cumpridas como deveria ocorrer. “Não estamos 

garantindo os princí pios básicos da educação”. diz Menezes. “Há uma 

nova clientela que necessita de outra linguagem, diferente da que 

atendia a velha clientela, e a escola está despreparada para essa 

tarefa.” Para ele, o prin cipal motivo desse despreparo é a falta de um 

pro jeto pedagógico escolar – conjunto de atividades destinado a 

desenvolver, nos alunos, as qualidades que a instituição quer esti

mular – conscientemente concebido e proposto. “As escolas traba

lham por inércia, não têm condições humanas nem materiais para 

propor e escolher o seu projeto pedagógico”, adverte o físico da USP.

Werthein diz que convém não esperar que se tenha uma socie

dade mais justa para mudar a educa ção. “Esta precisa ser renovada 

já. Os padrões míni mos de oportunidades educacionais, estabele

UM QUINTO DE ANALFABETOS FUNCIONAIS
Ao tomar posse do Ministério Educação, no início do ano, Cris tovam Buarque 
assinalou como prioridade o combate implacá vel ao analfabetismo. Em sua 
opinião, esta seria a forma de ‘concluir’ a abolição da escrava tura no Brasil. Não 
por acaso o Brasil foi o primeiro país no mun do a lançar separadamente  
(em 20 de maio) a Década das Na ções Unidas para a Alfabetiza ção (2003-2012). 
De fato, como imaginar jovens ‘cientificamen te preparados’ em um país com 
alto grau de analfabetismo?

Dependendo da forma ado tada para medir o analfabetismo, o resultado 
pode mudar enormemente. Segundo o conceito usa do pelo Instituto Brasi - 
leiro de Geografia e Estatística (IBGE) – “alfabetizada é a pessoa capaz de ler 
e escrever pelo menos um bilhete simples no idioma que conhece”–, o Brasil 
tem hoje 16 milhões de analfabetos com mais de 15 anos. Mas, de acordo  
com o conceito de analfabetismo fun cional, que inclui todas as pes soas  
com menos de quatro séries de estudos concluídas, e que se ajusta melhor  
à realidade con temporânea, temos hoje mais de 30 milhões de analfabetos 
– um quinto da população.



cidos na LDB, até hoje não foram definidos”, lembra. “É preciso romper 

o círculo vicioso de escolaridade pobre para os pobres e da escolari

dade rica para os ricos. E apoiar financeiramente vocações que per

mitam às ciências contar com professores compe tentes nessas áreas 

de crônica escassez.”

As críticas ao nosso ensino de ciência – e as tentativas de reforma 

– não são novas. Em 1962, o ‘papa’ da divulgação científica, o médico 

José Reis, apontava alguns dos problemas na introdução do livro Ini-

ciação à ciência, de E. N. Andrade e Julian Huxley. “De tal modo é 

ainda livresco, pretensioso, estéril o ensino da ciência, que continua a 

incorrer no vício há tanto estigmatizado (...) de diminuir a originalida

de do aprendiz. (...) Porque ciência é, no fundo, originalidade, é inicia

tiva de investigar. Menos que o simples propagar de um corpo estáti co 

de conhecimentos científicos – que é o que entre nós se costuma fazer, 

e ainda assim mal – interessa incutir no aluno, pela experiência, a ideia 

da ciência como ‘processo’.”

Adiante, analisando adaptações nacionais para livros estrangeiros de 

ciência, Reis indica outra que es tão relevante: “(...) as crianças e os jovens 

continuam tão fora da ciência como antes, pois o que importa na ver

dade não é conhecer exemplos – não é citar a sapucaia, que é nossa, em 

vez do carvalho, que é europeu (...) – mas aproximar o estudante da 

nature za e fazer que ele aprenda, ‘naturalmente’, a usar o método cien

tífico na solução dos problemas (e apren der a usar o método científico 

é aplicálo, e não apenas ouvir o mestre explicar em que consiste ele).”

 Bizzo acredita que as causas de nossas deficiên cias remontam a um 

projeto, de 40 anos atrás, de um Brasil exportador de matériasprimas, 

que não apos tava em tecnologia. Para Léa Fagundes, que estuda a 

questão do aprendizado em ciências e matemática desde 1965, o qua

dro não mudou muito desde en tão.” O problema está na concepção de 

ensino/apren dizagem, na concepção de ‘educar’, que precisa ser reno

vada. Não se trata de fazer transmissões. Esse tem sido o grande equí

voco na educação e no ensino das ciências. Aprendese ciência apren

dendo a fazer ciência.”

Infelizmente, esse sistema de ensino – que não oferece ao aluno o 

conhecimento e a crítica indis pensáveis para formar seu próprio pensa

mento e en frentar com êxito os problemas futuros – ainda pre valece no 

país. “Continuamos formando professores que assistem, passivos, à aula, 

e que provavelmente reproduzirão essa grotesca versão de educação 

com seus alunos”, lamenta Menezes. “Isso na era das telecomunicações, 

com redes de informática am plamente disseminadas. Há um descom

passo enor me entre a prática dos docentes e as necessidades da vida 

atual, o que mostra o quanto a escola está pa teticamente despreparada.”

Não basta incluir aulas de laboratório no currícu lo escolar ou aliviar 

o volume de informações teóri cas fornecidas ao aluno. É preciso formar 

pessoas que, diante do inesperado, sejam capazes de usar em seu be  

ne fício o conhecimento adquirido. “Em geral, o estudante não vive a 

ciência nem lhe pratica os mé todos de maneira ordenada, isto é, saben

do por que e para que faz”, alertava Reis, na mesma introdução. 

Embora essas palavras ecoem com um descon fortável tom de atua

lidade, seria injusto dizer que, nessas quatro décadas, não houve avan

ços na nossa educação. O atendimento escolar foi, de fato, am pliado. 

“Praticamente universalizamos o acesso ao ensino fundamental e, na 

última década, as matrícu las no ensino médio triplicaram”, ressalta 

Menezes. “Mas não estamos atendendo a nova clientela com a quali

dade necessária, o que leva ao desestímulo e aumenta a repetência e 

a desistência dos alunos.”



‘CIÊNCIA DE TODOS’_ Cientes do fraco desempenho dos alu

nos brasileiros em avaliações como o Enem e o Pisa e buscando um 

amplo acesso à formação científica de qualidade, os ministérios de 

Ciência e Tecnologia (MCT) e da Educação (MEC) lançaram em agos

to deste ano, com o apoio da Unesco, o projeto ‘A ciência é de todos’. 

Seu objetivo central é elevar, através da popularização do saber cien

tífico, os níveis de desenvolvimento humano, de empregabilidade e 

de qualidade de vi da da população. Para atingir essa meta, os ministé

rios pretendem “introduzir mudanças no ensino das ciências na es

cola brasileira, especialmente no ensi no médio”, e colocar à disposi

ção da sociedade “os mecanismos de acesso a uma cultura científica”.

É claro que, para ter uma educação científica de qualidade no 

ensino médio, o governo entende como necessário trabalhar duas 

dimensões essenciais: a formação continuada de professores e a 

adequação dos espaços de aprendizagem nas escolas. Além disso, 

para facilitar o acesso ao saber científico, sobretudo pela população 

mais desfavorecida, o ‘A ciência é de todos’ se dispõe a apoiar 

comunicado res sociais e a mídia na divulgação – fácil e acessível 

– de temas científicos de interesse social.

Para debater com a comunidade científica esse novo programa, 

os ministérios envolvidos reuniram, na primeira semana de setembro, 

representantes de cerca de 20 entidades, como a Academia Brasilei

ra de Ciências (ABC), a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciên

cia (SBPC), a Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em 

Ciências (Abrapec), as sociedades brasileiras de Física (SBF), Mate

mática (SBM) e Química (SBQ), além de professores univer sitários. 

Os presentes à reunião comprometeramse a discutir o projeto em 

suas entidades e a apresentar sugestões para enriquecêlo. No en

CIÊNCIA HOJE VAI À ESCOLA 
É verdade que não se transforma o ensino de ciências só com material de 
apoio para alunos e professores. Mas também é certo que boas obras 
didáticas podem representar um diferencial valioso na educação em 
ciências. Visando integrar a ciência ao cotidiano das crianças – futuros  
jovens e adultos –, o Instituto Ciên cia Hoje criou em fevereiro de 2001  
o Programa Ciência Hoje de Apoio à Educação (PCHAE), implantado a 
partir de agosto do mesmo ano. Através do uso individual da revista  
Ciência Hoje das Crianças pelos es tudantes em sala de aula, o projeto 
oferece uma ferramenta lúdica para o entendimento de fenômenos do 
dia a dia à luz da ciência.

O PCHAE está sendo aplicado de forma pioneira nos municípios pau-
listas de Embu das Artes, lta pecerica da Serra, São Carlos e Bo tucatu, 
atendendo a mais de 26 mil alunos e cerca de 650 professores do pri - 
meiro ciclo do ensino funda mental. Para que se possa explorar todo o 
potencial pedagógico da re vista, o PCHAE proporciona um cur so de for-
mação aos professores, partindo de sua realidade, e res gata instrumen - 
tos de trabalho presentes no dia a dia da escola. O objetivo é ampliar a 
percepção do mestre como agente de trans formação social e permitir que 
alu nos e educadores pesquisem e aprendam juntos a partir do con teúdo 
da publicação.

Os resultados obtidos até agora são animadores. A análise das ati-
vidades dos professores nas ofi  cinas e dos relatos de práticas em sala de 
aula, associados à produção dos alunos, revelou como e quanto os docen-
tes ampliaram sua for mação básica e como transformaram os con teúdos 
aprendidos em no vas experiências e práticas educa cionais. As crianças 
passaram a perceber a ciência de forma dinâmi ca e como algo presente  
no dia a  dia. Os professores relataram ainda maior interesse e participação 
nas aulas; aumento das atividades de leitura e escrita espontâneas;  
am pliação da compreensão científica dos fenômenos físicos, ambientais  
e sociais da região onde os alunos moram; e adoção do trabalho cole tivo 
como prática corrente. Ocorreu ainda maior participação dos pais e irmãos 
mais velhos na vida escolar do aluno, e a absorção de alguns conteúdos 
científicos pelas famílias gerou mudanças de postura, como a adoção de 
novos comportamentos na educação dos filhos.



tanto, a maioria dos participantes considerou “exíguo’’ o limite de 

tempo para envio das propostas (menos de um mês). A ideia inicial 

do MCT era implantar o ‘A ciência é de todos’ em 400 escolas públi

cas de ensino médio ainda este ano.

Mal foi concebido, o projeto arrebanhou críti cas. A Sociedade Bra

sileira de Ensino de Biologia (Sbenbio) foi uma das primeiras a se 

posicionar, ressaltando que as premissas de inovação do ensino de 

ciências propostas pelo programa pareciam res suscitar iniciativas 

dos anos 1960/70, hoje “supera das”. Segundo a entidade, ‘A ciência é 

de todos’ me rece elogios quando coloca como central a questão da 

formação de professores, mas, ao enfatizar a experi mentação e o 

laboratório, deixa entrever uma for mação instrumentalista e mani

pulatória ultrapassa da. A Sbenbio sugeriu que o documento desta

casse as diferentes posições sobre ensino de ciências, for mação de 

professores e popularização da ciência.

A SBPC também fez suas considerações. “Uma análise geral do 

documento mostra sérias deficiên cias do ponto de vista conceitual, 

tanto no aspecto da educação em ciências quanto no da populariza

ção da ciência, e graves incertezas e lacunas no campo operacional”, 

destacou o físico Ildeu de Castro Morei ra, membro da comissão da 

SBPC encarregada de examinar o projeto. Em sua opinião, o progra

ma dá ênfase à educação formal, sobretudo à formação de professo

res, sem considerar adequadamente as pectos ligados ao aluno e à 

sua realidade. Já a edu cação informal, ou divulgação científica em 

sentido amplo, é “quase um apêndice do documento”.

Segundo Moreira, os poucos parágrafos dedica dos à populariza

ção da ciência expressam uma visão limitada das atividades de 

divulgação, reduzindoas à perspectiva de diminuir o chamado 

‘analfabetismo científico’ – conceito impreciso e de utilidade duvi

dosa. Nesse sentido, o físico lembra que a própria SBPC e a Asso

ciação Brasileira de Centros de Museus de Ciência sugeriram ações 

para construir um pro grama nacional de popularização da ciência, 

algu mas até incorporadas ao programa eleitoral do can didato vi

torioso à presidência da República.

Sobre a educação formal de ciências, Moreira sublinha que o pro

grama está centrado no ensino médio, mas não se pode deixar de 

lado o ensino fundamental, onde ocorre a iniciação escolar nas ciên

cias. E indica algumas questões que merecem ser aprofundadas: a 

formação inicial do professor; a necessidade de estimular nos alunos 

a curiosida de, a criatividade e a capacidade de raciocínio; a valori

zação de atividades experimentais (que não se resumem à mera dis

tribuição de material didá tico); e outros aspectos, como o bom uso 

da educa ção a distância e a maior interação entre as escolas e os 

cursos universitários de licenciatura.



Munidos das considerações levantadas pelas sociedades e enti

dades afins, o MCT e o MEC apre sentaram em 17 de novembro, para 

a comunidade científica, uma nova versão da base conceitual, da 

estrutura e das ações do Programa, que passou a se chamar ‘Ciência 

de todos’. Os ministérios acreditam que, com sua nova forma, o Pro

grama poderá atender seus objetivos e beneficiar alunos e professo

res de ciências das escolas envolvidas, assim como a popu lação li

gada ao projeto e a sociedade em geral – afinal, uma escola com 

maior qualidade no ensino de ciên cias repercute direta ou indireta

mente na qualidade de vida dos cidadãos.

AMANHÃ DE MANHÃ_ Governo, instituições de ensino, alunos 

e professo res, todos concordam que reformas urgentes são mais que 

necessárias. Mas é preciso definir as formas e os meios através dos 

quais as mudanças serão feitas. Temos hoje 35 milhões de alunos no 

ensino funda mental e 8 milhões no ensino médio. Muitos deixa rão 

a escola básica em quatro anos, quando uma no va leva de professo

res estará saindo da universida de. Para recuperar esse atraso, serão 

necessários passos largos e resultados imediatos.

“Não podemos correr o risco de perder toda uma geração de crian

ças que passam pela escola sem aprender nada de útil, e condenar o 

país a ter mais de 30 milhões de trabalhadores incapazes de desen

volver tecnologia avançada no futuro”, alerta Bizzo, que defende um 

ensino de ciências associado à expe rimentação. Em sua opinião, a 

experimentação in centiva a inovação pedagógica, melhora o desem

penho do estudante em outras áreas do conhecimen to e traz nova 

dinâmica na socialização dos alunos, em sua classe e até entre dife

rentes salas e faixas etárias. “A cidade que quiser ter produção de 

alta tecnologia em duas décadas deve oferecer ensino com experi

mentação para suas crianças de 10 anos amanhã de manhã!”

O maior problema a enfrentar, para Menezes, é a enorme distân

cia que existe entre o centro formador de professores e a escola. 

“Por conta de sua excessiva distância da escola e da consequente 

per da de contato com a realidade da educação de base, há uma 

verdadeira paralisia desses centros forma dores que, com exceção 

de um ou outro espaço de inovação, reproduzem uma visão ana

crônica de educação. É preciso ressensibilizar essas instâncias para 

termos uma real mudança na educação”, afir ma. E o físico da USP 

convida o ensino superior a fa zer uma autocrítica: “A universidade 

não pode ficar alheia a isso, como se não fosse um problema seu. 

Temos que ser coreponsáveis pelo desempenho do sistema escolar.” 

Ele reforça também a necessida de de acabar com a concepção de 

professor; ‘trans missor’ e de aluno ‘receptor’ de conhecimento: “Na 

formação docente e na escola, devemos ter um efeti vo protagonis

mo de alunos e professores.”

Para Léa Fagundes, a contribuição dos cientistas é valiosíssima, 

necessária e mesmo indispensável, mas como contribuição interdis

ciplinar à dos edu cadores. E arrisca uma proposta: “Não será o caso 

de melhorar a formação do educador como pesquisa dor e a do pes

quisador como educador?”

A Conferência Mundial sobre a Ciência para o Século 21, realizada 

em Budapeste (Hungria) em 1999, e a respectiva Reunião Regional 

de Consulta da América Latina e do Caribe, promovida no mesmo 

ano em Santo Domingo (República Dominicana), enfatizaram a alta 

prioridade que deve ser dada pa ra melhorar a educação científica em 

todos os níveis, com especial atenção para a eliminação dos efeitos 



de preconceitos de sexo e de grupos em desvanta gem. “A formação 

inicial e continuada dos professo res, cada vez mais vinculada aos 

ambientes de pro dução de conhecimento, tem um papel axial. Além 

disso, museus e centros de ciências devem ser mobilizados como 

meios de educação pública”, enfa tiza Werthein. “As ciências devem 

ser vistas como algo importante, que tem a ver com a vida cotidiana. 

O que não impede o desenvolvimento da pesquisa de nível interna

cional, até porque as vocações ten dem a surgir e a ser cultivadas na 

escola (às vezes, é verdade, apesar dela...).”

HORIZONTE DE ESPERANÇA_ Entre sugestões e críticas, 

frustrações e sucessos, a balança pode – e deve – pender para um 

cenário otimista. “Temos belos exemplos. Professores mag níficos 

reinventam suas condições de trabalho e algumas escolas públicas 

mantêm um real engaja mento com a comunidade, até em regiões 

muito carentes e sob circunstâncias adversas. No outro extremo do 

espectro social, está ocorrendo uma reformulação conceitual em 

algumas escolas de eli te, que não pensam apenas em preparar o 

aluno para o vestibular”, comemora Menezes.

Ele identifica um sentido de cidadania na base so cial de algumas 

escolas e acredita que um novo pro fessor está se formando nesse 

bolsão de resistência social, política e cultural. “O engajamento e 

intimi dade da escola com a comunidade é um ingrediente para 

alcançar a solução. Isso tudo no mesmo país me anima e me emo

ciona”, relata o físico da USP.

“Precisamos mudar a estrutura da escola, a gestão dos espaços e 

dos tempos, a organização dos currícu los e das práticas pedagógicas”, 

frisa Léa Fagundes, lembrando que o trabalho de aprender é exigen

te, demanda esforço, concentração e disciplina, e pre cisa ser contex

tualizado para estar relacionado com a vida e o ambiente natural e 

cultural do estudante. “O que precisa mudar é a oferta de fontes 

confiá veis, a difusão da pesquisa científica, o livre acesso ao que é 

produzido pelos pesquisadores.”

Para Werthein, é importante ter em mente que o investimento em 

educação e ciência e tecnologia também faz pleno sentido do ponto 

de vista econô mico. “Um país que investe nesses campos está mais 

bem preparado para o futuro, conseguirá superar os desafios da nova 

‘sociedade do conhecimento’, con tará com profissionais capacitados 

e poderá honrar seus compromissos internacionais”, adverte. Bizzo 

reitera: “Daqui a 20 anos, nenhum país, nenhum estado, nenhuma 

cidade poderá manter sua identi dade cultural e sobreviver em um 

mundo globaliza do se não tiver pessoas com formação científica e 

tecnológica equivalente àquela que está sendo oferecida hoje nos 

países desenvolvidos.”
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As relações entre a religião e a química vêm de tempos 

muito antigos, e alguns estudiosos até acreditam que a 

primeira não existiria sem a segunda. Substâncias psico-

ativas – do álcool aos alucinógenos – são obtidas a partir 

de plantas, cogumelos e outras fontes provavelmente 

desde a pré-história humana, e o papel que o estado de 

êxtase e as alterações da percepção sensorial induzidos 

por elas têm em rituais e práticas religiosas continua a ser 

objeto de estudo de cientistas de diferentes campos do 

conhecimento. 

https://youtube.com/shorts/mcUIKStjQmU?feature=share


S omente ao final da época Moderna e na época 

Contemporânea é que a química e a religião 

passaram a ser visas como campos separados 

do conhecimento e da experiência humana. Na 

Antiguidade ocidental, e em quase todo o mun

do, a alquimia era parte de uma cosmovisão 

mais geral, que incorporava também a astrologia, a medicina, a 

botânica, a mineração e a metalurgia. Essas esferas estavam inte

gradas em uma concepção que relacionava o micro e o macrocosmo 

e agia sobre a natureza por meio de uma teurgia, ou seja, uma 

magia técnica.

Pensar na relação entre a química e a religião é, por um lado, 

analisar como o pensamento religioso interpretou os processos quí

micos da natureza e das técnicas humanas. Assim, a atividade dos 

ferreiros, dos primeiros metalurgistas, bem como dos curandeiros e 

taumaturgos, sempre teve uma justificação de ordem religiosa, em 

que a explicação para os processos químicos manifestados pelos 

metais e pelas plantas era sobrenatural. Desde a metalurgia até os 

ciclos da agricultura, as transformações da matéria física eram então 

interpretadas como ações divinas.

Por outro lado, o uso de substâncias químicas corporificava – e 

ainda corporifica – os ritos, mitos e doutrinas religiosas. Corantes, 

aromas e incensos são instrumentos de produção de sensações com 

enorme utilidade na criação de práticas devocionais, mas, acima de 

todas as substâncias com importância religiosa, estão as drogas psi

coativas, em particular as bebidas alcoólicas. Os líquidos resultantes 

dos processos de fermentação, com sua capacidade de gerar calor, 

efervescência e mutações na matéria viva, induziam, quando inge

ridos, transformações mentais que não podiam ser produzidas por 

nenhum outro alimento ou bebida.

É esse segundo aspecto da relação entre a química e a religião que 

este texto pretende analisar, deixando de lado, portanto, a imensa 

literatura a respeito da história das visões religiosas sobre o funcio

namento dos processos químicos da natureza. Nossa reflexão será 

focada nas técnicas humanas que utilizaram substâncias psicoativas 

e tiveram assim um papel religioso.

O mural, encontrado na área de Tepantitla, na cidade pré-colombiana Teotihuacan, no México, 
mostra um ritual xamânico
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ÁLCOOL E MISTICISMO_ Os efeitos da embriaguez já foram  

identificados como uma metáfora dos estados místicos. A própria Bí  

blia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, traz várias passagens 

em que essa relação é exposta, como na ‘Epístola aos Efésios’ (5:18): “Não 

vos embriagueis com vinho (...), mas encheivos com o Espírito”. Tal pa

ralelo entre embriaguez e misticismo levou o poeta francês Charles  

Baudelaire (18211867), na segunda metade do século 19, a propor a noção 

de “paraísos artificiais” para as substâncias que, como o ópio ou o haxi

xe, podiam deixar em um estado de beatitude aquele que as consumisse.

Um dos primeiros a propor diretamente que a religião tinha algo que 

ver com a química, de um ponto de vista científico, foi o famoso psicó

logo norteamericano William James (18421910), em seu livro Variedades 

da experiência religiosa, que reúne uma série de palestras que realizou 

em Edimburgo (Escócia) entre 1901 e 1902. Ao analisar a relação entre a 

religião e a neurologia, destacou que os estados místicos têm uma base 

orgânica e mental, e propôs que a filosofia seria uma “ciência da religião”.

James afirmou: “O estado de consciência normal da vigília racional 

não é senão uma forma de consciência, mas existem outras, entre as 

quais a do êxtase (ou entusiasmo) religioso é das mais significativas. 

Descrevendo diversos tipos de estados místicos, ele menciona os estados 

de consciência produzidos pelos “intoxicantes e anestésicos, especial

mente o álcool”, cuja “influência sobre a humanidade é devida inques

tionavelmente ao seu poder de estimular as faculdades místicas da na

tureza humana”. Com isso, ele não queria dizer que a maioria dos 

embriagados tem pendores místicos, mas sim que os místicos têm algo 

da ebriedade. “A consciência embriagada é uma pequena parte da cons

ciência mística.”  

ATMOSFERA DO PARAÍSO_ Ao ter contato com outras drogas 

psicoativas, percebeu que a natureza da embriaguez podia ser muito mais 

intensa e complexa do que o mero efeito das bebidas alcoólicas. Ao ex

perimentar o óxido nitroso (N2O), escreveu que ele “estimula a consciên

cia mística em um grau extraordinário (...) o senso de que houve um 

significado profundo persiste, e conheço mais de uma pessoa persuadi

da de que no transe do óxido nitroso temos uma genuína revelação 

metafísica”.

O teólogo e cientista inglês Joseph Priestley (17331804) descobriu o 

óxido nitroso por acaso, em 1772, mas foi outro químico daquele país, 

Humphry Davy (17781829), que começou a inalar esse gás experimen

talmente. Davy descobriu as propriedades euforizantes e anestésicas 

do gás, que o levaram a denominálo “gás hilariante” ou, como disse 

um poeta conterrâneo, Robert Southey (17741843), “a atmosfera do pa

raíso”.

É sabido que a experiência direta de William James limitouse ao álcool 

e ao N2O, pois quando tentou ingerir o cacto mexicano peyote (Lopho-

phora williamsii), teve apenas malestar. O princípio ativo do peyote, 

denominado mescalina, foi isolado em 1897 pelo farmacologista alemão 

Arthur Heffter (18591925). Outros pesquisadores identificaram em plan

tas outras substâncias psicoativas, assemelhadas à mescalina, que apre

sentam uma propensão ainda mais específica de produzirem estados de 

intensa concentração espiritual e devoção. Essas substâncias são cha

madas de ‘alucinógenos’. Por isso, tais plantas eram utilizadas em cultu

ras indígenas das Américas, da mesma forma que o peyote, como veícu

lo para o êxtase religioso.



COGUMELOS E XAMÃS_ As técnicas de êxtase de diversos 

povos – e os conjuntos de crenças das quais fazem parte – são  

identificadas pela designação comum de ‘xamanismo’, termo oriun

do da Sibéria, mas que passou a ser utilizado para designar as práti

cas de pajés, feiticeiros e curandeiros de outras regiões. Uma carac

terística peculiar dessas práticas é o uso de plantas psicoativas para 

adivinhação do futuro, contato com ancestrais e seres míticos, e até 

em rituais de tratamento de doenças.

Na década de 1950, foi descoberto, na região de Oaxaca (México), 

um novo culto xamânico, que usava cogumelos do gênero Psilocybe. 

Uma curandeira, Maria Sabina (18941985), tornouse célebre. Desses 

cogumelos, levados para a Europa pelo pesquisador norteameri 

cano Robert G. Wasson (18981986), foram isolados os princípios ati

vos psilocina e psilocibina. Pílulas com essas drogas foram levadas 

para Maria Sabina, que as tomou em uma cerimônia e as aprovou, 

pois haviam mantido “o espírito do cogumelo”.

Wasson dedicou sua vida à etnomicologia comparada, buscando 

elementos que confirmassem sua tese de que os cogumelos psico

délicos, como o agáriodasmoscas (Amanita muscaria), o esporão

docenteio (Claviceps purpurea) e os do gênero Psilocybe, estariam 

na origem de inúmeras tradições religiosas antigas e misteriosas, 

como a do Soma hindu, do Haoma persa, dos cultos iniciáticos gregos 

de Elêusis e outras. O antropólogo francês Claude LéviStrauss (1908

2009), embora concordasse com a interpretação do Soma védico como 

Alguns cogumelos 
alucinógenos, como 
esporão-do-centeio  
(à esquerda) e o 
agrário-das-moscas  
(à direita), estariam 
vinculados a antigas 
religiões
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sendo o Amanita, discordou da tese mais geral de Wasson, que cha

mou de “panmicista”, “quando acaricia a ideia de que o fenômeno 

religioso, tomado em sua totalidade, poderia encontrar sua origem 

no uso de cogumelos alucinógenos”. 

O uso de drogas para finalidades sagradas e rituais fez parte de 

diversas tradições religiosas (aí se inclui o uso do vinho na tradição 

grecoromana ligada aos deuses Dioniso e Baco), mas a existência de 

um tipo particular de substâncias que produziam efeitos de intensifi

cação sensorial e sentimental levou Wasson e outros pesquisadores a 

propor, em 1979, que fossem designadas pelo termo “enteógeno”. A 

intenção foi aproximar a denominação do sentido original da palavra 

‘entusiasmo’ – trazer deus ou o sagrado para dentro de si.

Outro pesquisador, o inglês John M. Allegro (19231988), erudito 

em línguas semíticas que participou da tradução e interpretação  

dos manuscritos do Mar Morto, achados em 1947, foi mais longe e 

viu no próprio núcleo das narrativas mitológicas do judaísmo e do 

cristianismo uma referência aos cogumelos psicoativos, que seriam 

as verdadeiras árvores da vida e do conhecimento, com seus frutos 

proibidos.

DROGAS PSICODÉLICAS_ A descoberta, em 1943, pelo quí

mico suíço Albert Hofmann (19062008), da dietilamida do ácido li

sérgico, conhecida pela sigla inglesa LSD, e de seus efeitos extraor

dinários, trouxe uma nova e poderosa substância. Seus efeitos foram 

chamados de “psicodélicos”, termo proposto pelo escritor inglês 

Aldous Huxley (18941963) ao psiquiatra Humphry Osmond (1917

2004), seu conterrâneo – o significado seria o de “manifestar o es

pírito”. A palavra serviu nas décadas seguintes para denominar um 

movimento contracultural que teve no psicólogo expulso de Harvard, 

Timothy Leary (19201996), seu mais famoso apologista.

Em 1962, o médico norteamericano Walter Pahnke (19311971) 

conduziu, como parte de seu doutorado em Harvard sobre ‘Dro gas 

e misticismo’, um estudo que ficou conhecido como “a experiência 

da sextafeira santa”. Nesse estudo, 10 estudantes da Andover  

Newton Theological School, de Massachussets (EUA), receberam 

psilocibina e outros 10 receberam placebo (sem saber que não era 

a droga). Os que experimentaram o alucinógeno descreveram es

tados de beatitude e de profunda revelação espiritual, enquanto os 

que receberam placebo não tiveram maiores impressões.

Cacto peyote de  
onde é extraída  
a mescalina

C
R

É
D

IT
O

: A
D

O
B

E
 S

T
O

C
K



Aldous Huxley viu nos ‘psicodélicos’ a possibilidade de uma “gra

ça gratuita”, de um estado de revelação espiritual sem a necessida

de das longas e severas disciplinas das asceses místicas. Em 1954, 

publicou As portas da percepção, em que relatava suas experiências 

com tais substâncias.

Há algumas evidências de que certas pinturas rupestres préhis

tóricas teriam sido realizadas sob a influência de drogas. Os sacra

mentos primordiais teriam sido, em épocas remotas da préhistória, 

plantas psicoativas descobertas pelos caçadorescoletores em sua 

busca na flora por alimentos. Essas plantas teriam fornecido remé

dios espirituais – psicofármacos – que serviram não só para a nu

trição ou a cura, mas para a produção de estados de intensidade 

mental. Isso levou o etnobotânico norteamericano Jonathan Ott a 

designar tais plantas de “sacramentos reais”, em oposição aos sacra

mentos simbólicos ou metafóricos, chamados por ele de “sacramen

tos placebo”.

FOCO EM PSICOATIVOS
O autor leciona História Moderna na Universidade de São Paulo, onde fez mestrado (Filtros, mezinhas e triacas: as drogas no mundo 
moderno – São Paulo, Xamã, 1994) e doutorado (Amores e sonhos da fl ora. Afrodisíacos e alucinógenos na botânica e na farmácia – 
São Paulo, Xamã, 2002) sobre a história das drogas na época moderna. Desenvolveu também pesquisas sobre a história da alimen-
tação (Comida e sociedade. Uma história da alimentação – Rio de Janeiro, Campus/Elsevier, 2003) e das bebidas alcoólicas (Bebida, 
abstinência e temperança na história antiga e moderna – São Paulo, Senac, 2010). Publicou outros dois livros e coorganizou mais  
dois, além de diversos capítulos e artigos. É membro-fundador do Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos (Neip) e 
pertence à Associação Brasileira de Estudos Sociais sobre Uso de Psicoativos (Abesup) e à Associação Brasileira Multidisciplinar de 
Estudos sobre Drogas (Abramd).

A relação da química com a religião é hoje, portanto, um objeto 

de estudo multidisciplinar, em que se entrecruzam história, antro

pologia, medicina, farmácia e etnobotânica. A investigação envolve 

a descoberta de substâncias psicoativas presentes em plantas e ou

tras fontes e seu papel na constituição de sistemas de crenças e de 

símbolos. Essa relação mostra remotas origens, é importante tanto 

na história das religiões quanto na da química e ainda hoje exerce 

influência em um mundo onde o misticismo continua a atrair se

guidores.

Sugestões para leitura
CARNEIRO, H. Bebida, abstinência e temperança na história antiga e moderna. São 
Paulo, Senac, 2010.

JAMES, W. The varieties of religious experience. Ontario, Mentor, 1958. LABATE, B. e 
outros (org.). Drogas e cultura: novas perspectivas. Salvador, Edufba, 2008.

HUXLEY, A. As portas da percepção & O céu e o inferno. Rio de Janeiro, Civilização 
Brasileira, 1974.



CEMITÉRIO 
DOS PRETOS 
NOVOS
Técnicas modernas 
ajudam a compreender 
questões da escravidão
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SHEILA MENDONÇA DE SOUZA 
Departamento de Endemias Samuel Pessoa,  

Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca,  
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)

DELLA COLLINS COOK 
Departamento de Antropologia, 

Universidade de Indiana (Estados Unidos)

MURILO QUINTANS BASTOS 
Programa de Pós-graduação,  

Laboratório de Geocronologia,  
Departamento de Geoquímica e Recursos Minerais, 

Universidade de Brasília

RICARDO VENTURA SANTOS 
Departamento de Antropologia, Museu Nacional, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro e  
Departamento de Endemias Samuel Pessoa,  

Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)

Novos estudos em ossos e dentes provenientes do Ce-

mitério dos Pretos Novos, localizado no bairro da Gamboa, 

na zona portuária da cidade do Rio de Janeiro, vêm acres-

centando informações sobre a origem, os hábitos de hi-

giene e a condição física dos escravos ali sepultados no 

final do século 18 e no início do século 19. Medições de 

componentes químicos, análises de DNA e estudos de 

antropologia dentária trazem novas informações sobre os 

africanos que chegavam ao antigo cais do Valongo. O de-

safio de investigar o material humano recuperado no local 

ajuda a refinar métodos e técnicas da bioarqueologia e 

da ciência forense.

https://youtube.com/shorts/VxJ_zeltRQM?feature=share


O 
Rio de Janeiro foi palco de capítulos mar

cantes da história da escravidão no Brasil. 

Por décadas foram desembarcados, co

mer  cia li za dos e enterrados em sua área 

portuária milha res de escravos vindos da 

África, na maior das diásporas humanas 

co nhecidas. No contexto brasileiro, o Rio de Janeiro foi a grande 

capital da empresa escravagista, já que seus portos – segundo his

toriadores como o norteamericano Herbert S. Klein e o brasileiro 

Manolo Florentino – receberam cerca de metade dos africanos 

trazidos para a América portuguesa. Por isso, a cidade tem grande 

importância nos estudos sobre o tráfico negreiro.

Em 1996, um achado acidental, durante a reforma de uma casa na 

Gamboa, confirmou que sob a malha urbana estava situado um dos 

mais importantes cemitérios de escravos conhecidos no Brasil. A 

localização do Cemitério dos Pretos Novos (criado em 1769 e extin

to em 1830), um sítio histórico e arqueológico único na América, 

havia sido perdida devido ao intenso crescimento urbano ocorrido 

na área do Valongo (que abrange os atuais bairros de Gamboa e 

Saúde) após seu fechamento oficial em 1830. Esse cemitério seria 

utilizado majoritariamente para abrigar os corpos de africanos que 

morriam antes de serem vendidos (daí a expressão ‘pretos novos’), 

o que constitui uma memória im por tantíssima e, ao mesmo tempo, 

um terrível testemunho desse processo histórico. Reconhecido pela 

memória local como um dos marcos da história da escravidão, o 

cemitério é hoje objeto de interesse de instituições de patrimônio 

histórico, de cientistas e sobretudo da comunidade da Gamboa. 

Arcada dentária  
com dentes incisivos 
centrais superiores 
mostrando modificação 
intencional (de caráter 
étnico), e dentes  
avulsos com outro tipo 
de modificação,  
ambos associados a 
padrões culturais do 
leste da África
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O Cemitério dos Pretos Novos foi criado por Luís Melo Silva Mas

carenhas (17291790), o marquês do Lavradio, então vicerei do Bra

sil, por conta da transferência do porto de desembarque dos escra

vos do cais da praça XV, no centro da cidade, para o Valongo, na 

época fora dos limites urbanos. Para o novo cemitério, foi demar

cada uma quadra com lados de 50 braças (tamanho aproximado de 

um campo oficial de futebol), terreno apontado em mapas e docu

mentos de época. Segundo registros históricos, podia ser avistado 

dos trapiches e armazéns do mercado, de onde os escravizados 

teriam continuamente a visão aterradora do ir e vir dos corpos. Os 



cadáveres por vezes permaneciam dias insepultos, até que alguém os cobrisse pre

cariamente com alguma terra.

Situado em área aberta e arenosa da praia da Gamboa, próximo ao morro da Saúde, 

esse cemitério passou a receber os enterros feitos anteriormente no largo de Santa 

Rita, em frente à igreja de mesmo nome, hoje no Centro da cidade do Rio de Janeiro. 

O historiador Júlio César Pereira, que pesquisou os arquivos da igreja, revelou que, nos 

últimos seis anos de uso do cemitério do Valongo, foi superada a média de mil enterros 

por ano. O estudo de ossos e dentes ainda presentes na área desse cemitério, que teria 

recebido dezenas de milhares de corpos, segundo estimativas de alguns autores, é 

muito importante para aprofundar o conhecimento sobre os africanos escravizados e 

trazidos ao Brasil colonial.

Embora o cemitério nunca tenha sido objeto de escavações sistemáticas, o salvamen

to de 1996 proporcionou uma pequena coleção de dentes e ossos humanos dispersos, 

estudados inicialmente pela bioarqueóloga Lilia Cheuiche Machado (19382005), do 

Instituto de Arqueologia Brasileira, onde está hoje o acervo. Foram também recuperadas 

contas de vidro, louça e outros materiais relacionados ao contexto urbano do Rio de 

Janeiro e à escravidão. A pesquisadora confirmou fatos descritos na literatura histórica, 

como a queima dos corpos e seu enterro em valas comuns, e verificou a predominância 

de jovens e de indivíduos do sexo masculino, resultado consistente com a população 

preferencial para o tráfico. Infelizmente, o estudo do material ficou inconcluso, devido 

ao falecimento de Lilia Machado.

Recentemente, um grupo de pesquisadores que já acumulam estudos sobre popula

ções do passado, inclusive sobre os temas de escravidão e afrodescendência na Améri

ca, retomou a pesquisa dos remanescentes humanos recuperados no Cemitério dos 

Pretos Novos. Os novos projetos multidisciplinares, apoiados pela Fundação de Ampa

ro à Pesquisa do Rio de Janeiro (Faperj) e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), visam caracterizar melhor as origens dos indivíduos e 

descrevêlos em aspectos antes não estudados. 

Arcada 
dentária com 
polimento dos 
dentes, 
associado ao 
uso de plantas 
na higiene 
dentária

Dente (A) 
examinado por 
microscopia 
eletrônica de 
varredura, que 
revelou o 
apagamento 
das linhas 
naturais dos 
dentes pelo 
polimento (B)
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Detalhe de um 
mapa de 1820, 
mostrando  
a localização do 
Cemitério dos  
Pretos Novos 
(círculo amarelo),  
na antiga região  
do Valongo. 
Acima, o mesmo 
local do cemitério 
destacado em um 
mapa atual. É 
possível notar que 
boa parte da área 
original, onde havia 
mar, foi aterrada
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ORIGENS DIVERSIFICADAS_ As pesquisas atuais com os 

ossos e dentes do Cemitério dos Pretos Novos centramse na deter

minação da origem étnica e geográfica dos indivíduos sepultados no 

local. O processo de captura e translado de africanos por meio de 

comércio dentro da própria África, a convergência dos 

escravizados para alguns poucos portos de em

barque, o esgotamento progressivo de popu

lações atingidas, a possibilidade de navios 

cada vez mais velozes e de viagens para 

diferentes partes do continente, entre 

outros fatores, explicam a grande diver

sidade de origens. 

Na atualidade, existem recursos téc

nicos que permitem obter informações 

cada vez mais detalhadas sobre os indiví

duos, seus comportamentos e origens a par

tir de evidências presentes em ossos e dentes. 

A bioarqueologia, aliada a outras especialidades, 

pode fazer estimativas e identificações com alta precisão, 

apesar de ser uma ciência dos indícios. Métodos e técnicas, desen

volvidos aceleradamente no século 20, progridem a passos largos 

neste século 21, permitindo a obtenção de mais informações a partir 

das menores evidências. O visível é exaustivamente investigado, mas 

os avanços mais impressionantes da técnica certamente situamse 

no domínio do invisível, no qual pistas reveladas por laboratórios 

químicos, físicos e biológicos tornamse poderosas ferramentas para 

arqueólogos e cientistas forenses, que compartilham o desafio co

mum de reconstruir fatos do passado, distante ou recente.

Um ponto desafiador é a possibilidade de enterros de não africa

nos naquele cemitério. Para alguns autores, cerca de 30% dos indi

víduos vendidos nos mercados poderiam ser escravos encaminhados 

para revenda, como se fossem recémchegados, na tentativa de au

mentar seu valor comercial. O registro de enterros nos últimos anos 

do cemitério, nos livros da Igreja de Santa Rita, confirma, tam

bém segundo Pereira, um percentual de cerca de 5% de 

enterros de pessoas cuja origem não seria o mercado de 

escravos. Aspectos bioarqueológicos agora investiga

dos contribuem para essa discussão.



Igreja de Santa Rita, onde consta em livros o registro de 
enterros nos últimos anos do cemitério
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Uma das pesquisas em curso envolveu a análise de dois isótopos do elemento es

trôncio no esmalte dos dentes de 30 indivíduos. Nesse tipo de análise, são medidas as 

quantidades desses isótopos (86Sr e 87Sr) para calcular a proporção (razão) entre eles. 

Esses isótopos ocorrem nos solos, em proporções que variam em cada região, e são 

absorvidos pelo corpo humano por meio da água e dos alimentos. Assim, a razão entre 

eles, nos dentes encontrados, permite determinar se os indivíduos vieram da mesma 

área ou de áreas distintas do continente africano. A análise resultou em grande varie

dade de valores para essa razão (entre 0,70589 e 0,74985), o que aponta para uma 

ampla diversidade de origens na África.

Esse resultado é consistente com os inventários para o porto do Rio de Janeiro (que, 

entre outros aspectos, indicam a origem dos navios) naquele período, como atestou Ma

nolo Florentino. Análises de DNA extraído de ossos e dentes, ainda em andamento, po

derão confirmar essas descobertas. A comparação dos dados já existentes com análises 

semelhantes feitas para outros cemitérios de escravos, como o da Sé, de Salvador (BA), 

do século 18, reforça o que os dados históricos sugerem: no Rio de Janeiro, que recebeu 

cerca de metade dos escravos traficados para o país, instalouse também a maior diver

sidade de origens geográficas dos africanos.

Estudos sobre as dimensões e características de arcadas dentárias recuperadas na 

Gamboa revelam a presença de dois indivíduos de idade avançada, confirmando Pereira 

sobre a presença minoritária de outros, além dos ‘pretos novos’, no cemitério. Por outro 

lado, as análises mostraram ainda que, em 20 indivíduos, os dentes exibiam, nas áreas 

mais salientes e expostas, sinais de polimento intenso a moderado do esmalte dentário. 

Esse achado é consistente com a existência, entre os africanos de origem, de práticas de 

higiene dos dentes baseadas na mastigação de folhas e gravetos de certas plantas, como 

a  Gouania lupuloides. Embora práticas desse tipo tenham sido descritas em estudos 

sobre diferentes grupos daquele continente, foram com frequência abandonadas após o 

translado dos indivíduos para a América. Os ‘pretos novos’ eram recémchegados, e por 

isso ainda é possível detectar as evidências dessas práticas.



A identificação de dentes incisivos com modificações intencionais, 

em forma de cortes bem acabados e polidos, permitiu estudos com

parativos com alterações dentárias encontradas em estudos ante

riores no cemitério da Sé, em Salvador (BA), e com um novo conjun

to de dentes do mesmo local. Os resultados, para escravos sepultados 

no Valongo e na Bahia, totalizam 13 tipos de modificações dentárias 

e 10 tipos de arcos dentários compostos por essas modificações, o 

que confirma a diversidade étnica dos escravos trazidos ao Brasil. A 

comparação e a interpretação reforçaram o registro histórico de que 

parte dos ‘pretos novos’ sepultados no Rio de Janeiro teriam vindo 

da costa africana do oceano Índico. Embora os traslados de escravos 

para essa cidade incluíssem menor proporção de populações africa

nas dessa costa, pelo menos 10 dos 13 dentes modificados (de 30 

indivíduos) apresentam os tipos de alterações praticadas, segundo 

outros estudos, na região de Moçambique.

ESTUDO MULTIDISCIPLINAR_ Documentos históricos re

velam a permanência de corpos insepultos por longos períodos, 

seu remanejamento e distúrbios dos enterros, e evidências dessas 

práticas estão presentes em ossos e dentes. A intervenção frequen

te do mar, pela proximidade com a praia da Gamboa na época, e a 

urbanização progressiva causaram alterações pósenterramento. A 

análise dessas marcas nos ossos, a comparação com os dados dis

poníveis em documentos de época e a reconstituição do contexto 

e do uso do cemitério são outros aspectos dos atuais projetos de 

pesquisa. Achados de estudos anteriores, como sinais de queima 

dos corpos, também devem ser revisados e comparados com os 

novos dados produzidos.

Estão em andamento pesquisas de DNA dos indivíduos sepultados 

(apesar das discussões sobre a preservação de material genético em 

condições de queima) e os primeiros resultados parasitológicos indicam 

a presença do bacilo da tuberculose nos ossos.

As investigações sobre os remanescentes humanos achados na 

Gamboa, portanto, vêm impondo a formulação de novas perguntas, 

em um ‘diálogo’ com registros documentais, que leva em conta os 

limites do cemitério e o reen  terramento de ossos agrupados. Como 

outros cemitérios do período (um exemplo é o da Santa Casa de Mi

sericórdia), o Cemitério dos Pretos Novos era um espaço insuficiente 

e caótico, onde o sepultar a baixo custo, a despeito de posição social, 

origem, credo ou cor, era pouco mais que o descarte de carcaças. A 

compreensão do uso desse espaço ajudará a compreender melhor a 

própria sociedade da época.

Os variados aspectos envolvidos tornam as atuais pesquisas so

bre os remanescentes ósseos recuperados no Cemitério dos Pretos 

Novos um projeto transdisciplinar, que envolve múltiplos colabo

radores e que se propõe a abrir uma nova fase nos estudos bioar

queológicos sobre escravidão no Brasil. 
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O PAPEL DOS 
VÍRUS NA 
ÁRVORE DA 
VIDA
Vírus são entidades que obedecem aos mesmos princípios 
físico-químicos de todos os seres vivos da Terra, mas que 
precisam utilizar a maquinaria de uma célula hospedeira 
para se replicar e se propagar. Refinados parasitas mole-
culares, os vírus são comumente associados a doenças 
que acometem humanos, outros animais e plantas, cau-
sando prejuízos à saúde e à economia. Por isso, são vistos 
como maléficos e destruidores. Entretanto, apenas uma 
pequena fração dos vírus conhecidos causa doenças em 
seus hospedeiros, e esse é somente um dos efeitos que 
podem ter nos organismos que infectam. Na verdade, eles 
podem interagir de diversos modos com os seres vivos do 
planeta, o que faz deles ferramentas notáveis para a evo-
lução da vida. 
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Figura 1. Árvore da vida construída por Carl Woese 
com base nas variações encontradas em um gene 
dos ribossomos, organelas presentes nas células 
de todos  
os seres vivos. Em azul, o ‘mar de vírus’ 
que banha a árvore da vida

T odos os organismos celulares presentes em nosso planeta estão 

agrupados no que chamamos de ‘árvore da vida’, uma imagem 

representativa da evolução dos seres vivos. O modelo dessa ár vore 

proposto no final dos anos 1970 pelo microbiologista norteame

ricano Carl Woese divide a vida em três domínios – bactérias, 

arqueobactérias e eucariotos –, cada um contendo muitos ramos 

(figura 1). Os ramos representam conjuntos de organismos, agrupados segundo as ca

racterísticas que compartilham, e cada ramo que se divide em outros abriga um ances

tral comum aos grupos de organismos que surgiram depois. No entanto, os vírus não 

aparecem em nenhum dos ramos dessa árvore. Onde eles poderiam ser colocados 

nesse esquema da evolução dos seres vivos?

Os três grandes domínios da árvore de Woese foram determinados com base na 

variabilidade observada na sequência de bases (unidades fundamentais das molécu

las genéticas) do gene 16S do RNA ribossomal. Os ribossomos, organelas existentes 

no interior das células, são responsáveis pela síntese de proteínas. O gene 16S é en

contrado no RNA ribossomal de todas as formas celulares conhecidas de vida, mas 

sua sequência de bases varia em cada uma, e as semelhanças e diferenças dessas 

variações permitiram determinar os graus de ‘parentesco’ entre os diversos organismos, 

e com isso ‘desenhar’ a árvore da vida. 

Os vírus, porém, não são organismos celulares e não têm ribossomos – eles usam 

os ribossomos das células que invadem para sintetizar suas proteínas. Por isso, não 

foram incluídos nessa árvore evolutiva da vida. Mas isso pode ser questionado. Con

siderando os inequívocos exemplos da interferência dos vírus na evolução dos orga

nismos celulares, é possível indagar de que modo eles participam da construção des

sa árvore. E a resposta para essa pergunta não é simples. 



Os vírus foram descobertos no final do século 19, por meio de 

experimentos nos quais extratos de tecidos doentes eram passados 

por filtros capazes de reter bactérias e fungos, as menores formas 

de vida então conhecidas, e o material filtrado era depois inocula

do em tecido são, no qual a doença reaparecia. Esse reaparecimen

to levou alguns cientistas a conceber a existência de um ‘fluido’ 

– uma espécie de toxina ou veneno – capaz de transmitir doenças, 

e deram a este a denominação vírus (em latim, ‘veneno’). Assim, os 

vírus foram chamados, por muito tempo, de agentes filtráveis as

sociados a doença e morte. 

A noção de que eram apenas toxinas, somada à incapacidade de 

propagação autônoma, fizeram com que a comunidade científica 

visse os vírus como entidades não dotadas de vida e os excluísse da 

árvore dos seres vivos. Mas, afinal, os vírus são entidades vivas ou 

não?

SÓ INFORMAÇÃO GENÉTICA?_  A maioria dos cientistas 

compartilha a ideia de que vírus são entidades genéticas autônomas 

desprovidas de vida. De fato, vírus são parasitas intracelulares obri

gatórios, e sua estrutura (chamada de vírion) é, em última análise, 

um genoma de DNA ou RNA protegido por uma casca de proteína 

(figura 2). Os vírus estão condenados a depender da maquinaria me

tabólica de células hospedeiras para compor novos vírions. De modo 

simplificado, vírus podem ser descritos como uma mensagem gené

tica contendo a ordem “repliqueme”. No entanto, os desdobramen

tos da presença de um vírus para a biologia e para a evolução do 

hospedeiro são muito maiores do que seria de se esperar de molé

culas inertes.

Se os vírus forem analisados em seu contexto apropriado, ou seja, 

no interior de uma célula hospedeira, transformandoa em uma fá

brica de novos vírions, veremos que têm algumas características 

comuns aos seres vivos: têm organização estrutural baseada em áci

dos nucleicos herdáveis e obedecem aos princípios básicos da evo

lução: replicação que gera mutações, originando variações genéticas 

que serão propagadas para futuras gerações e estarão sujeitas a se

leção natural. 

Além disso, a despeito de sua classificação como entidades vivas 

ou não, os vírus têm participação fundamental no movimento e na 

construção da vida. Por serem capazes de infectar organismos de 

Figura 2. Estrutura 
esquematizada  
de um vírus – no caso,  
do retrovírus  
da imunodeficiência 
humana (o HIV,  
causador da Aids)



maneira permanente e muitas vezes silenciosa, eles podem 

transmitir informações genéticas entre diferentes hospedeiros, 

contribuindo para gerar variabilidade. 

Como qualquer uma das formas de vida celular existentes 

pode ser infectada por muitas espécies de vírus, eles figuram 

entre os principais agentes da evolução, influenciando a varia

bilidade dos seres vivos. Decorre daí o conceito de um mundo 

virológico, onde os integrantes de cada domínio da ‘árvore da 

vida’ convivem em maior ou menor harmonia com seus vírus, 

que por sua vez evoluíram de modo a conviver de formas pe

culiares com seus hospedeiros. Nesse mundo, os vírus ajudam 

a moldar a árvore, promovendo intercâmbio de informação ge

nética entre seus integrantes, atuando como cinzéis evolucio

nários, ou, no dizer de Luiz Villarreal, diretor do Centro de Pes

quisa de Vírus da Universidade da Califórnia (San Diego), 

“artesãos da vida na Terra”. 

Assim, os vírus estariam incluídos na árvore da vida não em 

um dos ramos dos três domínios, mas sim envolvendoa intei

ra, como se aquela árvore estivesse banhada em um ‘mar’ de 

vírus. Todas as variedades de vírus existentes estariam, portan

to, relacionadas a todas as outras formas de vida celulares. Essa 

perspectiva possibilita entender os vírus como entidades cria

doras de genes que podem ser acrescentados aos genomas dos 

hospedeiros, aumentando a diversidade genética existente. Isso 

é facilitado pela rápida replicação dos vírus, que têm frequências 

de mutação bem maiores que as de seus hospedeiros, o que os 

torna fontes de inovação genética. Alguns exemplos que refor

çam essa noção são apresentados a seguir. 

SOMOS FEITOS DE VÍRUS?   Vírus com genoma de RNA 

(chamados de retrovírus) são encontrados em todos os vertebrados. 

O mais famoso é o HIV, que causa a Aids em humanos. Eles têm duas 

características mais marcantes. A primeira é sua capacidade de fazer 

retroceder o fluxo normal da informação genética: sintetizam DNA 

a partir de seu genoma de RNA, por meio da ação de uma proteína 

viral, a transcriptase reversa. A segunda é sua capacidade de integrar 

seu material genético (con ver tido em DNA) ao material genético da 

célula hospedeira (figura 3).

Figura 3.  
Ciclo de replicação 
de um retrovírus em 
uma célula 
hospedeira



A ocorrência dessa integração em células ger minativas, 

como óvulos e espermatozoides, permite que a nova informa

ção genética seja transmitida de pais e mães para filhos. Assim, 

o vírus deixa de ser uma partícula infectante externa e passa 

a constituir parte do genoma do hospedeiro. Esses fragmentos 

genéticos, chamados de ‘retrovírus endógenos’ ou ‘provírus’, 

já foram identificados em muitas espécies de vertebrados, com

pondo fração significante do genoma total desses hospedeiros.

Estimase, por exemplo, que 8,3% do genoma humano se

jam formados por esses fragmentos, em con  sequência de in

fecções virais ocorridas ao longo de cerca de 3,5 milhões de 

anos de evolução. Esse percentual supera o de genes funcio

nais existentes em nosso genoma (4% a 5%), o que nos leva 

a indagar se as sequências virais têm função em nosso orga

nismo. Com certa licença poética, cabe até a pergunta: somos 

feitos de vírus?

 

O DILEMA DA MATERNIDADE_  Na grande maioria dos 

mamíferos, os filhotes crescem por algum tempo dentro do or

ganismo da mãe, que fornece nutrientes e oxigênio até que eles 

cheguem a um estágio adiantado de desenvolvimento. Os em

briões, porém, são corpos estranhos, que deveriam ser rejeitados 

pelo sistema de defesa materno – esse é o grande dilema da 

maternidade. O que impede a rejeição do feto é a placenta. Essa 

estrutura, que surgiu ao longo da evolução dos mamíferos, for

mase no início da gestação e exerce papel crucial, permitindo 

a nutrição e a proteção do embrião nesse período (figura 4).

VÍRUS QUE INFECTAM VÍRUS
A grande diversidade de vírus possibilita a existência das mais variadas formas e com-
posições, incluindo vírus em forma de seringa, icosaédricos e helicoidais. Eles podem 
ser tão pequenos a ponto de atravessar poros na membrana do núcleo celular, como 
os parvovírus, ou tão grandes que ultrapassam o tamanho de algumas espécies de 
bactérias. Alguns vírus de amebas, como os mimivírus, podem ter diâmetro de quase 
700 nanometros (1 nm equivale a um bilionésimo do metro) e genoma de DNA com 
mais de 1 milhão de pares de bases. Embora sejam grandes a ponto de serem visua-
lizados em microscópio óptico, só se replicam dentro de um hospedeiro, como todos 
os vírus conhecidos. Algumas espécies de mimivírus, porém, podem ter outros vírus 
em seu interior! 

Em 2008, na França, foi isolada uma nova linhagem de mimivírus contendo um vírus 
menor, de 50 nm, que foi chamado de Sputnik. O vírus menor se replica, dentro da 
ameba Acanthamoeba polyphaga, apenas na presença do ‘irmão’ maior. Quando os 
genomas de DNA de ambos são liberados, o Sputnik utiliza componentes da ameba 
e do mimivírus para sua replicação e, surpreendentemente, limita a produção do vírus 
maior, reduzindo a morte da ameba. Como em qualquer parasitismo, o Sputnik altera 
uma característica importante do mimivírus hospedeiro.

Figura 4. Estrutura de um trecho da placenta humana, mostrando a região de íntimo contato  
entre a mãe e o feto. Na região do sinciciotrofoblasto, as células são fundidas devido à ação  
de proteínas virais endógenas



A região de contato íntimo entre a placenta e o útero materno 

é formada por uma camada de células (o sinciciotrofoblasto) que 

permite a fusão dos dois tecidos, criando uma interface de troca 

entre o feto e a mãe. Essa camada proporcionou uma grande sur

presa para os cientistas que a estudavam. Na década de 1970, foram 

observadas, por microscopia eletrônica, partículas virais brotando 

dessa região, indicando que algum provírus poderia estar sendo 

replicado ali. Estudos posteriores confirmaram essa hipótese: foi 

identificada a sequência intacta de um gene viral chamado env, 

que determina a produção de uma proteína do sinciciotrofoblasto, 

denominada sincicina. Essa proteína está envolvida na fusão de 

tecidos que ocorre na interface mãefeto e na supressão da res

posta imunológica, garantindo a tolerância ao feto pelo sistema 

imune da mãe.

A presença no genoma humano de genes originados de um re

trovírus e que contêm informações para a produção de uma pro

teína crucial para a placentação e para a manutenção do feto na 

gravidez é um forte indício de que uma infecção por retrovírus 

ocorrida há milhões de anos pode ter sido fundamental para a 

evolução dos mamíferos placentários. 

Em anos recentes, foi confirmado que sequências de genes de 

outros vírus (de RNA ou de DNA) estão integrados a genomas de 

hospedeiros, o que reforça a ideia de que essas entidades teriam 

talhado a evolução de organismos de variadas espécies, inclusive 

a humana. Embora ainda se desconheça o impacto de sua presen

ça na evolução dos hospedeiros, há casos documentados de genes 

de parvovírus, circovírus, filovírus e bornavírus em genomas de 

muitos vertebrados. 

MUTUALISMO TRIPLO 
Certos fungos que crescem em tecidos vegetais beneficiam a planta 
parasitada. Um fenômeno conhecido é a associação de fungos com 
a resistência ao calor de certas plantas. No entanto, estudo recente 
mostrou que a resistência ao calor que o fungo Curvularia protubera-
ta confere à planta Dichanthelium lanuginosum, que vive em solos 
muito quentes, perto de fontes geotérmicas no Parque Nacional de 
Yellowstone, nos Estados Unidos, é mediada por um vírus. Denomina-
do vírus da tolerância termal da Curvularia, ele é transmitido pelos 
esporos do fungo. Plantas sem o fungo (ou com o fungo, mas sem o 
vírus) morrem em solos a temperaturas acima de 65°C. Uma desco-
berta interessante foi a de que o fungo com o vírus foi capaz de con-
ferir resistência ao calor a diversas espécies de plantas em laboratório. 

INFLUÊNCIA NO CLIMA

Os vírus marinhos são responsáveis por importantes mudanças  
nas condições ecológicas – no controle da floração de algas e manu-
tenção do equilíbrio populacional de espécies de fitoplâncton, por 
exemplo. Além disso, podem ajudar a moldar o clima. Ao se multiplica-
rem, vírus que infectam algas e cianobactérias destroem esses orga-
nismos, o que resulta na liberação do gás dimetilsulfeto (DMS). Esse 
gás pode ser transformado por outros organismos ou liberado para a 
atmosfera, onde ajuda a reunir moléculas de vapor para formar pe-
quenas gotas e esse processo – chamado de nucleação – leva à for
mação de nuvens. As nuvens aumentam a reflexão da radiação solar, 
promovendo o controle da temperatura na superfície do planeta.



Esses exemplos mostram que o papel dos vírus no planeta Terra 

transcende a visão estreita de que são apenas agentes causadores 

de doenças. Muitos exemplos ilustram os diferentes modos como 

os vírus interagem com os organismos do planeta, moldando e aju

dando a construir a teia que forma a árvore da vida.

Sugestões para leitura
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Figura 5. Fêmea de vespa da família Braconidae (A) parasitando lagarta da mariposa 
egípcia Lymantria díspar – além de seus ovos, a vespa deposita vírus que, na lagarta, 
inibem o sistema de defesa e permitem o desenvolvimento de suas larvas.  
Lagarta (B) com ovos de vespa da família Braconidae em seu dorso (as larvas  
de vespas, ao emergirem dos ovos, devoram a lagarta)
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VIROSFERA: O MAR DE VÍRUS_ A natureza está repleta de 

casos de participação de vírus em simbioses entre organismos. Um 

bom exemplo ocorre em vespas. Muitos desses insetos, na fase de 

larvas, são parasitas de hospedeiros, causandolhes a morte. Vespas 

das famílias Braconidae e Ichneumonidae, por exemplo, reprodu

zemse pondo ovos em lagartas e suas larvas crescem dentro desses 

hospedeiros (figura 5). 

Para que as larvas da vespa se desenvolvam, é preciso evitar ou 

suprimir as defesas naturais da lagarta. Foi constatado que genes 

de polydnavirus (vírus de DNA) estão distribuídos em todo o geno

ma desses organismos, mas o vírus só é produzido no ovário das 

vespas fêmeas. Quando depositam os ovos na lagarta, elas injetam 

vírions de polydnavirus que, no hospedeiro, não se replicam, mas 

inibem o sistema imunológico, permitindo que ovos e larvas da ves

pa se desenvolvam em seu interior. 

Esse tipo de simbiose sugere que, de fato, devemos ver a árvo

re da vida como imersa em um mar de vírus, constituindo o que 

pode ser chamado de virosfera. O que se conhece dos vírus é 

apenas uma parte pouco representativa do papel que têm no pla

neta. Todos os organismos – das baleias às bactérias – são infec

tados por eles. Nos oceanos, por exemplo, eles são as entidades 

genéticas mais abundantes: há cerca de 10 bilhões de partículas 

virais por litro de água costeira, quantidade algumas ordens de 

magnitude maior que a de bactérias. Isso indica a grande possi

bilidade de infecções e de transferência de genes virais entre os 

seres do ambiente marinho, confirmando o papel dinâmico dos 

vírus na circulação de genes na biosfera. 

http://www.virology.ws/


BIG DATA
Computação para uma 
sociedade conectada e 
digitalizada

GERALDO XEXÉO
Departamento de Ciência da Computação,  

Instituto de Matemática
         e Programa de Engenharia  

de Sistemas e Computação (Coppe),
Universidade Federal do Rio de Janeiro

Uma câmera registra a placa de um carro. Alguém paga 
uma conta com o cartão de crédito, aluga um filme na TV  
a cabo ou posta uma mensagem em uma rede social...  
A cada transação, dados vão sendo guardados.

A digitalização e conexão total de nossa sociedade re-
sultam na criação e no armazenamento de uma quantida-
de enorme de dados. Uma variedade de informações é 
gerada não só por cientistas, empresas e governos, como 
acontecia antes, mas também pela população em geral, 
por meio de equipamentos como câmeras digitais ou pro-
gramas como as redes sociais. 

Essa informação pode ser útil? Pode ser correlacionada? C
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https://youtube.com/shorts/1pB0ssSYkmg?feature=share


B ig Data descreve um conjunto de problemas e  

suas soluções tecnológicas em computação apli

cada com características que tornam seus dados 

difíceis de tratar. Há consenso de que três des

sas características, as iniciadas pelos três ‘Vs’, 

são as principais: volume, velocidade e varieda

de. Ape sar de Big Data ser uma expressão criada para ter impacto 

mercadológico, acabou definindo uma nova área de pesquisa.

Como o termo Big Data faz supor, um dos desafios é a enorme 

quantidade de dados, ou seja, seu volume. Os sistemas tradicionais 

atuais não estão preparados para tratar certas coleções de dados que 

já temos ou vamos obter nos próximos anos. A previsão é que pas

saremos da faixa de muitos gigabytes (bilhões de bytes) ou poucos 

terabytes (trilhões) para a faixa de petabytes (milhares de trilhões) 

ou até mesmo exabytes (milhões de trilhões).

Para dar uma ideia, um disco rígido comum tem atualmente em 

torno de 1 terabyte. O LHC, o maior acelerador de partículas do mun

do, no Centro Europeu de Pesquisas Nucleares (CERN), na Suíça, 

armazena 15 petabytes por ano de dados na forma original. É o equi

valente a 15 mil discos rígidos cheios. Ao longo do tempo, os dados 

já somam 100 petabytes.

Velocidade significa que esses dados são enviados aos nossos sis

temas com uma taxa de bytes por intervalo de tempo muito alta, tão 

grande que não temos como armazenálos todos. Assim, muitas ve

zes, somos obrigados a escolher dados para guardar e outros para 

descartar. Para armazenar aqueles 15 petabytes por ano, o CERN 

escolhe dados relevantes entre 15 petabytes gerados por segundo de 

operação do LHC. 

Como saber o que guardar e guardar cada vez mais rápido é o 

desafio.

MAIS TRÊS ‘VS’_ Variedade significa que os dados aparecem em 

formas diferentes. Nossos sistemas tradicionais são otimizados para 

processar dados que podem ser facilmente descritos na forma de 

tabelas, como uma planilha eletrônica, onde cada coluna tem tama

nho constante ou previsível, mesmo que a quantidade de linhas seja 

muito grande. Entretanto, muitos dos novos tipos de dados têm for

matos mais livres (textos, imagens etc.) ou com estruturas específi

cas (redes, por exemplo).

A partir desses três ‘Vs’, diversos autores propõem ainda outros 

conceitos, como veracidade, variabilidade ou valor. São outras pre

ocupações importantes, como garantir que o dado seja verdadeiro 

e ainda válido no tempo.

Outra maneira de entender Big Data está na forma como os da

dos acabam sendo usados – muitas vezes, não planejada desde sua 

criação. A prática de guardar informação – qualquer que seja – 

permite que, mais tarde, exista uma disponibilidade que pode ser 

aproveitada em uma oportunidade não identificada previamente. 

No jargão da área, modelamos ou remodelamos os dados depois de 

obtêlos. 

Basicamente, com a diminuição do custo de armazenamento de 

dados causada pela redução do preço dos discos rígidos e das fitas 

magnéticas, guardase tudo que é possível e, mais tarde, descobrese 

como usar. Vale lembrar aqui que o preço de armazenar 1 megabyte 

em mídia magnética caiu de US$ 30 (cerca de R$ 60), em 1980, para 

menos de US$ 0,0001 (cerca de R$ 0,00005) neste ano.



Muitos desses dados estão ou podem ser relacionados, mesmo que 

criados de forma independente. Por exemplo, mensagens que são en

viadas por redes sociais já foram cruzadas com os movimentos das 

bolsas de valores e com a evolução geográfica da gripe.

Essas características geraram novos desafios tecnológicos na com

putação e exigem novos tipos de sistemas, seja de equipamentos, seja 

de programas.

MERCADO E EMPREGOS_ Esses dados realmente existem? São 

tão comuns? A resposta é afirmativa para as duas questões. 

Portanto, resta perguntar: onde estão?

No comércio, por exemplo. Quantas informações são geradas em 

cada venda em uma rede de supermercados? E se essas informações 

forem cruzadas com mensagens em redes sociais sobre mercados, pro

dutos, receitas e notícias na mídia? Ou – e também – com dados de 

clubes de relacionamento, de cartão de crédito e as regiões geográficas 

em que acontecem? 

Raciocinando dessa forma, sistemas que analisam toda essa infor

mação permitem a obtenção tanto de perfis de consumo individuali

zados quanto da experiência de compra do cliente e seus gastos. 

Já na indústria, um dos fatores que aumentaram a quantidade de 

dados foi a multiplicação dos sensores de vários tipos, de câmeras de 

alta definição a simples contadores ou termômetros. Mais: uma em

presa pode colocar sensores não só em sua fábrica, para analisar o 

Quanto de informação? (em valores aproximados)



processo produtivo, mas também em seus produtos, que enviam, 

ao fabricante, dados sobre sua localização geográfica, seu uso e 

desempenho.

A maioria das casas já tem equipamentos que fornecem cons

tantemente informação aos seus produtores ou provedores de ser

viço, como computadores – e as dezenas de programas neles ins

talados –, equipamentos de TV a cabo e celulares. A cada ano, 

produtos que consideramos mais simples passam a funcionar com 

computadores integrados que enviam informação a seus fabrican

tes ou empresas que os operam. Já temos geladeiras ligadas à in

ternet, e a proposta é que os produtos guardados nessas geladeiras 

possam informar seu estado ou ritmo de consumo. 

No Brasil, em especial, a indústria de petróleo é grande criadora 

de dados, que vão da pesquisa sísmica inicial e monitoração eletrô

nica de poços até a venda de combustível na bomba dos postos de 

abastecimento. Por exemplo, em dezembro do ano passado, o Banco 

de Dados de Exploração, mantido pela Agência Nacional de Petróleo 

(ANP), continha 4,57 petabytes – e isso só com dados relativos a 

pesquisas sísmicas. 

Os dados desse banco da ANP são usados por várias empresas de 

petróleo, que produzem ainda mais informação. A partir deles, são 

gerados imagens e filmes que são analisados e geram textos e rela

tórios, que, por sua vez, geram investimentos financeiros, movimen

tos da bolsa e notícias na mídia.

Um desafio importante é entender como esses dados evoluem. 

Essa tarefa criará, em 2015, segundo a grande empresa norteame

ricana de consultoria Gartner Group, cerca de 4,4 milhões de em

pregos – muitos deles para profissionais capacitados a analisar 

esses dados –, em um mercado mundial avaliado, já para este ano, 

em US$ 34 bilhões (cerca de R$ 70 bilhões).

Aproveitando essas oportunidades, grandes empresas de compu

tação já orientam suas linhas de produtos e serviços para atender a 

esse mercado.

DESAFIOS PELA FRENTE_  Segundo Simon Szykman, diretor 

de informática do Departamento de Comércio Norteamericano, os 

desafios em relação aos dados podem ser divididos em: i) como adqui

rir; ii) armazenar; iii) processar; iv) transmitir e disseminar; v) gerenciar 

e manter; vi) arquivar por longo prazo; vii) garantir a segurança; viii) 

treinar pessoas para usálos; ix) pagar por tudo isso. Ainda podemos 

adicionar a esses desafios como entendêlos de forma isolada e como 

relacionálos. Para isso, precisamos de novas teorias e tecnologias.

Uma questão crítica é como armazenálos de forma que possam 

ser rapidamente encontrados e manipulados. Um dos grandes de

senvolvimentos tecnológicos em computação do século passado 

foram os Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBDs). 

São eles que permitem que tratemos de forma eficiente milhões de 

contas bancárias e outros sistemas que basicamente fazem o geren

ciamento de transações. 

Todos os SGBDs compartilham uma linguagem chamada SQL (si

gla, em inglês, para linguagem de consulta estruturada), e o modo 

de organizar essas tabelas para condições ótimas de acesso é bem 

conhecida. Com novos tipos de dados, essa tecnologia não é eficien

te, e, para alguns, o caminho parece ser o que denominamos bancos 

de dados NoSQL ou outros ainda mais especializados, como bancos 

de dados para grafos. Outra solução adotada por empresas que pro



duzem os SGBDs é adicionar a esse tipo de linguagem funções que 

tratem especificamente dos novos desafios. 

Outro caminho é a paralelização do processamento, ou seja, a 

realização simultânea de várias tarefas, o que ajuda a diminuir o 

tempo de resposta quando lidamos com bases de dados muito gran

des. Essa paralelização se dá em muitos níveis. Por exemplo, em um 

computador com vários processadores (chips); em processadores com 

vários núcleos; ou pela união de computadores para formar uma rede 

que age como um supercomputador. 

Há ainda a opção do processamento em nuvem, em que compu

tadores podem ser alocados ou alugados sob demanda, no momen

to em que o processamento é necessário. Propostas como o progra

ma livre Hadoop – baseado no MapReduce, um dos mecanismos que 

fazem o Google funcionar – permitem que um problema seja dividi

do por várias máquinas e, depois, tenha seu resultado agregado em 

uma máquina central.

Em todo caso, qualquer que seja o desenvolvimento na área, uma 

questão importante é entender qual o efeito do aumento da quanti

dade de dados (ou de processadores), para se obter a solução de um 

problema. Para cada algoritmo que usamos, podemos calcular sua 

‘complexidade’, que indica como cresce o tempo de solução em fun

ção do crescimento da quantidade de dados. Por exemplo, para com

parar todos os pares de uma coleção qualquer (nomes, CPFs, núme

ro de telefones, compras, endereços etc.), precisamos gastar um 

tempo proporcional ao quadrado da quantidade de dados. Caso o 

tempo fosse medido em microssegundos e uma lista com quatro 

nomes levasse 16 microssegundos; uma com 10 nomes levaria, então, 

100 microssegundos.

Portanto, com bases de dados enormes, precisamos melhorar nos

sos algoritmos, diminuindo sua complexidade, ou buscar soluções 

aproximadas – caso contrário, o processamento se torna inviável 

pelo enorme tempo demandado. Algumas vezes, soluções paralelas 

permitem desempenho superlinear, isto é, o aumento de velocidade 

é maior do que o aumento do número exigido de processadores. Em 

outros casos, em problemas tipicamente sequenciais, o efeito da pa

ralelização pode ser inferior à multiplicação dos processadores. Ou

tra forma de atacar esses problemas é utilizar técnicas de amostra

gem, o que exige um tratamento estatístico da forma de trabalho. 

Desenvolver novos algoritmos é uma das tarefas mais difíceis pos

tas à frente do pesquisador de Big Data.

O LHC gera 15 petabytes de informação por segundo, mas só são 
guardados 15 petabytes por ano



FORÇA HUMANA_  Big Data também tem relação com outras 

áreas de pesquisa. A chamada nuvem computacional, muitas vezes, é 

o que permite que essas quantidades de dados sejam trabalhadas e 

compartilhadas. Grandes lojas virtuais de vendas pela internet ofere

cem gratuitamente uma enorme quantidade de dados para pesquisa

dores – como uma coleção de 5 bilhões de páginas já navegadas. Tam

bém estão disponíveis para a pesquisa bases de dados sobre o genoma.

Claro que, para usar os dados, muitos pesquisadores acabam com

prando recursos computacionais da empresa que os forneceu. O 

principal motivo é que não é fácil ter poder computacional para tra

tar tanta informação à disposição. 

Crowdsourcing é outra área relacionada, usada quando emprega

mos pessoas para gerar dados ou realizar parte do processamento, 

principalmente em processos em que humanos ainda são melhores 

que computadores, como no reconhecimento de padrões. Exemplos: 

i) pesquisas sobre redes sociais nos ajudam a detectar vírus; ii) jogos 

são construídos para que internautas colaborarem na busca de so

luções para problemas difíceis, como Phylo, no qual podemos tentar 

alinhar sequências de DNA (material genético). 

Uma das principais aplicações de ter à disposição uma grande 

quantidade de dados é descobrir algo novo. Isso pode se dar por 

detecções de padrões, levantamento de regras ou aprendizado de 

máquina. Analisando e criando um modelo de execução a partir de 

exemplos, podemos fazer com que um computador ‘aprenda’ a reco

nhecer padrões ou fazer previsões. 

Para o público, o resultado das pesquisas em Big Data fica mais 

claro quando investigamos sua aplicação, manipulando dados reais e 

obtendo resultados surpreendentes. Como grande parte da pesquisa 

em Big Data é aplicada, muitos dos casos de sucesso acontecem em 

outras áreas da ciência, como em saúde ou física de altas energias.

A organização não governamental Global Viral usa técnicas de  

crowdsourcing para descobrir surtos de doenças contagiosas em  

seu início. No Japão, uma rede de milhares de sensores permite detec

tar terremotos e avisar a população. Empresas de cotação de preços, 

bem como as de vendas pela internet, analisam o perfil dos clientes, 

para dar sugestões de consumo. Instituições financeiras e governos 

avaliam milhões de transações financeiras em busca de fraudes. 

Mesmo o padrão de comunicação entre celulares, rádios, sem que 

se saiba o que está sendo falado – como no escândalo recentemen

te revelado sobre o monitoramento feito pelo governo norteameri

cano –, pode ajudar a descobrir uma conspiração. Mas Big Data pode 

atender objetivos bem mais pragmáticos: por exemplo, empresas de 

TV por internet observam seus clientes e analisam as manifestações 

nas redes sociais para orientar a produção de séries de televisão.

E A ÉTICA?_ Não podemos deixar de lembrar que Big Data também 

traz à tona novos problemas éticos. O que empresas e governos fazem 

com tantos dados privados? Que informação pode ser deduzida a 

partir de dados? 

O uso das informações que estamos guardando e analisando 

pode ter resultados não desejados. É famosa a história do caso de 

um pai que descobriu, por meio da propaganda direcionada de uma 

rede norteamericana de lojas de varejo, que sua filha adolescente 

estava grávida – fato que havia sido detectado pelos algoritmos da 

empresa. Questões como a dificuldade de garantir a segurança e 

privacidade de dados chegam a inviabilizar projetos, como uma 



base central de prontuários médicos, devido ao risco de essa infor

mação ser utilizada de forma indevida.

A disponibilidade dessas grandes bases de dados e a viabilidade 

de sua interligação permitem que imaginemos aplicações que salvam 

ou prejudicam vidas. Fazer um julgamento ético ou moral de uma 

tecnologia não é questão simples. Vários pesquisadores se debruçam 

sobre o tema, entre eles o professor de história norteamericano 

Melvin Kranzberg (19171995), que disse: “A tecnologia não é boa nem 

é má, nem é neutra”. 

Não devemos esquecer o ditado que diz: informação é poder. Mes

mo uma aplicação altamente benéfica, como o prontuário médico 

integrado, nas mãos erradas, pode resultar em políticas discrimina

tórias. É essencial um questionamento ético constante não só sobre 

o uso, mas também sobre a coleta, o armazenamento e controle de 

acesso a esses dados.

NO BRASIL_  Big Data também é uma preocupação de muitos 

pesquisadores e profissionais brasileiros, tanto na computação quan

to em outras áreas que estão gerando e analisando dados. Como país 

de grandes proporções e com uma população de aproximadamente 

200 milhões de pessoas, algumas bases de dados aqui já traziam 

problemas de Big Data antes que esse nome fosse criado. 

Por exemplo, as bases de dados do Instituto Nacional de Seguro 

Social (INSS) e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 

estão entre as maiores do mundo sobre pessoas. A base da Receita 

Federal associa e cruza dados fornecidos por empresas e pessoas 

físicas – sem falar na necessidade de receber milhões de declarações 

em curto espaço de tempo. Segundo a Agência Nacional de Teleco

municações, as empresas de telefonia móvel realizaram 262 milhões 

de acessos apenas em janeiro deste ano. Até a questão – que parece 

simples – de calcular a conta telefônica no Brasil é um problema de 

Big Data.

Assim como ‘nuvem’, Big Data é um termo que agrega muita coi

sa que já vinha sendo feita. Caracterizálo como uma área específica 

de pesquisa tem a vantagem de direcionar para ela pesquisadores e 

profissionais que atuavam em áreas distintas e, com isso, abrir mais 

oportunidades de cooperação. É um campo interessante para a in

teração entre universidades e empresas, bem como pesquisadores 

de computação e de outras áreas, devido à importância da utilização 

de dados reais nas pesquisas. A oportunidade aparece quando jun

tamos quem tem os dados com quem tem – ou pode criar – as fer

ramentas adequadas para tratálos.

Sugestões para leitura
Big Data Now: 2012 Edition [Edição Kindle]. O’Reilly Media Inc.

Quantos bytes? (em inglês): http://bit.ly/12qwLUw

SENTIMENTO NAS REDES SOCIAIS
O Programa de Engenharia de Sistemas e Computação pertence à Coppe, 
como é mais conhecido o maior centro de pesquisa em engenharia da 
América Latina, o Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-graduação e Pes-
quisa de Engenharia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que este 
ano completa seu 50º aniversário de fundação. Naquele programa, são 
feitas pesquisas que tratam de todo o ciclo de vida de Big Data. No mo-
mento, o autor deste artigo investiga modelos de representação para 
textos e a análise do sentimento expresso em mensagens em redes sociais.

http://bit.ly/12qwLUw


NOVO 
HORIZONTE  
DA FÍSICA
A natureza como arte

RODRIGO FRANÇA CARVALHO
Instituto Federal de Educação,  

Ciência e Tecnologia,  
campus Jataí (GO)

Imbuído de uma nova visão sobre o tempo, a natureza e 
a ciência, o físico-químico Ilya Prigogine, prêmio Nobel de 
Química de 1977, concebeu uma percepção da realidade 
alicerçada em uma nova aliança entre o ser humano e a 
natureza, possibilitada pela chamada flecha do tempo. 

Diferentemente da física idealizada pelo inglês Isaac 
Newton (1642-1727), a ciência concebida por Prigogine  
não enxerga a natureza como um ‘livro’ decifrável pelas 
leis matemáticas e deterministas. Ela é vista como uma 
obra de arte provida de criatividade, sendo histórica e aber-
ta ao novo.

https://youtube.com/shorts/WfEUKNn2Ayw?feature=share


A 
natureza pode ser vista como uma encantado

ra obra de arte a fazerse constantemente, já 

que é criadora e criativa. Ela não é sempre 

de ci  frá vel – apenas facetas suas podem ser. 

Também não é previsí vel – somente alguns 

de seus fenômenos o são. E, apesar de existi

rem regularidades inerentes a ela, não pode ser considerada deter

minista. E também não é mecanicista – é livre. Essa perspectiva foi 

de  fendida veementemente pelo físicoquímico russo – naturaliza do 

belga – Ilya Prigogine (19172003), prêmio Nobel de Química de 1977.

Na visão de mundo prigoginiana, a natureza gera reencantamen

to, e isso ocorre porque ela não é consi derada um mecanismo au

tômato, de fenômenos deterministas, decifrável em seu todo por 

leis fundamen tais. Nessa perspectiva, a ciência não deve ser guia

da pela meta do controle, do domínio, da predição da na tureza, 

mas, sim, pela compreensão, estabelecida em um diálogo que in

sere o ser humano e a natureza como partes integrantes e não 

separadas. 

Quando se tem uma ciência em que tudo está do minado e pode 

ser predito por poucas leis gerais, não há nova possibilidade de 

interesse, de deslumbramento. Entretanto, em uma ciência aberta, 

que leva em conta a presença do tempo como elemento fundamen

tal e criador, as certezas não são mais tidas como certas em to dos 

os níveis, e a probabilidade passa a existir em vários estágios. 

Assim, o novo, a criatividade e a liberdade existem, e o reencan

tamento surge.

FLECHA DO TEMPO_ Prigogine ficou conhecido no mundo 

científico devido a seus trabalhos sobre siste mas físicoquímicos que 

ainda não atingiram seu equilí brio termodinâmico com o ambiente 

– em linguagem mais técnica, sistemas químicos longe do equilíbrio 

termo di nâ mico. Um exemplo simples de sistema assim seria a ex pe

riência de retirar um bolo quente do forno e co locálo so bre uma 

mesa. A temperatura ambiente é menor que a do bolo aquecido. 

Enquanto o bolo não ‘esfria’ – ou seja, não atinge uma temperatura 

em equilíbrio com a do ambien te que o circunda –, ele é um sistema 

longe do equilíbrio.

Em outros fenômenos mais complexos, Prigogine descobriu que, 

em sistemas químicos longe do equilí brio termodinâmico, podese 

ter o surgimento de novas estruturas moleculares. Os trabalhos sobre 

essas no vas estruturas renderamlhe o Nobel.

Prigogine contribuiu para a criação do que ficou conhecido como 

complexidade e teoria do caos, áreas segundo as quais, nas palavras 

dele, a aparente desordem de determinados sistemas físicoquímicos 

pode, na verdade, ser fonte de um novo tipo de ordem, possibilitan  

do o surgimento de novas estruturas nesses sistemas – tecnicamen

te, o surgimento dessa nova ordem é cha mado emergência ou auto

organização.

Em suas pesquisas, Prigogine tornouse grande de fensor da exis

tência, na natureza, de um tempo irreversível e dotado de um sentido 

que vai do passado para o futuro – portanto, assimétrico. Para carac

terizar essa unidirecionalidade, fez uso da expressão – emprestada do 

astrofísico britânico Arthur Eddington (18821944) – flecha do tempo. 



Essa percepção temporal da natureza possibilitou a visão de uma 

aliança diferente entre ela e o ser humano, identificando uma nova 

relação entre ambos que se alicerça em um ponto de partida mais 

complexo, criativo e sustentável.

NATUREZA SUBMISSA_ A ciência proposta por Pri gogine tem 

como principal meta estabelecer um diálogo dinâmico e aberto 

entre o ser humano e a natureza que não separe um do outro e 

que leve em conta a criatividade nos elementos mais básicos dos 

próprios fe nômenos naturais.

Essa visão é radicalmente diversa daquela da ciência clássica, para 

a qual a base filosófica é o pensamento do filósofo, físico e matemá

tico francês René Descartes (15961650), que pregou a separação 

tanto entre corpo e espírito quanto entre ser humano e natureza. No 

livro A nova aliança: metamorfose da ciência, Prigogine e Isabelle 

Stengers – química e filósofa da ciência, colaboradora de Prigogine 

– afirmam que a ciência clássica nasceu em uma cultura ocidental 

do século 17 e impôs uma visão que separa ser humano e natureza, 

colocando es ta últi ma como autômata, bem como decifrável por leis 

ma temáticas acessíveis. 

O exemplo mais notório dessa ciência clássica foi o da física newto

niana, que, por meio de leis matemáticas e deterministas, criou a ima

gem de uma natureza sub missa, decodificável, de uma interlocutora 

‘estúpida’, manipulável e controlável. Desse modo, essa visão conseguiu 

desencantar o mundo, ao impor uma perspecti va determinista e cau

sal, repleta de noções como progresso e desenvolvimento, alimentan

dose de técnicas capazes de interferir nos processos da natureza, sem 

respeitála e sem estabelecer uma relação de interação mútua.

O psicólogo social Serge Moscovici (ver ‘Sugestões para leitura’) 

comentou que, para a ciência clássica, conhecer é separar. Desse 

modo, o ser humano e sua experiência seriam o centro, a partir do 

qual os fenômenos naturais são dispostos em uma ordem real e in

teligível. Desde o nascimento da ciência clássica, todo o caminho 

percorrido tem tido uma meta única: separar o ser humano da natu

reza. Essa ciência rompeu o diálogo, a comunicação entre um e outro. 

No entanto, segundo Prigogine, no livro Ciência, razão e paixão, 

a ciência encontrase em uma era de transição em que a natureza 

não é mais vista como um elemento a ser manipulado pelos cientis

tas conforme suas teorias e seus interesses. Uma das metamorfoses 

que possibilitaram uma nova visão sobre a relação entre humanos  

e natureza está na inserção do tempo irreversível co mo caracterís

tica fundamental em todos os níveis da realidade.

LÍMPIDO E INDEPENDENTE_ Na física newtoniana (ou clás

sica), o tempo é considerado reversível, ou seja, é simétrico: o antes 

é equivalente ao depois; o passado e o futuro não são diferentes e 

estão ambos presentes nas equações matemáticas que descrevem 

os fenô me nos. Não há espaço para o novo. Temse, assim, um cená

rio mecanicista. 

A natureza que a física clássica supõe é inteiramen te determina

da por seu passado, é indiferente, homo gênea, regida por um tempo 

caracterizado pelo desenvolvimento progressivo de uma lei eterna. 

A natureza, desse modo, é desprovida de história.

Segundo Prigogine e Stengers, em A nova aliança, o modo esque

mático de visão e entendimento que a fí sica clássica elaborou teve 

a pretensão de formar uma descrição fechada do mundo, suposta



mente coerente, completa, não só expulsando o ser humano do mun

do que ele descreve como habitante, mas também o excluindo en

quanto o descreve.

O mundo newtoniano é simples, límpido, apresen tase totalmen

te independente da atividade experi mental, da escolha de pontos de 

vista e da seleção de propriedades pertinentes. Como experimenta

dor ativo, o ser humano, que escolhe e manipula, é inconcebível na 

qualidade de habitante do mundo natural. 

DO CAOS À ORDEM_ A ciência, no entanto, não é mais a clás

sica/newtoniana. Várias descobertas feitas no campo da termodinâ

mica (dedicada aos processos de transformação de energia), da teo

ria da relatividade (que lida com grandes massas e velocidades 

próximas à da luz – 300 mil km/s) e da mecânica quântica (voltada 

aos fenômenos atômicos e subatômicos) possi bili taram uma nova 

perspectiva sobre a natureza e a realidade.

Uma nova visão de natureza e de ciência frutificouse e mostrou

se radicalmente oposta à que predominava. E isso se deu a partir de 

meados do século passado, com forte contribuição vinda dos estudos 

de Prigogine sobre sistemas físicoquímicos fora do equilíbrio.

Esses estudos levaram à chamada termodinâmica dos processos 

irreversíveis, com a qual se mostrou que a presença de diminutas 

flutuações, de caráter aleató rio, faz certos sistemas físicoquímicos 

se afastarem do equilíbrio. E, em situações assim, pode haver o sur

gimento, nesses sistemas, de fenômenos de autoorga nização es

pontânea. Ou seja, a emergência de uma ordem a partir do caos. 

Um exemplo corriqueiro e macroscópico dessa au toor  ganização 

está no surgimento de ciclones. Neles, inicialmente, as partículas de 

ar movimentamse de modo caótico, sem que uma sofra qualquer 

influência das outras – ou seja, não estão correlacionadas, como 

dizem os físicos. No entanto, em razão de flutuações aleató  

rias e insignificantes no arranjo das partículas, elas passam a se cor

relacionar, nascendo daí a ordem que le va ao surgimento de um 

fenômeno altamente organi za do: o ciclone, no qual as partículas 

giram no mesmo senti do, por exemplo.

Vale ressaltar que essa autoorganização pode surgir em vários 

outros tipos de sistemas: sociais, econômi cos, biológicos, ecológi

cos etc.

CAMINHOS QUE SE BIFURCAM_ Trabalhos de Prigogine 

mostraram que ocorria, em certos sistemas, mesmo que em tempos 

curtíssimos, uma quebra de simetria entre passado e futuro. As flu

tuações que levam a essas assimetrias temporais podem fazer com 
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que um sistema que rume para um alto grau de desorganização (ou 

seja, desordem total) acabe por adquirir, antes desse desti no (ou seja, 

do equilíbrio termodinâmico), alto grau de complexidade. E, assim, 

adquirir uma diversidade crescente. E, desta última, pode surgir um 

novo regime de funcionamento.

A observação de sistemas com essas características – ditos siste

mas complexos – evidencia que a natureza tem escolhas de cami

nhos: é dita bifurcante. Ainda que tivéssemos amplo conhecimento 

das condições iniciais em que se encontra um sistema assim, esse 

conheci mento não nos permitiria concluir o que aconteceria com 

ele, pois, por natureza, são imprevisíveis. Desse modo, não há certe

za, mas apenas probabilidade.

No mais simples ponto de bifurcação – aquele em que um estado 

se torna instável, enquanto dois outros estados estáveis possíveis 

surgem simetricamente (fi gura) –, percebese o caráter irredutível 

da situação probabilista: depois do ponto de bifurcação, há uma chan

ce em duas de conhecer o novo estado do sistema. A in certeza dá o 

caráter futuro do sistema.

A bifurcação é o ponto crítico a partir do qual um no vo estado se 

torna possível. Um sistema longe do equi líbrio poderá percorrer um 

verdadeiro diagrama de bifurcações, utilizando um caminho que é, 

por assim di zer, sua história.

NOVA ALIANÇA_  Os resultados científicos obtidos por Prigogi

ne são carregados de aspectos filosóficos. Vejamos a seguir algumas 

das consequências dessa nova visão da natureza.

Com as pesquisas de Prigogine, percebese que o tempo é um 

elemento constitutivo essencial da nature za. E, atualmente, a física 

– impulsionada significativamente por aquelas pesquisas – reconhe

ce o tem po como irreversível em boa parte dos fenômenos es tudados. 

O mundo reversível – como apregoava a física new toniana – é hoje 

apenas parte diminuta de um universo em que sistemas naturais são, 

em sua maioria, caóti cos ou complexos, ambos imprevisíveis e, por

tanto, re gidos pela incerteza. A regra é a instabilidade e a imprevisi

bilidade; a estabilidade e o determinismo são exceção.

Incertezas e probabilidades, porém, não represen tam uma perda de 

cientificidade, mas, sim, uma abertura para a criatividade, que passa 

a ser vista como par te construtiva da natureza. O novo, o histórico, a 

mu dança, a temporalidade são partes intrínsecas dessa perspectiva.

A matéria, as reações químicas, a natureza, o uni verso e os seres 

humanos partilham de um tempo irreversível, de uma flecha do 

tempo. Isso nos coloca em uma nova postura perante a natureza. 

O que fizermos a atingirá. Somos parte dela, em uma relação dinâ

mica dian te da qual não podemos nos furtar de assumir a res

ponsabilidade pelos atos que cometemos. Essa é a nova aliança 

entre ser humano e natureza, na visão de Pri gogine. E ela tem como 

ponte o tempo.

Ressaltase que, no tocante ao futuro, a grande diferença entre a 

visão prigoginiana e aquelas predominantes na física é que o futuro 

não é uma meta que deva ser alcançada. É, para Prigogine, incerto, 

provável, mas não dado. Portanto, muito mais rico em possibilidades.

A flecha do tempo não é uma progressão; é apenas um dire

cionamento do tempo. Não se trata de um pon to de vista do fu

turo, mas de um futuro cujo horizonte poderá ser visto e viven

ciado. A temporalidade, portan to, não é humanizada; nós é que 

somos temporais.



NÃO SOMOS ESTRANGEIROS_ A ciência prigogi nia na é 

concebida em uma perspectiva histórica e não faz de nós estran

geiros no mundo que buscamos compreender. Somos, simultane

amente, atores e espectadores da realidade. Vivemos em um uni

verso aberto em que o futuro é incerto, mas podemos contribuir 

para sua construção. 

Se a própria ciência traz consigo, em sua essência, essa percep

ção, a relação entre o conhecimento humano – como diálogo – e 

a natureza alterase bruscamente. Já não podemos nos dar ao luxo 

‘suicida’ de nos sepa rar da natureza e agir como se fôssemos 

explorado res alheios ao que acontece com o objeto explorado. Te

mos a responsabilidade de estabelecer as bases sustentáveis para 

uma relação que, por si só, no âmago mais ínfimo da própria reali

dade, no mundo atômico e su batômico, já é constituída como uma 

aliança – basta lembrar que a mecânica quântica considera obser

vador e objeto como um único sistema, indissociável.

Consequentemente, de nossa parte, existe uma responsabilidade 

muito maior que antes. Contudo, essa responsabilidade vem aliada 

a um reencantamento do mundo, da natureza, de nossa interação 

com ela.

A perspectiva da temporalidade irreversível na físi ca prigogi

niana possibilitou uma ponte de inteligibili dade que nos faz en

carar a natureza como fundamen talmente criativa e repleta de 

historicidade. Ela não é uma máquina, um autômato, um ‘livro’ a 

ser traduzido, como era vista pela física clássica; é, sim, uma com

plexa potencialidade a nos apresentar determinados aspec tos, dos 

quais compreendemos apenas partes. Isso nos leva a pensar nas 

inúmeras possibilidades de interação que podemos estabelecer, 

nas variadas descobertas que podemos empreender. 

A natureza nunca será decifrada totalmente por leis matemáticas 

e físicas, pois, segundo a nova aliança proposta por Prigogine, ser 

humano e natureza são pos sibilidades que se efetivam e que poderão 

se efetivar à me dida que interagem; porém, nunca como iguais ao 

longo do tempo, mas como complementares, em uma composição 

que, sem dúvida, lembra uma obra de arte.
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RELATIVIDADE 
GERAL
Uma janela centenária para os 
mistérios do universo 
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Com a teoria da relatividade geral, a mais cotidiana das intera-
ções fundamentais conhecidas, a gravidade, ganhou uma in-
terpretação profunda. E até mesmo fantástica: esse fenômeno 
deixou de ser entendido como resultado de uma força e pas-
sou a ser visto como efeito colateral da geometria curva do 
universo.

Da ‘criação’, evolução e (ainda misteriosa) constituição do 
universo aos abismos de tempo e espaço escondidos no inte-
rior dos buracos negros, a relatividade geral transformou para 
sempre nossa visão da natureza. 

Mesmo depois de um século, essa teoria continua a nos 
surpreender e a ser a única janela por onde podemos vislum-
brar aspectos da natureza que ainda escapam aos maiores e 
mais avançados laboratórios terrestres.

https://youtube.com/shorts/dkUEsawB364?feature=share


E m 1907 – dois anos depois de publicar cinco ar

tigos que mudariam a face da física –, o jovem 

físico de origem alemã Albert Einstein (1879

1955) tomou para si a tarefa de encontrar uma 

nova teoria para a gravidade. A descrição da gra

vidade proposta cerca de 2,5 séculos antes pelo 

físico britânico Isaac Newton (16421727) se tornara inconsistente 

com o novo paradigma da relatividade introduzido por Einstein em 

1905. Nessa busca de Einstein, podemos citar três principais marcos: 

i) a formulação do princípio de equivalência; ii) o surgimento da ideia 

de espaçotempo; iii) a percepção de que esse espaçotempo deveria 

ter uma geometria curva.

O princípio de equivalência de Einstein é uma reinterpretação de 

um fato bem conhecido na teoria de Newton: todos os objetos caem 

com a mesma aceleração sob a ação da gravidade, independente

mente do quão pesados sejam. 

Einstein percebeu que esse fato, sozinho, possibilitava interpretar 

a força da gravidade como uma força de inércia, um tipo de força 

cujo exemplo mais comum é a força centrífuga, aquela que tenta nos 

jogar para fora de um carro fazendo uma curva. Mesmo com efeitos 

bem reais sobre quem está no carro, essa força simplesmente deixa 

de existir quando se adota o ponto de vista de alguém parado em 

terra firme. Para esse observador, é a inércia – a tendência de os 

corpos manterem seu estado de movimento retilíneo com velocida

de constante – a responsável por ‘jogar’ o ocupante para fora do 

carro.

Para entender o caso da gravidade, vamos recorrer – como gos

tava Einstein – a um experimento mental. Você acorda e se vê den

tro do que parece ser um elevador. De repente, você é tomado por 

uma sensação de total ausência de peso. Seus pés mal tocam o chão, 

e seu celular, tendo escapado de sua mão, flutua a seu lado. A con

clusão, embora terrível, parece inevitável: o elevador e tudo mais 

dentro dele estão em queda livre, sob a ação da gravidade.

Por mais alto que se encontrasse o elevador, logo essa agonia terá 

fim, pensa você. Mas o tempo passa sem que na da de trágico acon

teça. Com isso, uma esperança surge em sua mente: “Estaria mesmo 

o elevador em queda livre? Eu não poderia estar… flutuando no es

paço sideral, longe de qualquer planeta ou corpo capaz de provocar 

gravidade?”

Esse é exatamente o teor do princípio de equivalência de Einstein: 

é impossível distinguir a situação de queda livre em um campo gra

vitacional daquela de estar livre de qualquer força (ou seja, inercial) 

no espaço sem gravidade. 

Com essa ideia – que Einstein qualificaria como “a mais feliz” de 

sua vida –, foi dado o primeiro passo em sua busca.

ESPAÇO-TEMPO_ O segundo marco ficou por conta de um ex

professor de Einstein, o matemático alemão Hermann Minkowski 

(18641909), que percebeu, já em 1907, que os efeitos da relatividade 

poderiam ser mais bem compreendidos se tempo e espaço fossem 

considerados como meras facetas de um ente mais fundamental:  

um ‘espaço’ físico com quatro dimensões (ou direções independen

tes), no qual cada observador perceberia de maneira diferente, de

pendendo de seu movimento, como essas quatro dimensões se se

param nas três espaciais (comprimento, altura e largura) e uma 

temporal que experimentamos com nossos sentidos.



Nascia, assim, o conceito de espaçotempo.

Curiosamente, Einstein não percebeu de imediato a profundidade 

da contribuição de Minkowski. Para ele, a reformulação de sua teo

ria em termos de espaçotempo não passava de uma curiosidade 

matemática, uma “erudição supérflua”. Ele só daria importância a 

essa ideia por volta de 1912, ao vislumbrar a possibilidade de descre

ver a gravidade por meio de um espaçotempo que tivesse sua geo

metria distorcida, curvada pela presença de matéria e energia. 

O cerne da nova teoria da gravidade estava estabelecido, mas três 

anos ainda se passariam até que a nova teoria tomasse sua forma 

final. Em 25 de novembro de 1915, Einstein chegaria às equações da 

gravidade que hoje levam seu nome. 

GEOMETRIA DISTORCIDA_ Na tentativa de encontrar uma 

teoria da gravidade que fosse consistente com a relatividade de 1905, 

Einstein acabou por generalizar esta última, que ficou conhecida como 

teoria da relatividade restrita (ou especial) e é marcada por dois as

pectos gerais: i) a velocidade da luz (300 mil km/s) é uma constante 

da natureza; ii) espaço e tempo deixaram de ser conceitos absolutos 

– eles, agora, dependiam do estado de movimento de cada observador.

Unindo todas as peças do quebracabeça, a teoria da relatividade 

geral, como foi chamada, aboliu o conceito de força gravitacional: 

agora, uma maçã solta no ar cai em direção ao chão não porque há 

uma força puxandoa para baixo, mas porque a trajetória de queda 

é a ‘mais retilínea possível’ na geometria do espaçotempo distorci

da pela massa da Terra.

Do mesmo modo, o Sol não mais exerce uma força sobre a Terra 

e os outros planetas; apenas deforma a geometria à sua volta, de 

modo que os planetas, livres da ação de qualquer força, ao percor

rerem as trajetórias ‘mais retilíneas possíveis’ nessa geome  

tria distorcida, acabam descrevendo as órbitas que observamos  

(figura 1). 

Em consonância com o princípio de equivalência de Einstein, os 

referenciais em queda livre são os verdadeiros referenciais inerciais. 

Portanto, você, leitor(a), sentado(a) em sua cadeira ou em pé lendo 

estas linhas, está, mesmo parado(a), sendo acelerado(a) para cima 

Figura 1. Em A, 
trajetória de queda 
de uma maçã  
na geometria do 
espaço distorcida 
pela massa  
da Terra. Em B, 
órbita dos planetas 
no espaço 
distorcido pela 
massa do Sol

A

B



– ou seja, sendo tirado(a) a todo instante da trajetó

ria que seria inercial, como ocorre com o ocupan

te de um carro fazendo uma curva – pela única 

força que atua sobre você no momento: a de 

contato com a cadeira ou o chão (figura 2).

MERCÚRIO E O DESVIO DA LUZ_ Essa 

nova maneira de entender a gravidade levou a 

consequências imediatas. A primeira delas foi a 

explicação de uma anomalia na órbita de Mercúrio. 

Sabiase, desde o século 19, que o ponto de máxima 

aproximação entre esse planeta e o Sol (periélio) mudava li

geiramente a cada volta, de um tanto que não podia ser completa

mente explicado pela gravitação de Newton. 

Einstein verificou que a teoria da relatividade geral dava resulta

dos muito parecidos com os da gravitação de Newton quando os 

campos gravitacionais eram fracos. Mas a diferença entre as duas 

teorias se acentuava à medida que o campo gravitacional fosse mais 

intenso – por exemplo, nas mediações do Sol. E essa diferença ex

plicava satisfatoriamente a anomalia da órbita de Mercúrio. 

A relatividade geral já nascia com um fato empírico a seu favor.

Outra consequência imediata da teoria: o desvio de raios de luz 

por campos gravitacionais. Como a gravidade é apenas um efeito 

colateral da curvatura do espaçotempo – sobre o qual tudo se pro

paga, inclusive a luz –, era inevitável que a trajetória dos raios lumi

nosos também fosse afetada, ou seja, encurvada. 

Einstein calculou qual seria o desvio de um raio de luz, vindo de 

uma estrela distante, ao passar rasante ao Sol, o que levaria a uma 

mudança na posição aparente dessa estrela 

quando vista da Terra (figura 3). Em 29 de maio 

de 1919, duas expedições científicas britâni cas, 

uma enviada a Sobral, no Ceará, e outra à Ilha do 

Príncipe, na costa africana ocidental, fotografaram o 

céu na direção do Sol durante um eclipse total, de modo que 

as estrelas de fundo pudessem ser vistas. 

Comparando com registros des sas mesmas estrelas de outra  

época do ano – quando o Sol não estava entre elas e nós –, a dife

rença entre a posição real e a posição aparente dessas estrelas pôde 

ser medida. 

E, assim, a previsão feita por Einstein quase quatro anos antes foi 

confirmada. 

ENERGIA E MATÉRIA ESCURAS_ As implicações mais im

portantes da relatividade geral, no entanto, vão muito além de pe

quenos efeitos na Terra ou no Sistema Solar. A teoria mudou drama

ticamente a maneira como vemos o universo. Logo em 1917, Einstein 

percebeu que sua teoria não favorecia a ideia de que o universo 

fosse estático: ele deveria estar ou se expandindo, ou se contraindo, 

de modo que, no passado, deveria ter sido bem diferente do que é 

hoje – possivelmente, tendo até tido um início. 

Figura 2. Como o ocupante de um carro  
fazendo uma curva, desviado a todo instante  
da trajetória retilínea, um corpo parado  
sobre a superfície da Terra está sendo acelerado 
para cima pela única força que atua sobre ele:  
a de contato com a superfície



Era a primeira vez que essa questão podia ser abordada de uma 

maneira científica. Einstein não era imune aos preconceitos de sua 

época e resolveu modificar sua teoria, introduzindo nela a chamada 

constante cosmológica, para que as equações se conformassem com 

um universo estático e eterno. No entanto, observações do final da 

década de 1920 mostraram que as galáxias estavam se afastando 

umas das outras, ou seja, o universo estava, de fato, em expansão. 

Einstein classificou a constante cosmológica como “o maior erro” de 

sua vida.

Hoje, sabemos que o universo – cuja idade é de 13,8 bilhões de 

anos – não só está se expandindo, mas que faz isso, nos últimos 6 

bilhões de anos, de forma acelerada. Interpretado à luz da relativi

dade geral, isso significa que cerca de 70% da energia do universo 

está em uma forma exótica. Denominada energia escura – pois não 

pode ser ‘vista’ –, ela é diferente de qualquer coisa que já detectamos 

nos mais avançados laboratórios de física da Terra.

Algo semelhante ocorre com outros 25% da energia do universo: 

a chamada matéria escura só pode ser detectada por seus efeitos 

gravitacionais sobre outros corpos. Portanto, tudo o que vemos ao 

nosso redor e no cosmo (galáxias, estrelas, planetas, humanos, bac

térias etc.) corresponde a apenas 5% do conteúdo de energia do 

universo.

Portanto, a relatividade geral é, até o momento, a única ferramen

ta que nos permite vislumbrar 95% dos constituintes da natureza.

O MAIS ANTIGO DOS MISTÉRIOS_ Apesar de tudo o que a 

relatividade geral possibilitou que apreendês semos sobre o universo 

em grandes escalas, é no contexto estelar que surge sua consequên

cia mais fantástica. 

Quando a ‘morte’ chega para uma estrela que tem cerca de 10 

vezes ou mais a massa do Sol, seu núcleo ‘im plode’ (colapsa sob sua 

Figura 3. Os raios de luz vindos de uma estrela sofrem um desvio nas  
proximidades de um campo gravitacional intenso (no caso, o Sol).  
Essa alteração na trajetória da luz faz com que a estrela  
seja vista em uma posição aparente e não em sua posição real



própria gravidade), gerando uma grande ex plosão, denominada su

pernova. Se a massa do objeto remanescente desse processo de ‘mor

te estelar’ for maior do que cerca de três massas solares, então nada 

é capaz de impedir que toda essa matéria continue co lapsando in

definidamente, até se concentrar em uma região de volume efetiva

mente nulo! Surge assim uma singularidade.

A curvatura provocada por essa singularidade no espaçotempo é 

tão grande que qualquer coisa que se aproxime muito dela (inclusi

ve a luz) é inevitavelmente tragada em sua direção. Essa região em 

torno da singularidade – de onde nem mesmo a luz consegue esca

par – é chamada de buraco negro.

No centro de nossa galáxia, há um forte candidato a buraco negro, 

com cerca de 4,1 milhões de massas solares. Hoje, acreditase que a 

maioria das galáxias tem um buraco negro gigante em seu centro 

– alguns com até bilhões de massas solares. 

Embora o próprio Einstein aparentemente nunca tenha aceitado 

a existência desses objetos exóticos (fru tos de sua própria teoria), 

hoje é inconcebível acomodar todas as observações astronômicas 

sem fazer uso da existência de buracos negros. 

Entender as singularidades escondidas em seu interior é uma 

questão que tem frustrado gerações. No escopo da relatividade geral, 

as singularidades são como ‘bordas’ do espaçotempo, o ‘fim da linha’ 

para quem, ou o que se dirigir a elas. Na singularidade, as leis da 

física, como as conhecemos, perdem o sentido. 

Acreditase que, há cerca de 13,8 bilhões de anos, uma singulari

dade tenha sido o ponto de partida para a subsequente expansão do 

universo. Portanto, guardada no interior dos buracos negros, pode 

estar a chave para o mais antigo dos mistérios: a origem do universo.

NOVO PARADIGMA? Cem anos depois de sua formulação, há 

quem defenda que a relatividade geral tenha que ser substituída por 

uma versão que se adeque ao paradigma introduzido pela física quân

tica, teoria que lida com o diminuto universo atômico e subatômico 

e que, ao lado da relatividade geral, é um dos pilares da física con

temporânea. 

Ou, talvez, as duas teorias tenham que ser reformuladas. 

O fato é que a busca por essa teoria da ‘gravidade quântica’ – que, 

alguns acreditam, possibilitará entender as singularidades – tem 

frustrado os mais brilhantes físicos teóricos de cada geração – in

clusive Einstein.

Assim, não será uma grande surpresa se a relatividade geral com

pletar seu segundo centenário tão em forma quanto completa o pri

meiro. E, independentemente do que venha a ocorrer, é quase certo 

que continuará sendo uma valiosa ferramenta na exploração do 

universo.
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Duas técnicas que permitem modificar o material genético 
característico de uma espécie pro me tem revolucionar o con-
trole de insetos transmissores de doenças. A primeira é usa-
da para fazer mudanças precisas (ou ‘editar’, como dizem os 
cientistas) no DNA do inseto, de forma que ele se torne esté-
ril, ou seja, impedido de carregar o agente causador da doen-
ça. A segunda torna possível propagar essas alterações em 
uma população natural, para que todos os insetos de uma 
mesma espécie passem a carregar a nova característica  
desejada. Os cientistas discutem agora co mo usar essas téc-
nicas para beneficiar a saúde humana, sem causar danos ao 
ecossistema.

https://youtube.com/shorts/b-LFiJOyn-Q?feature=share


Q uem assistiu aos filmes A mos ca ou O  

ataque das vespas mutantes certamente 

pensa em insetos geneticamente modifi

cados como vilões transgêni cos, que tra

zem resultados desastrosos para os hu

manos. Porém, mudanças genéticas que 

permitem o controle de insetos vetores podem nos trazer muitos 

benefícios. É o caso do mosquito Aedes aegypti, que, no Brasil, tem 

sido o grande responsável por transmitir os vírus da dengue, da 

febre chikungunya e da zika. Os controles mecânico, químico e 

biológico vêm sendo usados para eliminar esses mosquitos, e vários 

laboratórios no Brasil e no mundo vêm testando estratégias gené

ticas para seu controle. Mosquitos transgênicos que carregam ge

nes para induzir esterilidade já foram liberados na natureza como 

tentativa de eliminar populações endêmicas, reduzindo em 92% o 

número desses insetos transmissores. Outra estratégia propõe que 

se modifique geneticamen te o mosquito para que ele não mais 

carregue o agente causador da doença. Experimen tos desse tipo 

foram feitos no mosquito Anopheles, transmissor da malária, dimi

nuindo a quantidade de parasitos carregados por esse vetor.

A dificuldade no uso de ferramentas ge né ticas para controlar a 

transmissão de doenças por insetos tem sido a complexidade e o 

tempo requerido para gerar os animais transgênicos, assim como a 

perda progressiva das modificações na população quando os insetos 

são libe rados na natureza. Porém, uma nova metodologia tem po

tencial para resolver esses problemas: é a Reação Mutagênica em 

Cadeia ou MCR (do inglês, Mutagenic Chain Reaction). Ela foi pro

posta para controlar insetos vetores em geral, incluindo os mosqui

tos dos gêneros Anopheles e 

Aedes, e barbeiros dos gêneros 

Rhodnius e Triatoma, que carre

gam protozoários causadores da 

doença de Chagas.

Essa metodologia depende de 

um novo sistema, desenvolvido 

em 2012, para modificar o DNA 

(onde se localizam os genes) do 

inseto vetor. A alteração do ma

terial genético que caracteriza uma espécie recebe o nome de edição 

de genomas. Além disso, a MCR inclui uma ferramenta que permite 

que essa modificação genética seja propagada automaticamente, 

fazendo com que quase todos os insetos de uma população tornem

se insetos modificados. 

REVOLUÇÃO CRISPR_ Sem perceber, o homem vem modifi

cando o genoma de plantas e animais durante sua história. Por exem

plo, a seleção, ao longo de décadas, de plantas que produzem frutos 

mais doces perpetua linhagens com modificações no DNA em relação 

ao genoma precursor. Da mesma forma, poderíamos selecionar in

setos incapazes de transmitir infecções indesejáveis. No entanto, a 

seleção dessas características requer um longo período de tempo 

para se estabelecer. Dentro do laboratório, cientistas vêm alterando 

o DNA de modo mais direcionado, modificando genes específicos 

que controlam características desejadas, como a doçura de um fruto. 

Apesar de mais rápidas, essas metodologias são extremamente com

plexas e limitadas a uns poucos genes.



Assim era até 2012, quando pesquisadores adaptaram um sistema 

identificado em bactérias para modificar sequências de DNA de for

ma específica em laboratório, com baixo custo e de maneira alta

mente eficiente. Hoje, o DNA de qualquer ser vivo pode ser modifi

cado ou, no jargão científico, ‘editado’, por meio dessa metodologia, 

chamada CRISPR/Cas9 (ver ‘Sistema CRISPR/Cas9’). A partir de uma 

moléculaguia (RNAguia) que reconhece a região do DNA que se 

quer modificar e uma enzima (Cas9) que corta o DNA nesse local, a 

CRISPR/Cas9 permite que sequências sejam retiradas, trocadas ou 

in cluídas no genoma (figura 1).

A revolução CRISPR, como é muitas vezes chamado o efeito provo

cado pelo desenvol vimento dessa técnica, gerou furor na comunidade 

científica. Com ela, é possível editar o genoma de fungos, plantas e 

animais e, em princípio, até editar o genoma de embriões humanos 

para corrigir problemas genéti cos, possibilidade que foi recentemen

te de mons trada por pesquisadores chineses. Da das a facilidade e a 

rapidez no uso dessa técnica, um grande número de genomas vem 

sendo editado em laboratórios de pesquisa ao redor do mundo. No 

caso de humanos, questões éticas limitam seu uso. No entanto, na 

China e na Inglaterra, já é permitido editar embriões humanos para 

pesquisa, desde que estes sejam fruto de fertilização in vitro e estejam 

armazenados há muito tempo, impossibilitando a geração de bebês. 

No caso do Aedes aegypti, retirando ou subs tituindo sequências 

do DNA do inseto, poderíamos tornálo incapaz de transmitir o 

vírus da zika e de outras doenças. Ao cruzar com outros insetos 

na natureza, essa característica seria repassada aos descendentes, 

tornando grande parte da população de mos quitos ‘inofensiva’ 

para nós.

SISTEMA CRISPR/CAS9
CRISPR é a sigla em inglês para Repetições Palin drômi cas Curtas Agrupadas e 
Regularmente Inte respaçadas (Clustered Regularly Interspaced Short  Palindro-
mic Repeats). Tratase de sequências repe  ti das identificadas no genoma de 
bactérias e que guar dam, intercaladas nesse DNA repetido, se quências que 
representam a memória de infecções virais passadas, como uma carteira de 
vacinação. Ao ser infectada, a bactéria insere pedaços do DNA viral entre o DNA 
repeti do (as repetições palindrômi cas curtas) no seu genoma. Na próxima in-
fecção por outro vírus do mesmo tipo, a bactéria usa essas se quências como 
guia (RNAguia) para reconhecer o DNA correspondente no vírus, já que a se-
quência do RNA é complementar à do DNA do vírus. A interação do RNAguia 
com o DNA viral favorece a ação da enzima Cas9, que corta o DNA viral de fita 
dupla, impedindo que ele se replique e combatendo, assim, a infecção. 

Em 2012, pesquisadores liderados por Emmanuele Carpentier e Jennifer 
Doudna adaptaram CRISPR pa ra uso como ferramenta de edição genômica. 
Primei ro, mostraram que o sistema bacteriano funciona em eucariotos (seres 
cujas células têm núcleo envolto por membrana e com organelas) e é versátil: 
variando a sequên cia do RNAguia, é possível direcionar o corte com a en zima 
Cas9 para qualquer sequência específi ca de DNA complementar.

Em seguida, usaram o corte feito pela Cas9 como porta de entrada para 
modificar sequências de DNA. Sabendo que toda célula eucariota busca cor-
rigir lesões em seu DNA para manter sua integridade ‘copiando’ uma sequência 
similar, Carpentier e Doudna inseriram em uma célula a enzima Cas9, o RNA-
-guia e um DNA semelhante às regiões em torno do corte feito pela enzi - 
ma Cas9, mas com pequenas alterações na sua se quência. Conseguiram, assim, 
inserir um DNA modifica do no local exato do corte feito pela Cas9.

Eles concluíram então que o sistema CRISPR/Cas9 de edição genômica, 
composto de uma enzima (Cas9), um RNAguia complementar ao DNA alvo do 
corte e um fragmento de DNA ‘substituto’, permite retirar, trocar ou inserir DNA 
em qualquer região do genoma, de forma precisa e específica. Essa ferramen-
ta pode ser usada em qualquer animal ou planta que tenha tido seu genoma 
sequenciado.



REAÇÃO EM CADEIA_ Como qualquer estratégia de controle 

genético, o maior problema do uso de animais com genoma alterado 

pela técnica CRISPR/Cas9 é que, quando estes são liberados na na

tureza, suas modificações genéticas se diluem rapidamente e, após 

algum tempo, desaparecem. Na estratégia de gerar mosquitos mo

dificados que não transmitam o vírus da zika, por exemplo, quando 

estes cruzassem com animais selvagens, somente uma cópia de DNA 

editado seria herdada pelos filhos (a outra viria do inseto selvagem). 

Considerando os princípios da genética mendeliana, 50% desses 

filhos carregarão a modificação. Entre os netos, apenas 25% dos 

animais terão o DNA editado que carrega a alteração genética para 

atacar o vírus da zika. Com o tempo, essa percentagem tornase 

progressivamente menor e, em poucas gerações, o DNA editado de

saparece na população e, sem ele, os mosquitos que transmitem a 

doença voltam a ser predominantes.

Em 2015, os cientistas Ethan Bier e Valentino Gantz, da Universi

dade da Califórnia em San Diego (EUA), adaptaram o sistema CRISPR 

para que a sequência do DNA editado presente em uma geração 

parental de insetos fosse mantida em todos os seus descendentes. 

Para isso, incluíram, dentro do DNA a ser inserido no corte feito pela 

Figura 1. Na técnica 
CRISPR/Cas9, uma 
molécula de 
RNA-guia 
reconhece a região 
do DNA que se quer 
modificar e uma 
enzima (Cas9) corta 
o DNA nesse local, 
permitindo que 
sequências sejam 
retiradas, trocadas 
ou incluídas no 
genoma



enzima Cas9, genes que levam à geração dos componentes do siste

ma CRISPR/Cas9 (Cas9, RNAguia e DNA substituto). Ou seja, no 

primeiro animal editado, o RNAguia, a enzima Cas9 e o DNA ‘subs

tituto’ são injetados pelos pesquisadores. Depois, esse animal passa 

a carregar os componentes necessários para a edição do genoma 

sem a interferência humana. Dessa forma, a cada geração, o inseto 

editado replica a modificação originalmente feita pelo homem. Essa 

metodologia recebeu o nome de Reação Mutagênica em Cadeia (MCR, 

na sigla em inglês), pois é gerada uma mutação que se propaga, como 

uma reação em cadeia. 

Supondo que o primeiro animal editado seja um macho, os com

ponentes CRISPR carregados no DNA do espermatozoide cortam e 

modificam o DNA fornecido pela fêmea no processo de fertilização. 

Portanto, todo cruzamento desse animal editado com animais sel

vagens gerará descendentes carregando o DNA editado em todas as 

suas células, in clusive nos gametas (células reprodutivas). Quan do 

cruzarem com animais selvagens, esses descendentes também mo

dificarão o DNA deles, assim como fez seu pai, propagando a altera

ção dentro da população. Essa modificação continua sendo especí

fica para editar apenas o DNAalvo. Assim, a proporção de animais 

editados aumentará progressivamente nas próximas gerações até 

atingir a totalidade da população (figura 2).

Figura 2. Na técnica MCR (à direita), genes que levam à geração dos 
componentes do sistema CRISPR/Cas9 (Cas9, RNA-guia e DNA substituto) 
são incluídos dentro do DNA inserido no genoma a ser modificado, 
permitindo que a alteração genética seja replicada nas gerações seguintes e 
a proporção de animais modificados aumente progressivamente até atingir 
toda a população de mosquitos. Com a técnica CRISPR/Cas9, sem MCR, 
apenas metade dos descendentes de cada geração carregaria o DNA 
editado e as modificações genéticas desapareceriam depois de algum 
tempo da liberação dos mosquitos na natureza



que alterações genéticas indesejadas não sejam também propagadas 

e que haja estratégias de controle caso isso ocorra.

A comunidade científica, os membros do sistema brasileiro de 

saúde e a sociedade brasileira em geral devem participar dos debates 

éticos sobre essas técnicas de edição de genomas, reconhecendo 

seus benefícios e apontando as medidas de biossegurança para per

mitir seu uso controlado. Em todos os países, leis e procedimentos 

devem ser formulados para regular o emprego desses métodos ex

tremamente promissores no controle de epidemias como as de den

gue e zika. 
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Recentemente, essa estratégia foi usada em laboratório para evi

tar a propagação da malária pelo mosquito Anopheles stephensi. No 

estudo, mosquitos editados por essa técnica deixavam de carregar o 

parasita causador da doença. Mais importante: os filhos desses ani

mais, quando cruzados com uma população natural (selvagem) de 

insetos, conferiam a mesma característica aos seus descendentes 

por várias gerações. Portanto, as metodologias CRISPR e MCR mos

traramse ferramentas simples e rápidas para combater doenças 

transmitidas por insetos. 

USO CAUTELOSO O sistema CRISPR de edição de genomas já 

é uma realidade nos laboratórios de pesquisa ao redor do mundo. A 

tecnologia é de domínio público; logo, qualquer laboratório que faça 

biologia molecular de rotina e tenha licença para uso de animais ou 

plantas modificadas pode empregála. Além disso, empresas que fa

zem ferramentas CRISPR por encomenda se multiplicam a cada dia, 

permitindo ao pesquisador criar animais e plantas editadas em pou

cas semanas. A metodologia já possibilitou, por exemplo, aumentar 

o tempo que o cogumelo leva para escurecer (o que amplia o perío

do apropriado para seu consumo) e produzir variedades de arroz e 

tomate mais resistentes a variações cli máticas ou pragas. Neste ano, 

a técnica foi aplicada em embriões humanos inviáveis pa ra corrigir 

doenças genéticas, mas o teste teve baixa eficiência.

Já o sistema MCR, por ter o potencial de modificar todos os animais 

de determinada espécie em um ecossistema independentemente do 

controle humano, exige que se discutam suas implicações ecológicas 

antes de seu uso efetivo. É preciso avaliar com cuidado o impacto da 

liberação de animais modificados na natureza, para ter certeza de 

http://www.lbmd.com.br
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| REVISTA DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DA SBPC | NÚM
ERO 285 | VOLUM

E 48 | SETEM
BRO 2011 |

EDIÇÃO Nº

CÉDRIC VILLANI
Matemático 
premiado quer 
dividir entusiasmo 
pela ciência 

FACEBOOK
Sucesso da plataforma 
de interação na 
internet tem data 
para terminar?

A invasão está só começando
ROBÔS VOADORES

FACEBOOK
Sucesso da plataforma 

NÚMERO 300 | VOLUME 50 | JANEIRO/FEVEREIRO  2013 | R$ 10,95REVISTA DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DA SBPC

| REVISTA DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DA SBPC | NÚM
ERO 300 | VOLUM

E 50 | JANEIRO/FEVEREIRO 2013 |

revista de divulgação científica do instituto ciência hoje número 330 | volume 55 | outubro 2015 | r$ 10,95

MEMÓRIA APAGADA 
o desafio da preservação 

de documentos digitais 

O manipulador de células  
stevens rehen fala de suas  

pesquisas com reprogramação  
celular e organoides

ATENÇÃO PARA O CERRADO 
bioma requer estratégia  

de conservação adequada  
a sua rica diversidade

vida  
luminosa

segredos dos seres  
que brilham no escuro

Menopausa
Quais os mecanismos cerebrais  
envolvidos nessa fase da vida?

revista de divulgação científica do instituto ciência hoje núMero 328 | voluMe 55 | agosto 2015 | r$ 10,95

TROPEÇOS À MOSTRA 
dados nulos ou negativos  
de pesQuisa taMbéM  
deveriaM ser publicados

A LUZ COMO  
LINGUAGEM ARTÍSTICA 
iluminação em imagens 
cinematográficas opera como 
elemento narrativo

SOBRECULTURA 
lewis carroll  
e o maravilhoso  
universo de Alice

REVISTA DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DA SBPC NÚMERO 325 | VOLUME 55 | MAIO 2015 | R$ 10,95

Como um 
tapete mágico

 FOTOGRAFIA
A história da técnica 

que eterniza imagens

ENXAQUECA
Os fatores que a defl agram e 
as substâncias que a tratam

SOBRECULTURA
Pensamento oriental 

sob novo olharBrasil detém tecnologia de 
levitação magnética

TERRA AZUL 
Como explicar a cor de nosso planeta?

REvisTA dE divULgAção CiEnTífiCA do insTiTUTo CiênCiA hojE númERo 329 | voLUmE 55 | sETEmbRo 2015 | R$ 10,95

ATRÁS DO ‘CÁLICE SAGRADO’  
Cientistas buscam  
um substituto eficaz  
para o sangue

MARCO DE BRASILIDADE 
o papel da imprensa, dos 
intelectuais e do Estado na 
consolidação do samba

mAConhA 
os prós e os contras  

do uso e da proibição 

REVISTA DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DA SBPC

ELETROCHOQUE 
SEM MEDO
Tratamento indolor e efi caz 
contra depressão grave

NÚMERO 309 | VOLUME 52 | NOVEMBRO 2013 | R$ 10,95

COMPUTAÇÃO
História da informática 
na União Soviética alterna 
avanços e desacertos

OBESIDADE
LICIO VELLOSO ALERTA PARA 
AS DIFERENTES FACETAS DO DISTÚRBIO

SERGIO REZENDE
A pesquisa e os acasos na trajetória 
do físico que adotou Pernambuco

| REVISTA DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DA SBPC | NÚM
ERO 297 | VOLUM

E 50 | OUTUBRO 2012 |

 MESTRADO E DOUTORADO

PUC-SP
O CONHECIMENTO 
EM PESSOA.

MESTRADO E DOUTORADO

www.pucsp.br/pos

INSCRIÇÕES: 01/10 A 30/10

(11) 3670-8526

Rev Ciencia Hoje 205x275 Mestrado PUC.indd   1 14/09/12   15:12

REVISTA DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DA SBPC NÚMERO 297 | VOLUME 50 | OUTUBRO 2012 | R$ 10,95

FATORES CULTURAIS 
INFLUENCIAM EVOLUÇÃO BIOLÓGICA

Nova técnica 
permite identifi car 
de tumores a 
placas de gordura

FOTOACÚSTICA

Patrimônio arqueológico 
pouco conhecido no 
Mato Grosso do Sul

ARTE RUPESTRE
Prêmio Nobel 

propõe ensinar 
ciência já na 

pré-escola

DESDE MUITO CEDO

COMO CAMINHA 
A HUMANIDADE?

REVISTA DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DO INSTITUTO CIÊNCIA HOJE  |   R$17,40 JAN-FEV 2019  |  EDIÇÃO 362

SEM ABRIR MÃO DO BIFE
Será possível neutralizar os efeitos nocivos da 
carne vermelha ao nosso organismo?

OUTUBRO 2020  |  EDIÇÃO 370REVISTA DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DO INSTITUTO CIÊNCIA HOJE  |   R$17,40

BRANQUITUDE  
E PRIVILÉGIO
A IDEIA FICTÍCIA DE  
SUPERIORIDADE BRANCA

REVISTA DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DO INSTITUTO CIÊNCIA HOJE  |   R$17,40 SETEMBRO 2018  |  EDIÇÃO 347

A SAÚDE NA ERA DO 
JOGO DIGITAL

REVISTA DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DO INSTITUTO CIÊNCIA HOJE  |   R$17,40 SETEMBRO 2019  |  EDIÇÃO 358

OS HACKERS 
DA BIOLOGIA

REVISTA DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DO INSTITUTO CIÊNCIA HOJE  |   R$17,40 MARÇO 2020  |  EDIÇÃO 363

COMO ENFRENTAR O 
CORONAVÍRUS?

https://web.facebook.com/cienciahoje
https://www.instagram.com/ciencia_hoje/
https://www.youtube.com/channel/UCaVd2ceTlZnJGzS8qMUmDKg
https://cienciahoje.tumblr.com/
https://cienciahoje.org.br/

	CAPA
	SUMARIO
	ARTIGO Cemitério dos pretos novos
	https://youtube.com/shorts/VxJ_zeltRQM?feature=share
	Saber Fragmentado
	USO RELIGIOSO DE SUBSTÂNCIAS
	PSICOATIVAS
	Cemitério dos Pretos Novos
	O papel dos vírus na árvore da vida
	Big data
	Computação para uma sociedade conectada e digitalizada

	NOVO HORIZONTE  DA FÍSICA
	A natureza como arte

	RELATIVIDADE GERAL
	Uma janela centenária para os mistérios do universo 

	Edição de genomas
	Arma no controle de insetos transmissores de doenças


	Previou 2: 
	Página 1: 
	Página 2: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 37: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 
	Página 59: 

	Next 2: 
	Página 1: 
	Página 2: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 37: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 
	Página 59: 

	Botão 2: 
	Página 1: 
	Página 2: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 37: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 
	Página 59: 

	Botão 3: 
	Página 1: 
	Página 2: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 
	Página 37: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 
	Página 59: 

	Botão 37: 
	Botão 33: 
	Botão 34: 
	Botão 35: 
	Botão 36: 
	Next 3: 
	Previou 3: 
	Botão 27: 
	Botão 26: 
	Botão 12: 
	Botão 13: 
	Botão 14: 
	Botão 15: 
	Botão 7: 
	Botão 8: 
	Botão 6: 
	Botão 10: 
	Botão 11: 
	Botão 16: 
	Botão 17: 
	Botão 18: 
	Botão 19: 
	Botão 21: 
	Botão 22: 
	Botão 23: 
	Botão 24: 
	Botão 32: 
	Botão 28: 
	Botão 31: 
	Botão 30: 
	Botão 29: 


