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Run, rabbit run. 

Dig that hole, forget the sun, 

And when at last the work is done 

Don't sit down it's time to dig another one. 

 

Pink Floyd - Breathe  
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RESUMO 

 

Desde tempos antigos a maioria dos saberes e técnicas desenvolvidas pela humanidade 

tiveram como propósito compreender e estudar os fenômenos da natureza. A ciência, 

como uma destas narrativas, funciona como instrumento de tradução, transcrevendo 

aquilo que, sistematicamente é observado. Como parte do protocolo das ciências 

modernas, as Ciências Biológicas compreendem um metiê de saberes e técnicas que se 

dispõem a estudar os fenômenos da vida. Mas não só. Dentro do conjunto das 

transformações que passam as ciências modernas o diálogo com áreas correlatas tornou-

se bastante estreito e pontualmente funcional, enquanto que, por sua vez, o diálogo com 

áreas não correlatas tornou-se inexistente. Nesta pesquisa problematizo o ensino de 

Ciências Biológicas como lugar estratégico para construir uma compreensão de natureza 

que amplie as relações conceituais entre diferentes eixos disciplinares, anteriormente 

fragmentados. Para isto, tomo como base quatro vias de aproximação metafóricas para 

problematizar a formação do biólogo no Brasil. Três delas propostas por Joël de 

Rosnay, representadas pelos artefatos: O Telescópio, O Microscópio e O Macroscópio. 

E por fim, uma proposição complementar que intitulo o Olho Nu. Por meio da metáfora 

do Telescópio, que permite construir um olhar mais geral sobre um fenômeno, trato do 

ensino de Ciências Biológicas no Brasil. Por meio da metáfora do Microscópio, que 

permite analisar o detalhe, construo um ranking dos principais cursos de Biologia e 

proponho uma discussão sobre as compreensões de natureza que fundamentam a 

formação do biólogo. Por meio da metáfora do Macroscópio, que permite religar e 

distanciar a parte e o todo de um fenômeno observado, problematizo as bases para um 

diálogo transdisciplinar tendo como referência autores como Ilya Prigogine, Basarab 

Nicolescu, Henri Atlan e Bruno Latour. Completa esse conjunto quaternário de 

metáforas uma leitura e compreensão do mundo a partir do Olho Nu, como estratégia de 

uma percepção mais próxima da natureza. A referência para este domínio é o filósofo da 

natureza Chico Lucas da Silva. 

 

Palavras-chave: Ensino de Biologia. Formação de Professores. Compreensão de 

natureza. Complexidade. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Most knowledge and techniques developed by mankind since ancient times had the 

main purpose to study and understand the various phenomena of Nature. Science, like 

one of these narratives, works as a translation, transcribing what, is systematically 

observed. Within the set of transformations on the modern sciences, the dialogue with 

related areas became quite narrow and, occasionally, functional, and the dialogue with 

non-related areas, in turn, does not takes place by any matters. The focus of this 

research is the teaching of Biological Sciences, and the undergraduate courses as 

strategic places to disseminate a broad understanding of Nature, that broadens the 

conceptual relations between different disciplinary axes, previously fragmented. In 

order to do so, I take a four-way metaphorical approach as a methodological 

construction base. Three of them proposed by Joël de Rosnay, represented by artifacts: 

The Telescope, The Microscope and the Macroscope. And finally, a proposition that 

complements the approach, that i named The Naked Eye. In Telescope, which allows a 

more general construct of a phenomenon, I discuss the teaching of Biological Sciences 

in Brazil. In the microscope, which allows us to analyze in detail a scenario, I construct 

a rank of the major courses in biological sciences and propose a discussion on the 

understanding of nature on the undergraduate programs. In Macroscope, who allows, at 

the same time, zoom in and out to the phenomenon observed, I call for a 

transdisciplinary dialogue, based on the authors Ilya Prigogine, Basarab Nicolescu, 

Henri Atlan and Bruno Latour, which can certainly contribute to the curriculum of the 

Biologists training programs, that builds knowledge pertinent to a complex observation 

of Nature. I complete the set of the quaternary reading and understanding of the world 

from the Naked Eye, as the first strategy of perception in our species. For this, I invite 

the philosopher of Nature Chico Lucas da Silva as my interlocutor. 

 

Key-Words: Biology teaching. Undergraduate curriculum. Understanding of Nature. 

Complexity. 
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NATUREZA \ê\Substantivo feminino 
 

 

Do latim, natura, comp. pelo tema natus, p. pass. de nascere = nascer e urus = sufixo do particípio futuro 

de oritur = surgir, gerar, a força que gera. 

 

Dic. Larousse 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

1. Mundo físico, esp. aquele em que o ser humano habita e que existe sem sua intervenção. 

2. Conjunto de elementos (mares, montanhas etc.) que constituem o mundo natural. 

3. Paisagem formada por esses elementos. 

5. Conjunto de tendências ou instintos que orientam a conduta e constituem a essência de algo: natureza 

agressiva de um povo. 

6. Conjunto de características peculiares que definem um elemento num grupo ou um grupo entre outros; 

caráter, tipo, espécie: problemas de naturezas diversas. 

7. Condição do que é selvagem, primitivo. 

 

Dic. Houaiss 

--------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- 

 

1.  Conjunto das leis que presidem à existência das coisas e à sucessão dos seres.  

2. Força ativa que estabeleceu e conserva a ordem natural de quanto existe.  

3. Conjunto de todas as coisas criadas; o universo.  

4. Aquilo que constitui um ser em geral, criado ou incriado.  

5. Essência ou condição própria de um ser ou de uma coisa.  

6. Conjunto das propriedades de um ser organizado.  

7. Constituição de um corpo.  

8. Nos organismos, o conjunto de feições, hábitos e funções que se herdam.  

9. As manifestações das forças naturais numa certa região.  

10. Caráter, feitio moral, temperamento.  

11. Biol: Conjunto dos seres que se encontram na Terra. N. humana, Sociol: o que mais distingue o ser 

humano dos outros seres vivos, isto é, a capacidade, adquirida através de interação com semelhantes, de 

assumir o papel de outrem, de julgar-se a si mesmo deste ponto de vista, e, assim, de desenvolver o self, 

autocontrole e sentimentos (Pierson). N.-morta: pintura que representa objetos inanimados, exceto 

paisagens e cadáveres humanos. N. originária, Sociol: equipamento biológico do homem, resultante de 

combinações de genes no ato da fecundação. N. viva: o mesmo que natureza vivente. N. vivente: os 

animais e as plantas. Cortar a natureza: causar a frieza ou indiferença sexual. De má natureza: de má 

índole. 

 

Dic. Michaelis 
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 Gerar, nutrir, nascer. Estas três palavras são comumente utilizadas pelos 

profissionais das Ciências Biológicas e da Saúde. Elas fazem parte do metiê técnico-

metodológico dos guias práticos (antigos manuais) de embriologia, anatomia 

comparada, citologia, fisiologia, zoologia e obstetrícia. Servem para descrever 

processos como o encontro dos gametas masculino e feminino; a forma pela qual a 

célula retira do meio os nutrientes necessários a sua sobrevivência; como o feto recebe o 

alimento e faz as trocas gasosas enquanto está no útero da mãe; ou como se dá o 

desenvolvimento de um ser vivo até estar completamente formado. 

 Enquanto conceitos o significado dessas palavras é pontual e respeita uma 

relação construída entre a sua função explicativa e a eficácia prática dos saberes 

específicos que estão contidos no seu campo disciplinar. Da mesma forma que um 

coágulo contém a hemorragia, a compreensão de um significado mais amplo, que vá 

além da forma e função atribuídas ao conceito pela área disciplinar, é prontamente 

contida. Tendo em vista uma educação que prioriza sempre o aumento do desempenho, 

da eficácia e da produtividade, os desvios não são permitidos. 

 Os conceitos de gerar, nutrir e nascer, como qualquer outro, são operadores 

lógicos que auxiliam a compreensão de um determinado fenômeno. São construções 

abstratas do pensamento que servem para distinguir, apesar de superarem 

essencialmente esta distinção. Neste sentido, gerar, nutrir e nascer podem ser 

compreendidos fora de suas castas disciplinares, dando sentido à forma pela qual nos 

alimentamos de conhecimentos mestiços para nutrir o nosso próprio pensamento; como 

conseguimos reorganizar as nossas próprias ideias, a partir de um novo ponto de vista, 

para gerar a novidade; e como conseguimos operar com criatividade a partir das nossas 

pesquisas. Os conceitos referidos aqui são como arquétipos de uma força geradora, que 

gesta, nutre e dá a luz a criatividade. Estas são características do conhecimento, da 

matéria, do universo, dos seres vivos, das dinâmicas e dos sistemas ou, segundo a 

etimologia latina, da própria natureza. 

  Os cursos de ciências biológicas não fogem a esta regra. A biologia alimenta-se 

de diversas ciências e é rica em saberes específicos por excelência. Nos cursos de 

formação de biólogos é muito comum encontrar grades curriculares extensas e inúmeras 

disciplinas que distinguem os mais variados processos que compreendem o vivo. 

Durante meus anos na graduação questionei profundamente o que estava a estudar. 

Eram os processos evolutivos, a ecologia de corpos lacustres, a dinâmica social das 

plantas, a vida dos Chiroptera (morcegos), a microbiologia, a sistemática de 
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invertebrados? Fui compreendendo aos poucos e, sobretudo, a posteriori, o que pautava 

essas estratificações: a religação entre elas.  

 O excesso de informações permeou a minha graduação enquanto bacharel e 

licenciado em ciências biológicas. Mesmo que não conseguisse operar o avizinhamento 

entre as disciplinas, o curso tinha alguns pontos de intersecção de saberes. Lembro-me 

que as aulas de ecologia, biogeografia e filosofia das ciências eram como um farol 

distante, apontando para um sul regenerativo. 

 A análise dos Chiroptera, dos ambientes lacustres e da sistemática de 

invertebrados fazia parte de uma curiosidade maior, mais dinâmica, que abrange 

situações e processos de outras ordens e escopos, qual seja, a observação da natureza. 

Aprendi que a natureza não é o Santo Graal da biologia, como fomos treinados para 

pensar. Todas as ciências se nutrem e são nutridas pela sua inexorável presença, estão 

sob a sua luz. A própria ciência é uma consequência da curiosidade humana em 

compreender como acontecem os fenômenos naturais. 

 Mas esses pontos de intersecção, ao contrário do que eu esperava, não levavam a 

uma sedimentação dos saberes, mas apontavam para uma leve incerteza de que este 

conjunto de conhecimentos não permitia o diálogo. Havia alguma coisa confusa com a 

forma pela qual nos era colocada a compreensão de natureza. O currículo havia limitado 

o conceito às estruturas disciplinares, circunscrevendo a natureza como ambiente, para a 

ecologia; a natureza como a flora, para a Botânica, e nenhuma natureza que incluísse o 

homem. A distinção lógica, mesmo apresentada como real, era insuficiente, lacunar. 

Ora, nós somos mamíferos, primatas! Somos também natureza. Então, por que há uma 

distinção e uma relação de superioridade entre homem / natureza, até mesmo nos cursos 

de formação de biólogos? E quanto à dinâmica natural, não estaríamos incluídos?  

O papel do biólogo, a sua formação e a forma pela qual ele compreende a 

natureza são questionamentos que me parasitam até hoje. Para compreender o papel das 

ciências, da biologia e das outras formas de sistematizar conhecimento precisamos, 

primeiro, compreender sobre qual natureza falamos, uma vez que ela é topoi de toda a 

emergência criativa. É a partir desta relação de parasitismo nutrida há algum tempo que 

a discussão presente nessa pesquisa foi gerada. A partir da dinâmica de 

conhecer/estranhar a minha própria formação faço, nas próximas páginas, uma 

caminhada sobre pontos chave na construção de uma compreensão alargada de natureza, 

tecendo um itinerário que permite pensar uma formação pertinente para o biólogo, 

pautada na ética, na diversidade de saberes e na emergência da criatividade. 
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O Diálogo Primeiro 

 

O desdobramento do tempo marca evoluções e metamorfoses de diversas ordens. 

Nosso planeta já foi, em épocas antigas, uma grande rocha quente e instável; já deu 

origem a um único grande continente; já foi coberto por gelo várias vezes e já sediou 

extinções de larga escala. Todas estas transformações fizeram e continuam a fazer 

emergir eventos igualmente diversos, como, por exemplo, a seleção de algumas espécies 

sobre outras, a modificação do relevo e do clima das regiões, a criação de novos biomas, 

entre outros. O fato é que nosso planeta é mutável. Não apenas ele, mas toda a natureza. 

Os ciclos biogeoquímicos fazem até mesmo as rochas mais antigas serem recicladas em 

um período de tempo considerável. Diferentes formas de vida estão constantemente 

sendo modificadas e selecionadas, garantindo sempre a possibilidade de novas 

emergências no domínio do vivo. 

Entretanto, estes eventos nem sempre seguem um padrão linear, determinístico e 

previsível. Há fenômenos de complexidades distintas e, no que tange aos fenômenos de 

alta complexidade, não há como prevê-los com precisão, assim como acreditavam a 

ciência clássica e a mecânica, ao considerar que qualquer previsão de um evento, 

determinado o espaço-tempo de sua trajetória, era possível utilizando o cálculo 

adequado. O demônio de Laplace (LATOUR, 2009) que poderia determinar passado e 

futuro foi esquartejado pelo mundo dos saltos quânticos. As transformações da natureza 

são marcadas pela dinâmica dos “sistemas longe do equilíbrio”, como apontam os 

estudos de Ilya Prigogine, premio Nobel de química em 1977. O surgimento do novo, 

da novidade e da inovação nos sistemas naturais nos expõe uma face da realidade nunca 

inteiramente determinada e pronta, mas em constante construção (PRIGOGINE, 2009). 

Os fenômenos de ciclagem da matéria utilizam a energia que entra no nosso 

planeta para gerir as transformações da natureza de forma contínua. Assim como o 

carbono, a água e o oxigênio se transformam na atmosfera terrestre, também sofre 

constantes alterações a maneira que representamos e compreendemos os fenômenos 

naturais. A forma pela qual descrevemos o mundo constitui-se, virtualmente, no mundo 

em si, por isso, quando mudamos nossa visão de mundo, o mundo muda, como lembra 

Basarab Nicolescu (NICOLESCU, 2000). 

As diferentes formas de representar e compreender a realidade constituem as 

bases para a formulação da diversidade dos mitos, técnicas e rituais. Substrato para a 
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diversidade da cultura, compreender a natureza por meio das singularidades locais é 

como operar por configurações rizomáticas que nutrem uma ecologia das ideias e da 

ação. A natureza é única e, simultaneamente, múltipla. Compartilhamos com 

pensadores, civilizações e expressões culturais de todos os tempos vestígios de uma 

mesma natureza em auto-eco-organização, repetidamente lida e interpretada de 

maneiras diversas em seus mistérios e desafios.  

Para Conceição Almeida (2010a), a cultura que recebemos hoje como herança 

funda-se sobre dois grandes domínios de saberes: de um lado os saberes da tradição; do 

outro os saberes científicos. A história da nossa civilização ocidental, inicialmente 

desenhada por múltiplos caminhos, tendeu por fim a seguir a reta das especializações e 

da padronização do pensamento. Este caminho linear nos direcionou nos últimos 

séculos para o predomínio das tecnociências e para a hegemonia deste domínio do saber 

sobre todos os outros. Esse cenário pode ser percebido em diversos espaços acadêmicos, 

como é o caso dos saberes pontuais e técnicos nos cursos de ciências biológicas. Tal 

processo contribuiu para construir um verdadeiro abismo que separa as diferentes 

formas de ver e representar o mundo, as diferentes disciplinas e as diferentes práticas de 

ensino. 

Tem sido certamente a cultura científica a principal estratégia pela qual os 

dispositivos de compreensão do ‘ser no mundo’ foram construídos nos últimos séculos. 

Esta estrutura de pensar, imbricada em um racionalismo excessivo e em uma lógica fria 

(MORIN, 2011), tornou-se hegemônica, sobretudo após o século XVII. 

Tendo por método a cisão e a análise para melhor compreender, a purificação 

dos saberes e das técnicas em direção às especialidades cada vez mais herméticas 

fomentaram a fragmentação do pensamento. A ironia é que a consolidação deste padrão 

de método, e consequentemente do estatuto científico moderno, “só foi possível às 

custas da redução, assimilação e negação” de organizações sistemáticas de outras 

ordens, construídas longe das academias (ALMEIDA, 2010, p. 58).  

Nesses outros espaços não acadêmicos, verdadeiros pensadores e intelectuais 

procuraram e procuram ainda hoje descrever e compreender as diferentes relações, 

formas e interações presentes na natureza. Os saberes construídos pelas suas 

observações sistemáticas são rigorosos, assim como os construídos através do 

paradigma científico, e constituem fontes de inspiração e pesquisa para as ciências 

formais, que levam consigo a marca dos métodos acadêmicos e da quantificação 

laboratorial.  
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Os dispositivos de compreensão do nosso ser no mundo são e foram construídos 

por esses intelectuais. Em macroescala, até mesmo os grandes paradigmas da ciência, 

marcados pela certeza, frequentemente tomam como base estas observações que, por 

sua vez, recebem maiores dimensões apenas quando possuírem a aceitação da 

comunidade acadêmica e, posteriormente, um estatuto de verdade única. 

Esses saberes, batizados de saberes da tradição por Conceição Almeida 

(ALMEIDA, 2006; 2007; 2008; ALMEIDA ; PEREIRA, 2008; SILVA, 2008; 

ALMEIDA, 2009; ALMEIDA, 2012) são, em sua essência, uma observação rica da 

natureza, construída no seio de suas interações. Sua compreensão abre espaço para a 

multiplicidade de saberes, culturas e valores diferentes dos nossos, embora sejam  

frequentemente postos em segundo plano, como formas de conhecer menos 

importantes, ou simplesmente excluídos da rede de disseminação das instituições 

educacionais. Apesar de sua riqueza e densidade, esses saberes muitas vezes são 

concebidos como inconsistência ou esotéricos. 

O fato é que os saberes da tradição são pertinentes para as comunidades que os 

têm como necessários para a sua sobrevivência na caça, na pesca, na construção de 

moradias e na leitura dos fenômenos naturais. Mas não só. Têm, também, demonstrado 

sua pertinência enquanto ponto de bifurcação do pensamento, alimentando pesquisas 

científicas de ponta, como o desenvolvimento de novos fitoterápicos na área médica. 

Devido às diferentes estruturas sócio-culturais em que foram desenvolvidos, 

esses saberes geraram, historicamente, métodos singulares de viver e compreender o 

mundo. A ciência é apenas uma das narrativas, mesmo que hegemônica na sociedade 

ocidental, entre as várias outras que representam de forma diferente os fenômenos do 

mundo e da cultura (ALMEIDA, 2009). Em face às singularidades e diversidade dos 

saberes construídos ao longo da flecha do tempo, o que realmente mudou? Haveria 

diferença entre a concepção de natureza descrita pelos saberes da tradição e os saberes 

dos cientistas? Como realizar pontos de intersecção entre eles, principalmente em 

espaços onde os saberes estão fragmentados, como os centros universitários? E, 

finalmente, tendo em vista a riqueza desses saberes na leitura do mundo vivo e da 

natureza, como podemos dialogá-los durante a formação do Biólogo? 

Para compreender a importância da dimensão diversa da concepção de natureza, 

tomo como operador cognitivo um questionamento posto por Basarab Nicolescu (2000), 

no seu Manifesto da Transdisciplinaridade. O que há de diferente entre a natureza que 

inquietava Galileu ou Descartes e aquela que inquietou os astrofísicos soviéticos, 
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quando puseram o primeiro satélite em órbita para compreender a superfície terrestre? 

Nada, exceto o próprio homem que modificou sua forma de representar o mundo, 

conforme assinala o autor. 

De fato, um imaginário histórico e mutante está na base das diversas concepções 

de natureza que Nicolescu estratifica em três categorias: a “natureza mágica, a natureza 

como máquina e a morte da natureza”. A primeira, uma concepção ligada às sociedades 

arcaicas; a segunda, construída pelo pensamento mecanicista dos séculos 18 e 19; e a 

terceira, nascida no século 20 (NICOLESCU, 2003, p. 92, 93). A estas três concepções 

de natureza irei me ater mais adiante. 

Cabe destacar que os imaginários sociais que estão na base das concepções da 

natureza nem sempre dão o devido lugar à diversidade dos tempos que marcam os 

diversos domínios do mundo. O tempo dos homens é imensamente efêmero quando 

comparado aos tempos cósmicos, geológicos e biológicos e, apesar de distintos, eles não 

se separam, mas configuram-se como sistemas complexos. É nesta perspectiva que 

Henri Atlan (2001) defende uma unidade histórica na natureza, uma narrativa 

descontínua, porém constante. 

Faz sentido, portanto, compreender os híbridos e as mestiçagens a emergir entre 

as diferentes culturas e a natureza, como padrões de organização caracterizados pelas 

suas propriedades, que responde pela não linearidade e pela criatividade. A hipótese 

defendida por Ilya Prigogine (2009) é que há uma unidade descontínua, porém 

constante, originando-se dos mesmos compostos orgânicos dispersos na matéria, no 

bios e nas culturas humanas. Em outras palavras, como lembraram Shakespeare, Edgar 

Morin e Michel Cassé, nós, os humanos, somos pó de estrelas.  

As palavras de Prigogine são aqui exemplares para expressar esse 

desdobramento da história do tempo: “há uma história cosmológica no interior da qual 

há uma história da matéria, no interior da qual há, finalmente, a nossa própria história” 

(PRIGOGINE, 2002, p. 26). 

Estamos imbricados no ser do mundo complexo e transformador de realidades, 

ao passo que, simultaneamente, transformamos e adaptamos nossas compreensões e 

significados pautados na cultura de nosso tempo. Disso decorre que a realidade não são 

os fenômenos e as coisas em si, “mas uma construção do sujeito mediada por suas 

convicções, limitações e contingências” (ALMEIDA, 2010a, p. 26). 

Ora, uma vez que a natureza se expressa por meio dos híbridos que emergem de 

suas relações intrínsecas, transformando-se e recriando-se biológica, física e 
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ontologicamente, compreendê-la a partir de um referencial apenas compromete uma 

democracia cognitiva e subjuga a diversidade de saberes. Para isso é necessário lançar 

mão de uma reflexão sobre nossa própria trajetória diversa, não reduzindo e 

simplificando saberes distintos às suas áreas de origem. 

O diálogo a partir dos diferentes saberes originários dos pensadores e 

intelectuais – do nosso tempo e de outros – é um caminho rico no que diz respeito à 

construção de um repertório mais amplo de conhecimentos sobre nosso mundo, ou seja, 

de uma ecologia das ideias. Neste sentido, é possível enxergar as possibilidades para a 

organização de um processo educativo construído com bases em ciências plurais e 

múltiplas, mas que dê suporte a uma sociedade que integre estas naturezas-culturas 

(LATOUR, 2009).  

É por meio de uma ciência atualmente em reorganização, chamada de Ciências 

da Complexidade, que conseguiremos aproximar e atribuir sentido aos híbridos – 

múltiplos saberes os quais perpassam nossa sociedade, políticas, instituições de ensino e 

práticas profissionais. A partir da reflexão proposta sobre estratégias outras de pensar 

que fundamentam a reorganização das ciências, do ensino e da formação, torna-se 

possível reproblematizar e recolocar o homem na natureza, a partir da qual tem o seu 

diálogo primeiro. Ou seja, um “conhecimento pertinente” (MORIN, 2005) deve ser 

privilegiado. Como propõe Edgar Morin, torna-se pertinente aquilo que faz sentido, que 

pode ser relacionado a algo, tanto em nível individual como coletivo, em detrimento ao 

excesso de informações que inundam os meios de comunicação, redes sociais, espaços 

escolares e, principalmente, os currículos – ou ‘Big Bang disciplinar’, como chama 

Nicolescu (2000). O que fazer com tantas informações?  

A proposta de Edgar Morin, a partir de Montaigne, é que formar pessoas com 

‘cabeças cheias’ de informações não comunicantes compromete a construção de saberes 

pertinentes e de um ‘pensar bem’. É necessário priorizar a formação de ‘cabeças bem 

feitas’, capazes de sistematizar e colocar um devido contexto às informações, estando 

sempre aptas a religar o que foi cindido. É fundamental saber ler bem o nosso mundo. 

Este exercício da ecologia das ideias evita dualismos nocivos, que separam as 

compreensões e os diferentes saberes. Frente à iminência do Big Bang disciplinar, esta 

proposta torna-se, hoje, uma meta a ser assumida pelos educadores, pelas instituições de 

ensino e, principalmente, pelos cursos e currículos de formação de professores.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) da educação básica são um passo 

importante, pois já contemplam um ensino de ciências amplo e complexo. De acordo 
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com os documentos, ele deve estimular a construção de um mundo socialmente justo e 

ecologicamente equilibrado, o que requer responsabilidade individual e coletiva em 

níveis local, nacional e planetário (MEC/BRASIL, 2006). Esta é, sem dúvida, uma 

reflexão de grande alcance para a construção do papel e da relevância social das 

ciências para além do laboratório físico, onde são feitos e reproduzidos experimentos. 

Neste eixo reflexivo de uma ciência e um ensino pertinentes, podemos problematizar a 

construção de “conhecimentos, habilidades, atitudes e competências” como um “bem de 

uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade” 

(MEC/BRASIL, 1999, p. 1). 

Tomando como ponto de partida essa condição de mutabilidade e diversidade 

existente nas compreensões da natureza, assim como a necessidade de superação das 

fragmentações dos saberes, problematizo a organização dos cursos de ciências 

biológicas e a formação do biólogo. Existem imobilismos e dualidades nos currículos? 

Ainda precisamos escolher entre os domínios da natureza ou da cultura, pautados na 

velha dualidade homem/meio ambiente? 

Em pesquisas anteriores tenho observado indícios de que a forma pela qual o 

conhecimento científico está sendo construído dificulta a abertura de espaços de troca e 

de diálogo com outros saberes, até mesmo dentro da mesma área disciplinar. Isto faz 

com que, por conseguinte, o ensino de ciências torne-se fragmentado no que diz respeito 

à estruturação de seus conceitos e hermético em sua relação com outros saberes, 

inevitavelmente presentes e permeados nas salas de aula (ALMEIDA, 2008; 2009; 

SEVERO ; DIAS, 2009a; b; ALMEIDA, 2010a; SEVERO ; ALMEIDA, 2011; 

SEVERO ; DIAS, 2011; ALMEIDA, 2012; SEVERO, 2012; SEVERO ; ALMEIDA, 

2012a; b; SEVERO, ARAUJO et al., 2012; SEVERO ; DIAS, 2012). 

 No espaço desta dissertação pretendo problematizar uma abordagem complexa 

sobre a compreensão de natureza, no que diz respeito, em primeiro plano, às ciências 

biológicas e ao ensino de biologia. As diferentes compreensões da natureza, como uma 

dimensão mais ampla do real, irão me servir como substrato fértil para compreender 

como esses profissionais estão sendo formados e de que maneira compreendem/narram 

os fenômenos da ordem do vivo. 

Para poder avançar nessa discussão, objetivo construir uma cartografia da 

compreensão de natureza e da formação do biólogo a partir de duas configurações 

cognitivas diferentes: os saberes científicos e os saberes da tradição.  
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Do ponto de vista dos saberes científicos, farei um mapeamento das proposições 

curriculares dos cursos de ciências biológicas mais significativos no Brasil e, 

posteriormente, lançarei mão de um diálogo com autores que discutem a natureza a 

partir de campos diferenciados, como o físico Ilya Prigogine, o biólogo Henri Atlan, o 

filósofo Bruno Latour e o químico Basarab Nicolescu. Do ponto de vista dos saberes da 

tradição, irei tomar como interlocutor o filósofo da natureza Francisco Lucas da Silva, 

morador da comunidade de areia branca, no município de Assu-RN. 

 

Método 

 

Valer-se das diversas especialidades, religando-as e utilizando a criatividade 

como motor propositivo para a construção de inovações, significa nutrir novas formas 

de compreender a natureza. Esta postura cognitiva é exemplificada na estratégia de 

pensar do bricoleur (LÉVI-STRAUSS, 1976), a qual restaura o singular no do plural, e 

é nutrido pela aptidão em religar o que é heteróclito, diverso. 

Existem muitas ciências, e delas, seus muitos desdobramentos. As ciências 

biológicas, a física, a astronomia, as quais, por sua vez, comportam a paleobotânica, a 

astrofísica, a cosmologia. Uma simples leitura do todo comprometeria a riqueza que se 

instala no endométrio de cada especialidade. Mas para chegar mais próximo a uma 

narrativa capaz de constelar as várias compreensões de natureza é necessário, 

simultaneamente, aproximar-se e distanciar-se evitando tanto o excesso das 

especialidades quanto a superficialidade das generalizações. 

Apesar das inúmeras fraturas, todos os fragmentos derivados das compreensões 

sistemáticas de natureza e de cultura – sejam elas arcaicas ou modernas, ocidentais ou 

orientais, científicas ou da tradição – respondem por uma pulsão comum da espécie 

humana, atributos seminais para compreender e problematizar o mundo no sentido de  

responder a necessidade de existência e a curiosidade humana. Como um detetive a 

investigar a partir do que lhe é dado e sempre se renova frente a cada descoberta, a cada 

nova pista, proponho uma atitude investigativa atinente a essas fraturas, que contém, ao 

mesmo tempo, a origem e a diversidade dos vestígios dispersos. 

Esta atitude de investigação é uma escolha aberta não limitada a um fragmento 

específico, nem tenta, desesperadamente, amalgamar todos ao mesmo tempo. Diante 

dos olhos treinados do mais experiente detetive, fogem as evidências. Não por falta de 

competência, ou desatenção com seu caso, mas por escolha própria. Tomar um novo 
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acontecimento como evidência, como expressão única do real pode comprometer todas 

as outras pistas e fragmentos que ainda não emergiram na sua investigação. Os indícios 

nem sempre denotam certezas de uma descoberta. Eles são mais códigos de mensagem 

do que conhecimento construído. Muitas vezes levam a novas incógnitas, a fios 

dispersos, apesar de possuírem a mesma textura e se originarem da mesma ‘fábrica’.  

Avanços e retrocessos são necessários na construção do conhecimento e no 

desenvolvimento de qualquer pesquisa científica. Esta atitude investigativa está aberta 

aos ruídos que permeiam o seu desenvolvimento e nutrem a emergência do novo.  

Um argumento mais fundador é expresso por Claude Lévi-Strauss. Para ele, 

precisamos exercitar o olhar do geólogo que, ao observar uma simples ‘falha’ em uma 

rocha, é capaz de contar toda a história do universo. Aqui o geólogo, se nutre da 

estratégia do detetive, ou seja, problematizar, duvidar das evidencias, desdobrar 

indícios, rastros e vestígios. E quanto ao olhar do biólogo? Aos cursos de formação 

destes profissionais? Estariam presos demais às classificações taxonômicas ou viciados 

em fórmulas livrescas e questões de vestibular? Sim e Não. Compreender e exercitar a 

noção de que o microcosmos é uma síntese do macrocosmos, assim como estar aberto 

às reservas antropológicas de conhecimentos – sejam elas fragmentos das ciências 

ocidentais ou dos saberes da tradição – permite flexibilizar os imobilismos curriculares, 

além de ser um convite aberto às estratégias de pensar do geólogo e do biólogo – todos 

ao mesmo tempo detetives e cientistas. 

A partir da matriz teórica até agora dialogada e adotando esta atitude 

investigativa, priorizo nessa pesquisa o método científico enquanto estratégia (MORIN, 

CIURANA et al., 2009; ALMEIDA, 2010a). Ou seja, assim como um argumento, que 

ganha corpo e densidade frente às outras representações e interpretações do mesmo 

fenômeno, o método como estratégia é como um caminho que se vai traçando à medida 

que se constroem os conhecimentos teóricos e empíricos da pesquisa, como a 

organização artística do bricoleur (LÉVI-STRAUSS, 1976). Para este fim, adotar um 

método pontual, como um programa, implicaria em abortar as possibilidades de desvios 

passíveis de emergir durante o processo. 

Tomo como modelo de método os artefatos paradigmatizados como pontos de 

bifurcação para o desenvolvimento das ciências, segundo Joel de Rosnay (1975). Este 

modelo de método se desdobra a partir de quatro vias de aproximação metafóricas, três 

delas propostas por Joël de Rosnay: O Telescópio, O Microscópio e O Macroscópio, 

além de uma proposição complementar que intitulo o Olho Nu.  
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O primeiro artefato proposto é o Telescópio. Ele permite construir um olhar mais 

geral e amplo sobre um fenômeno. Nesta sessão, trato do ensino de Ciências Biológicas 

no Brasil a partir de uma pequena descrição histórica e suas implicações para este 

campo do conhecimento. Procuro, também, traçar um perfil geral dos cursos de 

formação do biólogo e sua distribuição/acessibilidade pelas grandes regiões do país. 

O segundo é o Microscópio. Este artefato revolucionou a ciência por permitir 

uma análise detalhada, em microescala, da natureza. Ele possibilita analisar os detalhes 

de um determinado cenário. Nesta sessão, construo um ranking dos principais cursos de 

biologia por meio de dados sobre os cursos de ciências biológicas brasileiros fornecidos 

pelo INEP ao longo de 10 anos. Em uma escala mais reduzida, proponho uma discussão 

sobre as compreensões de natureza e os fundamentos da formação do biólogo presentes 

em quatro dos cursos mais significativos de acordo com o ranking construído. Para isso, 

utilizo os documentos que norteiam a proposta de cada curso, isto é, os Projetos 

Políticos-Pedagógicos (PPP) e a estrutura curricular.  

O terceiro instrumento é o Macroscópio. Este não se constitui, como propõe Joël 

de Rosnay (1975), em um artefato, mas é, precisamente, um mentefato – uma 

proposição teórica de um instrumento inexistente, permitindo, ao mesmo tempo, 

aproximar e distanciar-se do fenômeno observado. Através dele não vemos apenas o 

infinitamente grande, como no telescópio, ou o infinitamente pequeno, como no 

microscópio. É possível enxergar o infinitamente complexo. 

Nesta sessão, a partir das proposições analisadas dos cursos de Ciências 

Biológicas, convido para um diálogo transdisciplinar com pensadores de outras áreas 

disciplinares, os quais podem, certamente, contribuir para uma ampliação na formação 

do Biólogo que tenha como base saberes pertinentes para uma observação complexa da 

natureza. A este respeito, escolho como interlocutores Ilya Prigogine (PRIGOGINE ; 

STENGERS, 1991), Basarab Nicolescu (NICOLESCU, 2003), Henri Atlan (ATLAN, 

2004) e Bruno Latour (LATOUR, 2009). 

Por fim, como um conjunto quaternário (Figura 1), proponho uma leitura e 

compreensão do mundo a partir do Olho Nu, como estratégia de percepção primeira do 

mundo, mais próxima da natureza. Assim, abro um diálogo com os saberes localizados 

fora das universidades, os saberes da tradição, que, como os saberes científicos, adotam 

a sistematização através da observação e do rigor. Para isto, convido o filósofo da 

natureza Chico Lucas da Silva (SILVA, 2008) como meu interlocutor. 
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Figura 1: Modelo de método quaternário utilizado nesta pesquisa. Construído e ampliado a 

partir das proposições de Joel de Rosnay (1975). 

  



26 

 

Capítulo 2 – O Telescópio e o Miscroscópio 
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A legitimidade de qualquer ideia – da mais sofisticada a mais singela – supõe e requer 

diálogo, refratabilidade, proximidade entre concepções opostas, escolhas, 

convencimento e recusa; requer também uma atitude de permanente observação dos 

fenômenos que supúnhamos explicados para sempre. 

 

Conceição Almeida 

 

O Telescópio 

Breve histórico da Biologia no Brasil 

 

Os estudos das ciências naturais, da observação e sistematização de 

conhecimentos sobre a vida e a natureza possuem um histórico extenso, datando de 

alguns séculos. Mas, de fato, a observação do mundo biológico encontra raízes em 

épocas muito recuadas na vivência humana que, mesmo não sistematizados, sempre 

foram parte integrante de qualquer civilização, até mesmo das mais rudimentares, como 

explica Raquel Gonçalves-Maia (GONÇALVES-MAIA, 2011) ao estudar a história e a 

tradição da biologia. O termo biologia – a ciência da vida – só foi cunhado em 1802, 

simultaneamente por De Monet e por Treviranus, mas para muitos estudiosos só ganhou 

o estatuto de Ciência após os estudos de William Harvey (1578-1657) sobre a 

circulação sanguínea e sobre o coração. 

No cenário nacional, a instituição das ciências biológicas como conhecemos foi 

fruto de um processo recente em duas perspectivas, tanto como área de conhecimento 

quanto como campo de ensino/pesquisa científica. Apesar do grande desenvolvimento e 

qualidade da produção na área, como indicam os últimos relatórios trienais da CAPES 

(2010), a biologia no Brasil é, ainda, adolescente, principalmente quando comparada 

com a as ciências naturais e a ampla tradição da pesquisa biológica em lugares que 

possuem uma cultura científica previamente estabelecida, como é o caso de alguns 

países Europeus. 

No Brasil, fatores como o processo de colonização desorganizado e a 

desvalorização das culturas nativas certamente influenciaram para retardar o 

desenvolvimento do ensino e da pesquisa em biologia e ciências naturais. As 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio, em seu capítulo sobre as Ciências 

Biológicas, apresenta a este respeito um Histórico da Biologia no Brasil, no qual o 

professor Nélio Bizzo (2004) descreve e aponta como o processo de colonização e 
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outros acontecimentos contribuíram para o desenvolvimento do pensamento biológico e 

do ensino de biologia no nosso país. Irei me ater um pouco a esse documento para 

desdobrar os argumentos desta sessão. 

De acordo com Bizzo (2004), a tradição jesuítica e a influência portuguesa 

estão relacionadas com o ensino das ciências Naturais no Brasil e estas precederam as 

ciências biológicas modernas, organizadas da forma como conhecemos atualmente. 

Alguns acontecimentos, afirma Bizzo, ainda durante a reforma educacional portuguesa, 

por meados de 1764, tiveram repercussão na estruturação do ensino de Biologia 

brasileiro. 

A vinda de Domenico Agostino Vandelli é um bom exemplo. Contratado pelo 

Marquês de Pombal para fazer parte da crescente reforma educacional em Portugal, 

Domenico fez com que os estudos da história Natural se oficializassem, entrando na 

ordem do dia, e indicando a vinda de seu pupilo ao Brasil. Chegando aqui, em 1783, 

Alexandre Rodrigues Ferreira deu início a uma extensa viagem filosófica na qual iria 

coletar uma extensa gama de espécimes e informações do interior da Amazônia. Este 

material, remetido a Portugal, foi submetido à malha da lentidão política e das crises 

então enfrentadas pelo país, caindo em mãos francesas e prontamente remetido a Paris, 

fato que fadou a Biologia brasileira ainda mais ao atraso, explica Bizzo. 

 

De fato, no período que sobreveio à derrota de Napoleão na Europa, 

extensa região da costa brasileira foi reservada a pesquisadores 

franceses por determinação dos ingleses. Assim, não é de espantar que 

Charles Darwin, e o Beagle, deixaram o Rio de Janeiro para ir 

diretamente a Montevidéu, sem aportar em Santos ou em outros portos 

do sul do Brasil, área reservada a franceses à procura de espécimes e 

dados cartográficos para suas extensas coleções brasileiras. Essa 

dependência dos franceses se faria sentir nos manuais didáticos de 

ciências (BIZZO, 2004, p. 149). 

 

Os manuais franceses eram praticamente as únicas opções de referência 

didática/bibliográfica, apesar de serem repletos de erros. Ao que se refere ao ensino de 

Zoologia, o professor Mello Leitão, explica Bizzo, publicou livros desde o início do 

século XX como uma reação às traduções e erros grosseiros encontrados nos textos 

franceses como, por exemplo, confundir animais da fauna brasileira com outros de 

continentes diferentes. 

O advento da república deu impulso à solidificação de uma tradição científica 

no Brasil, principalmente pela fundação de institutos ligados diretamente à pesquisa, 

como o Manguinhos e Butantam. Entretanto, por muito tempo a inexistência de 
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infraestrutura editorial ainda era um entrave para o estabelecimento de uma circulação 

científica e publicações genuinamente nacionais. Durante a década de 30, a biologia 

nacional ganha força com a instituição da disciplina Biologia Educacional, do professor 

Almeida Júnior, catedrático da USP. 

 

Ele publicou, em 1939, sua primeira edição de Biologia Educacional 

pela Cia. Editora Nacional, profusamente reeditado até a década de 

60, sendo forte referência nos cursos de magistério. O índice do livro 

revela seus objetivos. A primeira parte dedicava-se ao estudo da 

Evolução, seguida pela Genética, passando à Fisiologia, com estudo 

detalhado da Inteligência, sua herança e caracterização racial, e, por 

fim, Eugenia e Eutecnia. O autor, que instruía as futuras professoras, 

era médico especialista em “paternidade e filiação”, grandes 

credenciais para a época (BIZZO, 2004, p. 149). 

 

Esta proposta curricular não foi exclusiva às ciências biológicas. Como 

contexto geral, fazia parte de um movimento de modernização buscando implantar uma 

pedagogia nova, científica e experimental, que culminaria no apelo ao desenvolvimento 

do espírito científico, considerado essencial para a cultura do educador, como bem 

descrito no Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, de 1932. De acordo com Bizzo, é 

impossível dissociar o que ocorre na escola, com a disciplina biologia educacional e o 

esforço modernizador do qual o Brasil fora tomado, e o contexto internacional.  

O ensino de biologia também sofreu reorganizações em condições de crises 

mundiais, como a época na qual o ideário de eugenia e esterilização era um construto 

teórico/ideológico. Até a década de 60, as ciências biológicas – principalmente a 

bioquímica, a genética e a evolução – justificadas pelo âmbito da saúde não eram objeto 

de pressões de grupos religiosos fundamentalistas, tomam espaços dentro das 

universidades e acabam por substituir os cursos de História Natural. A partir dessa 

década, a formação de professores na área e em áreas multidisciplinares passa a ser uma 

preocupação do governo. 

A criação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC (1982) 

iniciou na década de 1980 um marco para a comunidade científica brasileira, no sentido 

de promover, popularizar e veicular a ciência produzida no país. Um bom exemplo de 

uma dessas ações, conta Bizzo, foi o projeto Ciência Hoje (1982), que consistia em uma 

publicação editada mensalmente, contendo atualidades científicas ao lado de artigos e 

relatos de pesquisas brasileiros. 

Os moldes, conteúdos e a forma de ensinar das Ciências Biológicas na 

educação básica atuais são reflexo da instituição do vestibular e da reforma 
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Universitária de 1968. O vestibular como forma de acesso ao ensino superior passou, 

portanto, a exercer força normativa em relação aos conteúdos disciplinares que irão ser 

trabalhados na educação básica. Como afirma Bizzo, a construção de uma concorrência 

levou ao surgimento dos chamados cursinhos, e de cursos de ensino médio cada vez 

mais mecânicos, cujo resultado acabou por cristalizar modelos de formação para o 

Ensino Médio, “ligados a conteúdos programáticos muito extensos, baseados na 

memorização, e que exigem pouca vivência do método científico e quase nenhum 

trabalho cooperativo” (BIZZO, 2004, p. 153). 

 

Hoje, no lugar de uma etapa da Educação Básica, o Ensino Médio 

ainda é visto como mero espaço de preparação para o vestibular, 

moldando todo um nível de ensino diante das demandas específicas 

das camadas médias da população, que aspiram por ensino superior de 

qualidade, para o qual as universidades públicas são referências 

obrigatórias (BIZZO, 2004, p. 154). 

 

Os cursos de Biologia brasileiros 

 

Os cursos de Ciências Biológicas no Brasil são divididos basicamente em três 

modalidades, sendo elas Licenciatura em Ciências com habilitação em Biologia (mais 

antigos, se destinavam a formar professores para as séries iniciais da educação básica), 

Bacharelado em Ciências Biológicas e Licenciatura em Ciências Biológicas, ou 

formação de professores em Ciências Biológicas.  

Segundo a classificação do MEC, no Brasil os cursos de biologia estão 

classificados da seguinte forma: se enquadram na Área Geral 1 e 4, Educação e 

Ciências, Matemática e Computação, respectivamente. Na Área Específica 14, 

Formação de professor e ciências da Educação, e 42, Ciências. E, por fim, pertencem a 

Área Detalhada 145, Formação de professores de matérias específicas, e 421, Biologia 

e Bioquímica.  

Atendendo a estas categorias, os cursos de Ciências Biológicas recebem 

diversas nomenclaturas, atendendo a diversidade de áreas/programas de pesquisa e 

ensino espalhados pelo país. Dentre os mais comuns, destaco: Ciências Biológicas, 

Biologia, Ciências Moleculares, Ciências Biológicas - Modalidade Médica, 

Biomedicina, Ciências Biológicas - Formação de Professores, Meio Ambiente, Biologia 

Ambiental, Biologia Marinha, curso integrado em ciências, dentre outros. 

Devido à amplitude da área, existem atualmente diversos escopos e vertentes 

na formação do biólogo, acarretando, consequentemente, uma oferta numerosa de 
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diversos cursos de graduação oferecidos pelas Instituições de Ensino Superior (IES) 

brasileiras. A estação de trabalho IMS/UERJ realiza periodicamente levantamentos com 

a finalidade de construir indicadores das graduações em saúde no Brasil. Segundo os 

seus dados (IMS/UERJ, 2011), a quantidade de cursos de biologia no país, tanto 

públicos quanto privados, conferem uma curva de crescimento constante de 2000 a 

2009 (Figura 2), com salto significativo no último ano. 

 

Figura 2: Quantidade de cursos de graduação em Ciências Biológicas no Brasil dos anos 2000 a 2009. 

 

 

Fonte: INEP/MEC, SIGRAS/Estação de Trabalho IMS/UERJ do ObservaRH, 2011 

 

Nos últimos anos o surgimento e rápido crescimento das IES privadas no Brasil 

foram bastante notáveis (MEC/BRASIL, 2006). Este mesmo crescimento pode ser 

observado na curva dos cursos de Ciências Biológicas (Figura 1). Nos primeiros anos, o 

número de cursos em IES públicas e privadas era equivalente, mas a partir de 2002 a 

diferença foi tornando-se significante. Nas IES públicas o aumento do número de cursos 

foi da ordem de 281% entre 2000 e 2009, enquanto nos de natureza privada a taxa de 

crescimento foi de 576% no mesmo período (IMS/UERJ, 2011, p. 1). 

Em 2005 o MEC realizou o Relatório Síntese da área de Biologia no Brasil, em 

parceria com o INEP e o SINAES (Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior). Na ocasião, foram analisados os resultados do ENADE – Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes dos cursos de Biologia (referentes ao ano base, 2005). 

Tendo em vista a categoria administrativa o MEC sinaliza, também, a forte 

predominância das IES da rede privada, que concentraram 59,8% dos cursos avaliados. 

As instituições da rede estadual participaram com 20,8% dos cursos, da rede federal, 

com 16,1% e da rede municipal, com 3,3% apenas (Tabela 1). 
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Tabela 1: Número de Cursos de Ciências Biológicas Participantes do ENADE/2005 por Categoria 

Administrativa segundo as grandes regiões 

 

Região 
Categoria Administrativa  

Total Federal Estadual Municipal Privada 
 

Brasil 542 87 113 18 324 

      

Norte 33 11 8 0 14 

Nordeste 104 22 57 5 20 

Sudeste 223 29 19 8 177 

Sul 118 10 15 5 88 

Centro-Oeste 54 15 14 0 25 

Fonte: MEC/INEP/DEAES – ENADE 2005 

 

No que diz respeito à repartição geográfica dos cursos de Ciências Biológicas 

no Brasil, percebemos uma distribuição heterogênea entre os estados. No entanto, o 

curso de Biologia é oferecido em todos eles. 

De acordo com o relatório síntese da área, na avaliação das Ciências Biológicas 

no Brasil a partir do ENADE predominaram 233 cursos da Região Sudeste, o 

correspondente a 43% do total Brasil (INEP/SINAES, 2005). A distribuição detalhada 

dos cursos nos estados brasileiros mostra, em 2005, a expressiva participação dos 

Estados de São Paulo e Minas Gerais, que “concentraram 74,2% dos cursos da região 

Sudeste, seguido pelo Estado do Rio de Janeiro (21,9%). Outra grande parte dos cursos 

é proveniente dos estados do Rio Grande do Sul (51) e Paraná (45), ambos pertencentes 

à Região Sul do Brasil” (INEP/SINAES, 2005, p. 17).  

No mesmo ano de 2005, a região Nordeste participou com 104 cursos, 

correspondendo a 19,2% do total nacional, sendo a única das cinco regiões brasileiras 

na qual não houve predominância de cursos da rede privada de ensino.  A região Sul 

apresentou 21,8% do total de cursos no Brasil, a segunda maior em número de cursos 

(INEP/SINAES, 2005). 

Dados mais recentes da Estação trabalho IMS/UERJ mostram um panorama 

semelhante ao relatório síntese de 2005 do INEP, mas com novas progressões para a 

região Nordeste. Segundo a Estação, durante os anos de 2000 até 2009, a região Sudeste 

continua apresentando a maior quantidade de cursos de Ciências Biológicas no Brasil. 

Em segundo lugar destaca-se agora a região Nordeste (Figura 2) e, consecutivamente, as 

regiões Sul, Norte e, Centro-Oeste, que apresentou menor taxa de crescimento ao longo 

desse período (IMS/UERJ, 2011). 

Segundo o relatório da estação de Trabalho IMS/UERJ, “as regiões que 

apresentaram o maior percentual de acréscimo no número de cursos de nível superior 



33 

 

em Ciências Biológicas foram a região Nordeste e Norte com crescimento de 776% e 

520%, respectivamente. Já as regiões Sudeste e Sul registraram crescimento de 229% e 

Sul 213%, nesta ordem” (IMS/UERJ, 2011) (Figura 3). 

 

Figura 3: Cursos de graduação em Ciências Biológicas no Brasil segundo grandes regiões entre os anos 

2000 a 2009. 

 

Fonte: INEP/MEC, SIGRAS/Estação de Trabalho IMS/UERJ do ObservaRH, 2011 

 

Quais são os maiores centros de formação do Biólogo no Brasil? A construção de 

um Ranking. 

 

Pensada em seu sentido mesmo, a universidade se afirma como 

instituição por excelência da investigação da natureza e da existência 

humana em todas as suas dimensões, do cultivo do saber vivo, in fieri, 

inacabado e em permanente trabalho de constituição e de superação de 

si mesmo (COÊLHO, 2005, p. 57).  

 

A rápida expansão das Instituições de Ensino Superior no Brasil e a criação 

constante de novos cursos de graduação são reflexos do crescimento econômico, uma 

procura maior por ensino de nível superior e o não atendimento da demanda pela 

iniciativa pública. Este movimento, apesar de abrir possibilidade para novos nichos de 

estudo/pesquisa científica, principalmente com o auxílio de programas como o FIES, 

tem se tornado uma prática essencialmente mercadológica.  
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De forma semelhante, a súbita expansão dos cursos de Ciências Biológicas nos 

últimos anos, principalmente na modalidade médica, e a heterogeneidade na distribuição 

dos cursos pelas regiões brasileiras são fenômenos que, certamente, ampliam variáveis e 

fatores para avaliar a qualidade da formação no ensino superior. Em seu estudo sobre a 

avaliação das IES, Mara De Sordi argumenta que este movimento mercadológico 

“esvazia o sentido do ensino universitário, cerceia sua autonomia no que se refere ao 

critério relevância social” (SORDI, 2005, p. 122). 

A investigação sobre a natureza em todas as suas dimensões, como 

problematiza Coêlho (2005), parece não ser mais o propósito central, o núcleo duro das 

propostas universitárias. Em seu lugar, instalam-se valores que priorizam o lucro 

seguindo a lógica da criação/atendimento de nichos de mercado, não de necessidades 

formativas. Estas IES, assim como os cursos pré-vestibulares, tornaram o saber ainda 

mais disciplinar (BIZZO, 2004) e fragmentado, extinguindo o compromisso com a 

compreensão sistêmica e complexa da natureza. 

  A formação transdisciplinar do biólogo, integrando noções e possibilidades de 

diálogo entre os saberes disciplinares e aqueles de outras ordens, não pode ser 

concebida sobre este molde disciplinar. Necessita de outros fatores capazes de alimentar 

sua gestação. Durante sua constituição educacional, a concepção de uma natureza 

sistêmica e complexa pode ser arquitetada a partir da existência de disciplinas de base 

que permitam expandir e problematizar conceitos complexos como o de vida. 

Tendo em vista o grande número de cursos de Ciências Biológicas existentes 

no Brasil, analisar com rigor pelo menos essas três variáveis em larga escala torna-se 

impraticável no período de vigência de qualquer trabalho acadêmico. Por este motivo, 

torna-se necessário realizar um recorte amostral dos cursos, contemplando tanto fatores 

que aludem à qualidade institucional quanto sua relevância social. Torna-se necessário, 

então, uma ferramenta e estratégia de análise primeira, com o propósito de reduzir o 

escopo amostral e possibilitar qualificações mais pontuais a posteriori. Esta sessão está 

dividida em cinco partes, nas quais a construção e os resultados desta estratégia de 

método serão detalhados.  

 

a)  Construção dos dados 

 

A construção de um ranking para os cursos de Ciências Biológicas é, sem 

dúvidas, uma tarefa bastante ampla e que envolve inúmeras variáveis. Algumas destas, 
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impossíveis de serem aferidas ou quantificadas. Foi possível, no entanto, eleger 

possibilidades de análise e observação a partir de indicadores ou de outras informações 

sobre as IES e os cursos de graduação em Ciências Biológicas existentes no país. 

Nesta perspectiva, a construção do Ranking teve como substrato os bancos de 

dados disponibilizados pelos órgãos que fomentam e avaliam o ensino superior no 

Brasil (MEC/INEP/SINAES) ao longo de 10 anos (de 2001 a 2010), utilizando dois 

critérios ou duas categorias de dados para análise: 

 

1) Aqueles envolvendo fatores relecionados ao material oferecido aos 

discentes, ao acesso a laboratórios, a disciplinas que contemplem a 

pesquisa científica e a qualificação do corpo docente. Ou seja, quanto à 

qualidade dos cursos de Ciências Biológicas. 

 

2)  Aqueles envolvendo fatores relacionados à acessibilidade ao curso, ao 

número de vagas ofertadas, à procura pelo curso e à quantidade de pessoas 

formadas todos os anos. Ou seja, quanto à relevância social dos cursos de 

Ciências Biológicas. 

 

Em relação à qualidade dos cursos, foi utilizado posteriormente à análise 

como forma de ponderar os resultados o Conceito Preliminar de Cursos (CPC), 

disponível no bando de dados do INEP. No Brasil, a qualidade dos cursos de graduação 

é avaliada pelo MEC/INEP periodicamente – no ato da autorização, no reconhecimento 

e na renovação do reconhecimento dos cursos. Em instâncias parciais, o CPC é 

necessário como base para o ato de renovação do reconhecimento dos cursos (Portaria 

nº 40/2007, art 35), e atribuição final do Conceito de Curso (CC). Ambos variam entre 1 

até 5, sendo 1 o conceito mais baixo e 5 o conceito mais alto. De acordo com o INEP,  

 

Os instrumentos que subsidiam a produção de indicadores de 

qualidade e os processos de avaliação de cursos desenvolvidos pelo 

Inep são o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) e 

as avaliações in loco realizadas pelas comissões de especialistas. [...] 

As avaliações feitas pelas comissões de avaliadores designadas pelo 

Inep caracterizam-se pela visita in loco aos cursos e instituições 

públicas e privadas e se destinam a verificar as condições de ensino, 

em especial aquelas relativas ao perfil do corpo docente, as instalações 

físicas e a organização didático-pedagógica (INEP, 2012).  
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A escolha deste índice se deve à periodicidade de sua renovação e à quantidade 

de variáveis e critérios reunidos para a avaliação dos cursos. Tendo em vista o seu 

caráter final, o número de fatores agregados e a sua autonomia enquanto índice, o CPC 

foi utilizado como pontuação secundária, ponderando os resultados obtidos através das 

analises aos bancos de dados do INEP. 

Em relação à relevância social dos cursos (categoria 2), foram utilizadas 

diferentes variáveis quantificáveis disponibilizadas pelo banco de dados do INEP que 

compõem, também, os Microdados Censo da Educação Superior. Estes dados 

constituíram o corpo principal de análise e foram o núcleo da construção do Ranking. 

Os dados compreendem um período amostral de 10 anos (de 2001 a 2010) de avaliação 

dos cursos de Graduação em Ciências Biológicas no Brasil.  

 

b)  As variáveis escolhidas 

 

As variáveis escolhidas, assim como a sua composição e escopo foram 

organizadas como disposto na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Descrição das variáveis utilizadas para a composição do Ranking dos cursos de Ciências 

Biológicas brasileiros. 

Variável Descrição da 

Variável 

Disponibilidade Amostra Componentes da variável 

MATT Número de 

Matrículas 

Base de dados do INEP – 

Microdados Censo da 
Educação Superior 

10 anos (de 2001 

a 2010) 

Valor único 

CONCLT Total de 

concluintes do 
ano do censo 

Base de dados do INEP – 

Microdados Censo da 
Educação Superior 

10 anos (de 2001 

a 2010) 

Valor único 

VAGT Vagas oferecidas 

por processos 
seletivos 

Base de dados do INEP – 

Microdados Censo da 
Educação Superior 

10 anos (de 2001 

a 2010) 

Valor único 

INSCRIT Candidatos 
inscritos por 

processos 

seletivos 

Base de dados do INEP – 
Microdados Censo da 

Educação Superior 

10 anos (de 2001 
a 2010) 

Valor único 

INGRVEOP Número de 

ingressos por 

processos 
seletivos 

Base de dados do INEP – 

Microdados Censo da 

Educação Superior 

10 anos (de 2001 

a 2010) 

Valor único 

CPC Conceito 

Preliminar de 
Curso 

Indicadores de qualidade das 

instituições/cursos de 
educação superior no Brasil – 

MEC/INEP 

Triênio 2007 – 

2010 

Informações de infra-estrutura e 

instalações físicas, recursos didático-
pedagógicos e corpo docente oferecidas 

por um curso;  Ao todo são oito 

componentes, oito medidas de 
qualidade do curso. 

 

c)  Características da amostra 
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A partir das variáveis escolhidas, o recorte amostral foi feito da seguinte forma: 

foram amostrados todos os Cursos de Ciências Biológicas (Área Geral 1 e 4, Educação 

e Ciências, Matemática e Computação, respectivamente; e Área Específica 14, 

Formação de professor e ciências da Educação, e 42, Ciências) que I) possuíssem CPC 

- Conceito Preliminar de Curso para último triênio disponibilizado pelo MEC/INEP 

(2007 – 2010); II) participaram dos sensos da Educação Superior em todos os 10 anos 

de espaço amostral (2001 – 2010); e III) fossem de caráter presencial. 

É necessário ressaltar que a escolha destes critérios para a composição da 

amostra e, posteriormente, do Ranking dos cursos, criou um filtro de seleção pelo qual 

vários cursos de Ciências Biológicas/IES brasileiros não foram selecionados. Por 

exemplo, se uma IES credenciou o curso de biologia em 2002, este não estará presente 

na construção do índice, pois não cumpriu com a janela amostral de 10 anos proposta
1
.   

A seleção amostral, a aplicação dos filtros e o cálculo da variância, correlação, 

e outras análises estatísticas entre as variáveis foram realizados com o auxílio do 

software estatístico IBM SPSS Statistics v20. As variáveis apresentaram, 

individualmente, valores bastante heterogêneos. Esta característica conferiu uma 

variância e desvio padrão muito altos (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Estatística descritiva das variáveis utilizadas na composição do Ranking dos cursos de Ciências 

Biológicas brasileiros. 

 

 Nº Mínimo Máximo Média Desvio Padrão Variância 

MATT 206 159 10606 2714,67 1624,856 2640157,531 

CONCLT 206 2 3002 461,28 349,410 122087,481 

VAGT 206 1 5847 1059,53 891,140 794129,967 

INSCRIT 206 1 27629 4368,03 4353,869 18956178,160 

INGRVEOP 206 1 4298 759,83 542,248 294032,750 

 

As variações se devem, provavelmente, às constantes mudanças na organização 

dos cursos: aumenta-se ou diminui-se o número de vagas; há anos em que a procura 

                                                 

 
1
 Os critérios de seleção amostral são necessários para a consistência e rigor de qualquer análise. Neste 

estudo, estes critérios reduziram o número de cursos analisados de aproximadamente 1100 para 207 

cursos de Ciências Biológicas brasileiros. A este respeito, infelizmente, excelentes cursos e IES com 

ótimas propostas pedagógicas não foram filtradas para participar da composição do Ranking. Esta 

situação em absoluto tira qualquer parcela de seu crédito, seriedade e relevância para a formação do 

Biólogo, apenas reflete as informações disponíveis sobre a avaliação dos cursos de Ciências Biológicas 

no INEP. A todas as instituições e cursos de qualidade que não estão presentes neste Ranking, por falta de 

informação no banco de dados ou por qualquer outro motivo, minhas sinceras desculpas.  
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pelo curso é muito pequena; há anos em que não há inscritos ou concluintes, dentre 

outros fatores. 

Isso quer dizer que não há uma padronização de inscritos, concluintes, 

matriculados, ingressos e vagas disponíveis entre os cursos amostrados. 

Individualmente não há homogeneidade, também, ao longo dos diferentes anos que 

foram realizados o senso (Figura 4).  

 

Figura 4: Cursos de graduação em Ciências Biológicas no Brasil segundo o número de alunos 

matriculados, número de concluintes, número de vagas, número de inscritos e número de ingressos (total 

entre os anos 2000 a 2009). 

 
 

As variáveis apresentaram curvas semelhantes quando dispostas sobre os 

cursos e IES analisados (Figura 4) e possuem uma forte correlação
2
, como descrito 

abaixo. Há, entretanto, uma grande disparidade em relação ao número de inscritos, 

muito alto para algumas instituições e muito baixo para outras, como podemos ver na 

Figura 4. 

A análise do coeficiente p de Pearson indicou que 60% das correlações entre as 

variáveis são fortes (apresentam p ≥ 0,7); 20% das correlações são moderadas 

                                                 

 
2
 A relação entre as variáveis foi medida através do coeficiente de correlação de Pearson. 

Estatisticamente, o coeficiente de correlação de Pearson (p) serve para medir o grau de relação entre 

variáveis, sendo 1 uma correlação perfeita e zero a não dependência entre ambas. 
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(apresentam p ≥ 0,3 ≤ 0,7) e 20% das correlações são fracas (apresentam p ≤ 0,3) como 

visto na matriz de pontos abaixo (Figura 5). 

 

 

Figura 5: Scatterplot matrix: Correlação p entre as variáveis de estudo para os Cursos de graduação em 

Ciências Biológicas no Brasil entre os anos 2000 a 2009. 

 

 

É importante notar a partir da matriz de pontos, que as correlações entre o 

número de inscritos e as vagas oferecidas por cada curso possuem coeficientes p muito 

baixos (0,051), levando a acreditar que a relação entre a procura por um curso e as 

vagas oferecidas (relação procura/demanda) é quase inexistente. Ou seja, em 10 anos o 

número de vagas ofertadas não cresce em decorrência da procura pelos cursos. A fraca 

correlação entre o número de inscritos e o número de ingressos nos cursos de ciências 

biológicas (p = 0,276) era esperada. Nesse sentido, o número de alunos que se 
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inscreveram nos cursos não cresce proporcionalmente ao número de alunos ingressos 

aos cursos, o que ilustra o filtro realizado pelos processos seletivos como vestibulares e 

Enem. 

 

d)  Tratamento e processamento dos dados – a Análise de Componentes Principais 

(ACP) 

 

Como exposto na descrição das variáveis, o conjunto de dados apresenta: 1) 

um grande número de informações: 1040 casos, somando-se os 10 anos (antes de serem 

somados, os 10 anos de amostra consistiriam em 10400 casos); 2) valores de variância 

muito elevados; e 3) curvas diferenciadas. Apesar de apresentarem curvas semelhantes, 

as variáveis não traduzem unanimemente um Ranking dos cursos de Ciências 

Biológicas. Por exemplo, em 10 anos, o maior número de inscritos pertence ao curso da 

Universidade Federal de Minas Gerais, enquanto que o maior número de concluintes 

pertence ao curso da Universidade de Guarulhos. 

Tendo em vista a construção de um único Ranking, torna-se necessário 

diminuir a dimensão destes dados. Para este propósito, uma possibilidade é a construção 

de um índice que pondere estas variáveis de forma que leve em consideração a 

importância individual de cada uma delas. Tendo em vista as características dos dados 

construídos, o tratamento estatístico da Análise de Componentes Principais (ACP) 

parece adequado (JOLLIFFE, 1986; JOHNSON ; WICHERN, 1992; HAIR ; 

ANDERSON, 2010). 

Como descrito por Lúcia Kubrusly (2001), esta análise permite ordenar um 

conjunto de n objetos segundo critérios definidos por um conjunto de m variáveis. Neste 

sentido, para a construção de índices, ela argumenta que: 

 

O objetivo é obter pesos que traduzam a importância das variáveis. 

Em análise estatística, uma medida de importância muito usada é a 

variância. De certa forma, a variância traduz o a informação contida 

na variável. Ao construirmos um índice como uma combinação linear 

de variáveis, é desejável que este tenha a maior variância possível, ou 

seja, que contenha o máximo de informação fornecida pelo conjunto 

de variáveis selecionadas. Um método que cria combinações lineares 

com essa propriedade (máxima variância) é a Análise de 

Componentes Principais (KUBRUSLY, 2001, p. 109). 

 

Como exposto em Silva e Sbrissia (2010), “a principal utilidade da ACP é 

reduzir a dimensionalidade do conjunto de dados, retendo tanta informação quanto 
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possível num menor número de componentes” (p. 691). Essa análise gera novas 

variáveis, ou fatores, que são funções lineares das variáveis originais. Nesse sentido, “a 

ACP maximiza a proporção da variância do conjunto de dados expresso por sucessivos 

componentes principais (CPs) que não são correlacionados entre si” (SILVA ; 

SBRISSIA, 2010, p. 691). 

A Análise de Componentes Principais (ACP), a ponderação dos resultados, a 

construção dos gráficos, rankings e os testes estatísticos foram realizados com o auxílio 

do software estatístico IBM SPSS Statistics v20. 

Apesar das variáveis de estudo apresentarem grande variância, antes da análise, 

foram realizados dois testes estatísticos para comprovar se o método da ACP era 

pertinente para esta amostra. O teste de esfericidade de Bartlett, que indica se, 

globalmente, há correlação entre as variáveis; e o teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), 

que é um indicativo da existência de fatores latentes comuns. Para o primeiro teste, 

valores de p ≤ 0.05, significam que a amostra é adequada. De acordo com o teste 

realizado sobre as variáveis de estudo, p = 0, o que significa dizer que há esfericidade 

na amostra (Tabela 4). Para o segundo teste, valores de KMO ≥ 0,5 significam que a 

Análise de Componentes Principais é pertinente. Os resultados mostraram um KMO = 

0,767, o que demonstra que a ACP é um tratamento estatístico muito pertinente para a 

amostra escolhida (Tabela 4). 

 

Tabela 4: Resultados dos testes de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e da Esfericidade de Bartlett para as 

variáveis de estudo. 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,773 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1029,235 

Df 10 

Sig. ,000 

 

Após a comprovação do teste, a ACP constituiu-se da seguinte forma:  

 

 Foram analisadas as cinco variáveis através do método de Componentes 

Principais para n Fatores, ou componentes principais (CP). Segundo Silva e 

Sbrissia: 

 

[...] o primeiro componente principal (CP) é a combinação das 

variáveis que explica a maior proporção da variação total dos dados. O 

segundo CP define a maior variação seguinte e assim sucessivamente 

(SILVA ; SBRISSIA, 2010). 
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 Foi analisada a matriz de correlação 

 Os resultados foram rotacionados pelo método Oblimin direto com normalização 

de Kaiser com a finalidade de organizá-los teoricamente no mesmo quartil. 

 As pontuações de cada fator, ou CP, foram dispostas como variáveis, calculadas 

por meio do método de regressão simples. 

 

e)  Componentes principais: Resultados da análise e outros dados 

 

De acordo com os resultados da ACP, as descrições dos componentes segundo 

a variância (Quadro 1) e segundo os valores cumulativos, autovalores e curva do 

autovalor (Quadro 1; Figura 6) foram descritos abaixo: 

Para determinar o número de componentes a serem analisados, adotou-se o 

autovalor ou “eigenvalue”, como visto em Donadello (DONADELLO, 2011). O 

eigenvalue representa o quanto da variância é explicada por um fator. De acordo com 

Field (2009), Kaiser recomenda reter todos os Componentes com autovalor superiores a 

1. Acima desse valor, podem explicar em até 60% ou mais a variância encontrada na 

amostra. A partir dos resultados deparados, foram trabalhados os dois primeiros 

componentes da análise, visto que apresentam autovalores acima de 1 (Figura 6). 

 

 

Quadro 1: Resultados da ACP: Autovalores (Eigenvalues) e variância total explicada. 

 

Componente Eigenvalues Iniciais Rotation Sums of Squared Loadings
a
 

Total % of Variance Cumulative % Total 

1 3,574 71,485 71,485 3,513 

2 1,008 20,157 91,642 1,356 

3 ,234 4,672 96,314 
 

4 ,126 2,512 98,826 
 

5 ,059 1,174 100,000 
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Figura 6: Curva de inflexão do autovalor. Após a ACP, componentes que tiverem autovalor acima de 1 

foram escolhidos. 

 

 
 

A matriz contendo os pesos (Quadro 2) de cada variável por CP e o gráfico 

demonstrando a classificação dos cursos por IES e por CP (Figura 6) foram organizados 

como descrito abaixo. Tendo em vista que os dois primeiros CP são válidos, diferindo 

apenas na distribuição de pesos entre as variáveis, a construção do Ranking levou em 

consideração o segundo CP pela repartição mais relevante nos pesos de variáveis 

importantes, como concluintes e inscritos. O índice construído a partir da ACP (segundo 

CP) foi classificado e ordenado como um coeficiente, variando de 0% (último lugar do 

Ranking) a 100% (primeiro lugar do Ranking). 

 

Quadro 2: Matriz estrutural dos pesos de cada variável para o cálculo dos Índices pela ACP. 

 

Variável Componente 

1 2 

INGRVEOP ,975 ,208 

MATT ,920 ,404 

CONCLT ,912 ,428 

VAGT ,903 -,071 

INSCRIT ,260 ,980 
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Análise de Componentes Principais 

Método de Rotação: Oblimin with Kaiser Normalization. 

 
Figura 7: Coeficientes construídos a partir dos componentes principais. Em destaque do maior para o 

menor (verde), o CP escolhido pela análise. 

 

 
 

Na figura 7 podemos ver os dois componentes principais resultantes da análise, 

dispostos de acordo com o seu coeficiente para cada IES. É importante notar que os 

valores distintos atribuídos para cada variável ocasionaram uma grande flutuação 

entre os dois coeficientes. 

 

f)  O Ranking dos cursos de biologia nas universidades brasileiras 

 

Após a ponderação do CP com o Conceito Preliminar de Curso (       ), o 

Ranking dos cursos de Ciências Biológicas do Brasil tomou a seguinte organização 

(Tabela 5): 

 

Tabela 5: Ranking dos cursos de Ciências Biológicas no Brasil. 

Nome da IES Município Cod. 
Curso 

NOME DO CURSO Coeficie
nte (%) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS 

GERAIS 

BELO 
HORIZONTE 

12945 CIENCIAS BIOLOGICAS 100 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO SAO PAULO 2892 CIENCIAS BIOLOGICAS 99,51 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO 

DE MESQUITA FILHO - UNESP 

SAO PAULO 3149 CIENCIAS BIOLOGICAS 99,03 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ FORTALEZA 19076 CIENCIAS BIOLOGICAS 98,54 
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 

RIO DE 
JANEIRO 

11310 CIENCIAS BIOLOGICAS 98,06 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO SAO PAULO 14564 CIENCIAS BIOLOGICAS 97,57 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA BRASILIA 121 CIENCIAS BIOLOGICAS 97,09 

UNIVERSIDADE GUARULHOS GUARULHOS 9837 BIOLOGIA 96,60 

UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO RIO DE 

JANEIRO 

15786 CIENCIAS BIOLOGICAS 96,12 

UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO RIO DE 

JANEIRO 

15789 CIENCIAS BIOLOGICAS - 

MODALIDADE MEDICA 

95,63 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO 

DE MESQUITA FILHO - UNESP 

SAO PAULO 3142 CIENCIAS BIOLOGICAS 95,15 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ CURITIBA 12588 CIENCIAS BIOLOGICAS 94,66 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE 

PERNAMBUCO 

RECIFE 14506 CIENCIAS BIOLOGICAS 94,17 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO SAO PAULO 21359 CIENCIAS BIOLOGICAS 93,69 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS SAO CARLOS 621 CIENCIAS BIOLOGICAS 93,20 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA UBERLANDIA 1430 CIENCIAS BIOLOGICAS 92,72 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA LONDRINA 772 CIENCIAS BIOLOGICAS 92,23 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE 

SANTANA 

FEIRA DE 

SANTANA 

21114 CIENCIAS BIOLOGICAS 91,75 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ MARINGA 3408 CIENCIAS BIOLOGICAS 91,26 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA VICOSA 684 CIENCIAS BIOLOGICAS 90,78 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA SALVADOR 13283 CIENCIAS BIOLOGICAS 90,29 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 

MINAS GERAIS 

BELO 
HORIZONTE 

7490 CIENCIAS BIOLOGICAS 89,81 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 

CATARINA 

FLORIANOPO

LIS 

14218 CIENCIAS BIOLOGICAS 89,32 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO RECIFE 13597 CIENCIAS BIOMEDICAS 88,83 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS CAMPINAS 2722 CIENCIAS BIOLOGICAS 88,35 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

DO NORTE 

NATAL 12332 CIENCIAS BIOLOGICAS 87,86 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ FORTALEZA 13974 CIENCIAS BIOLOGICAS 87,38 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO 

DE MESQUITA FILHO - UNESP 

SAO PAULO 3154 CIENCIAS BIOLOGICAS 86,89 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO 

SANTO 

VITORIA 12812 CIENCIAS BIOLOGICAS 86,41 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE 

JANEIRO 

SEROPEDICA 12916 CIENCIAS BIOLOGICAS 85,92 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO SAO PAULO 2869 CIENCIAS BIOLOGICAS 85,44 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS GOIANIA 14089 CIENCIAS BIOLOGICAS 84,95 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA BRASILIA 160 CIENCIAS BIOLOGICAS 84,47 

UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO 

PROFESSOR "JOSÉ DE SOUZA HERDY" 

DUQUE DE 
CAXIAS 

9726 CIENCIAS BIOLOGICAS 83,98 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO OURO PRETO 18876 CIENCIAS BIOLOGICAS 83,50 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

AMAPÁ 

MACAPA 44951 CIENCIAS BIOLOGICA 83,01 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO 

CACERES 16269 CIENCIAS BIOLOGICAS 82,52 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ TERESINA 525 CIENCIAS BIOLOGICAS 82,04 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO RECIFE 44992 CIENCIAS BIOLOGICAS 81,55 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE 

PERNAMBUCO 

RECIFE 14512 CIENCIAS BIOLOGICAS 81,07 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA CAMPINA 
GRANDE 

11593 CIENCIAS BIOLOGICAS 80,58 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA JUIZ DE FORA 13086 CIENCIAS BIOLOGICAS 80,10 

INSTITUTO CULTURAL DE ENSINO 

SUPERIOR DO AMAZONAS 

MANAUS 20676 CIENCIAS BIOLOGICAS 79,61 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS MACEIO 13225 CIENCIAS BIOLOGICAS 79,13 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO 

DE MESQUITA FILHO - UNESP 

SAO PAULO 3219 CIENCIAS BIOLOGICAS 78,64 

UNIVERSIDADE DO AMAZONAS MANAUS 398 CIENCIAS BIOLOGICAS 78,16 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS GOIANIA 10802 CIENCIAS BIOLOGICAS 77,67 
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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 

CAMPINAS 

CAMPINAS 1624 CIENCIAS BIOLOGICAS 77,18 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 

RIO DE 

JANEIRO 

11325 CIENCIAS BIOLOGICAS - 

FORMAÇAO DE 
PROFESSORES 

76,70 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO SAO LUIS 11426 CIENCIAS BIOLOGICAS 76,21 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ BELEM 12023 CIENCIAS BIOLOGICAS 75,73 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE RIO BRANCO 11543 CIENCIAS BIOLOGICAS 75,24 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA JOAO PESSOA 13399 CIENCIAS BIOLOGICAS 74,76 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO 

GROSSO 

CUIABA 32 CIENCIAS BIOLOGICAS 74,27 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO 

GROSSO 

CUIABA 29 CIENCIAS BIOLOGICAS 73,79 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA SANTA 
MARIA 

45328 CIENCIAS BIOLOGICAS 73,30 

ESCOLA DE FARMÁCIA E ODONTOLOGIA DE 

ALFENAS 

ALFENAS 20122 CIENCIAS BIOLOGICAS 72,82 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES 

CLAROS 

MONTES 

CLAROS 

18894 BIOLOGIA 72,33 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO 

RIO GRANDE DO SUL 

PORTO 
ALEGRE 

1905 CIENCIAS BIOLOGICAS 71,84 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ BELEM 12014 CIENCIAS BIOLOGICAS 

(MODALIDADE MEDICA) 

71,36 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO VALE DO 

ACARAÚ 

SOBRAL 19491 BIOLOGIA 70,87 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO 

GROSSO DO SUL 

CAMPO 
GRANDE 

15831 CIENCIAS BIOLOGICAS 70,39 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SALVADOR SALVADOR 10503 CIENCIAS BIOLOGICAS 69,90 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ ILHEUS 45498 CIENCIAS BIOLOGICAS 69,42 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE 

DA BAHIA 

VITORIA DA 

CONQUISTA 

20270 CIENCIAS BIOLOGICAS 68,93 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO 

DE MESQUITA FILHO - UNESP 

SAO PAULO 3222 CIENCIAS BIOLOGICAS 68,45 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA LONDRINA 22083 BIOMEDICINA 67,96 

FACULDADE DE MEDICINA DO TRIÂNGULO 

MINEIRO 

UBERABA 19970 CIENCIAS BIOLOGICAS 67,48 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-

OESTE 

GUARAPUAV
A 

18496 CIENCIAS BIOLOGICAS 66,99 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ BELEM 12027 CIENCIAS BIOLOGICAS 66,50 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO 

CACERES 16276 CIENCIAS BIOLOGICAS 66,02 

CENTRO UNIVERSITÁRIO FEEVALE NOVO 

HAMBURGO 

39454 BIOMEDICINA 65,53 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ TERESINA 19195 CIENCIAS BIOLOGICAS 65,05 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE 

DA BAHIA 

VITORIA DA 
CONQUISTA 

20262 CIENCIAS BIOLOGICAS 64,56 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA 

GROSSA 

PONTA 

GROSSA 

16389 CIENCIAS BIOLOGICAS 64,08 

UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS SAO 

LEOPOLDO 

38429 CIENCIAS BIOLOGICAS 63,59 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO 

CACERES 16275 CIENCIAS BIOLOGICAS 63,11 

UNIVERSIDADE DE UBERABA UBERABA 18578 BIOMEDICINA 62,62 

UNIVERSIDADE BANDEIRANTE DE SÃO 

PAULO 

SAO PAULO 44963 BIOMEDICINA 62,14 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO RECIFE 20889 CIENCIAS BIOLOGICAS / 

LICENCIATURA 

61,65 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE 

MOSSORO 3574 CIENCIAS BIOLOGICAS 61,17 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 

MINAS GERAIS 

BELO 

HORIZONTE 

41217 CIENCIAS BIOLOGICAS: 

ENFASE EM MEIO 
AMBIENTE 

60,68 

UNIVERSIDADE SANTA CECÍLIA SANTOS 17636 CIENCIAS BIOLOGICAS 60,19 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA PORTO 

VELHO 

18363 CIENCIAS BIOLOGICAS 59,71 

UNIVERSIDADE DE MARÍLIA MARILIA 39431 CIENCIAS BIOLOGICAS - 

MODALIDADE MEDICA 

59,22 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ BELEM 18487 CIENCIAS BIOLOGICAS 58,74 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO CUIABA 41690 CIENCIAS BIOLOGICAS 58,25 
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GROSSO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO SAO PAULO 16511 CIENCIAS BIOLOGICAS 57,77 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA BRASILIA 19057 CIENCIAS BIOLOGICAS 57,28 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE SAO 
CRISTOVAO 

327 CIENCIAS BIOLOGICAS 56,80 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ ITAJAI 19431 CIENCIAS BIOLOGICAS - 

BIOTECNOLOGIA 

56,31 

UNIVERSIDADE DO VALE DO PARAÍBA SAO JOSE DOS 

CAMPOS 

6578 CIENCIAS BIOLOGICAS 55,83 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 

FLUMINENSE 

CAMPOS DOS 
GOYTACAZES 

17727 CIENCIAS BIOLOGICAS 55,34 

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE 

ARCOVERDE 

ARCOVERDE 3613 BIOLOGIA 54,85 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

PELOTAS 

CAPAO DO 

LEAO 

15006 CIENCIAS BIOLOGICAS 54,37 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE SAO 
CRISTOVAO 

300 CIENCIAS BIOLOGICAS 53,88 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO 

PARANÁ 

CURITIBA 861 BIOLOGIA 53,40 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS GOIANIA 10810 BIOLOGIA 52,91 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS ANAPOLIS 21807 CIENCIAS - BIOLOGIA 52,43 

FACULDADES METODISTAS INTEGRADAS 

IZABELA HENDRIX 

BELO 

HORIZONTE 

5779 CIENCIAS BIOLOGICAS 51,94 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA BRASILIA 20068 BIOLOGIA 51,46 

UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU SAO PAULO 5481 CIENCIAS BIOLOGICAS 50,97 

UNIVERSIDADE DE FRANCA FRANCA 10154 CIENCIAS BIOLOGICAS 50,49 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ ILHEUS 20234 CIENCIAS BIOLOGICAS 50,00 

UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL CAXIAS DO 
SUL 

1109 CIENCIAS BIOLOGICAS 49,51 

CENTRO UNIVERSITÁRIO AUGUSTO MOTTA RIO DE 

JANEIRO 

6634 CIENCIAS BIOLOGICAS 49,03 

UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES MOJI DAS 

CRUZES 

10588 CIENCIAS BIOLOGICAS 48,54 

FACULDADES INTEGRADAS MARIA 

THEREZA 

NITEROI 15080 CIENCIAS BIOLOGICAS 48,06 

UNIVERSIDADE DE CUIABÁ CUIABA 16828 CIENCIAS BIOLOGICAS 47,57 

FACULDADES INTEGRADAS DA FUNDAÇÃO 

EDUCACIONAL ROSEMAR PIMENTEL 

VOLTA 
REDONDA 

22049 CIENCIAS BIOLOGICAS 47,09 

CENTRO UNIVERSITÁRIO FIEO OSASCO 20542 CIENCIAS BIOLOGICAS 46,60 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE 

DA BAHIA 

VITORIA DA 

CONQUISTA 

38881 CIENCIAS BIOLOGICAS 46,12 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO TRIÂNGULO UBERLANDIA 44956 BIOLOGIA 45,63 

UNIÃO DAS FACULDADES DA FUNDAÇÃO 

HERMINIO OMETTO - UNIARARAS 

ARARAS 14856 CIENCIAS BIOLOGICAS 45,15 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ARARAQUARA ARARAQUAR
A 

4318 CIENCIAS BIOLOGICAS 44,66 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES 

METROPOLITANAS UNIDAS 

SAO PAULO 37979 CIENCIAS BIOLOGICAS 44,17 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS ANAPOLIS 47335 BIOLOGIA - 

LICENCIATURA PLENA 

43,69 

UNIÃO DAS FACULDADES DA FUNDAÇÃO 

HERMINIO OMETTO - UNIARARAS 

ARARAS 14855 CIENCIAS BIOLOGICAS - 
MODALIDADE MEDICA 

43,20 

FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E 

LETRAS DE CATANDUVA 

CATANDUVA 3761 CIENCIAS BIOLOGICAS 42,72 

CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE 

MACEIÓ 

MACEIO 18900 CIENCIAS BIOMEDICAS 42,23 

UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO 

ALTO URUGUAI E DAS MISSÕES 

ERECHIM 19339 CIENCIAS BIOLOGICAS 41,75 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DA CIDADE RIO DE 

JANEIRO 

47192 BIOLOGIA AMBIENTAL 41,26 

UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES MOJI DAS 

CRUZES 

10610 BIOLOGIA 40,78 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO 

GROSSO DO SUL 

CAMPO 
GRANDE 

15866 CIENCIAS BIOLOGICAS 40,29 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE SAO 

CRISTOVAO 

20190 CIENCIAS BIOLOGICAS 39,81 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ARARAQUARA ARARAQUAR

A 

38564 CIENCIAS BIOLOGICAS - 

MODALIDADE MEDICA 

39,32 

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU BLUMENAU 3673 CIENCIAS BIOLOGICAS 38,83 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO 

GROSSO DO SUL 

CAMPO 
GRANDE 

18381 CIENCIAS BIOLOGICAS 38,35 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ TAUBATE 21450 CIENCIAS BIOLOGICAS 37,86 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO 

GROSSO DO SUL 

DOURADOS 45713 CIENCIAS BIOLOGICAS 37,38 

UNIVERSIDADE BRAZ CUBAS MOJI DAS 

CRUZES 

10751 CIENCIAS BIOLOGICAS 36,89 

UNIVERSIDADE POTIGUAR NATAL 16248 CIENCIAS BIOLOGICAS 36,41 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO 

GROSSO DO SUL 

CAMPO 
GRANDE 

15863 CIENCIAS BIOLOGICAS 35,92 

CENTRO UNIVERSITÁRIO LUSÍADA SANTOS 20702 CIENCIAS BIOLOGICAS - 

MODALIDADE MEDICA 

35,44 

UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO 

ALTO URUGUAI E DAS MISSÕES 

ERECHIM 8801 CIENCIAS BIOLOGICAS 34,95 

UNIVERSIDADE PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO ESTADO E DA 

REGIÃO DO PANTANAL 

CAMPO 
GRANDE 

15544 CIENCIAS BIOLOGICAS 34,47 

FACULDADE DE FILOSOFIA DO RECIFE RECIFE 4850 CIENCIAS BIOLOGICAS 33,98 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS ANAPOLIS 21821 BIOLOGIA 33,50 

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL 

CATARINENSE 

CRICIUMA 19443 CIENCIAS BIOLOGICAS 33,01 

FACULDADES INTEGRADAS DE GUARULHOS GUARULHOS 9927 CIENCIAS BIOLOGICAS 32,52 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO 

GROSSO DO SUL 

DOURADOS 45711 CIENCIAS BIOLOGICAS 32,04 

UNIVERSIDADE CASTELO BRANCO RIO DE 

JANEIRO 

5231 CIENCIAS BIOLOGICAS 31,55 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO 

GROSSO DO SUL 

DOURADOS 45715 CIENCIAS BIOLOGICAS 31,07 

UNIVERSIDADE IGUAÇU NOVA 

IGUACU 

7409 CIENCIAS BIOLOGICAS 30,58 

CENTRO UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE 

SÃO PAULO 

SAO PAULO 47325 CIENCIAS BIOLOGICAS 30,10 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS SANTOS 5953 CIENCIAS BIOLOGICAS 29,61 

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO SAO 

BERNARDO 

DO CAMPO 

5131 CIENCIAS BIOLOGICAS 29,13 

FACULDADES INTEGRADAS TAPAJÓS SANTAREM 17047 CIENCIAS BIOLOGICAS 28,64 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 

FLUMINENSE 

CAMPOS DOS 

GOYTACAZES 

21971 BIOLOGIA 28,16 

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO PASSO FUNDO 1723 CIENCIAS BIOLOGICAS 27,67 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 

PERNAMBUCO 

RECIFE 972 CIENCIAS BIOLOGICAS 27,18 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ TERESINA 19142 CIENCIAS BIOLOGICAS 26,70 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 

SÃO PAULO 

SAO PAULO 11240 CIENCIAS BIOLOGICAS 26,21 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ TERESINA 19091 CIENCIAS BIOLOGICAS 25,73 

FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS 

SAGRADO CORAÇÃO 

LINHARES 20718 CIENCIAS BIOLOGICAS 25,24 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ TERESINA 43905 CIENCIAS BIOLOGICAS 24,76 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ TERESINA 19146 CIENCIAS BIOLOGICAS 24,27 

FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E 

LETRAS DE DUQUE CAXIAS 

DUQUE DE 
CAXIAS 

5795 CIENCIAS - BIOLOGIA 23,79 

FACULDADES INTEGRADAS DO VALE DO 

RIBEIRA 

REGISTRO 38768 BIOLOGIA 23,30 

UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO 

ALTO URUGUAI E DAS MISSÕES 

ERECHIM 8834 CIENCIAS BIOLOGICAS 22,82 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ TAUBATE 15333 CIENCIAS BIOLOGICAS 22,33 

FACULDADES INTEGRADAS MARIA 

THEREZA 

NITEROI 15081 BIOLOGIA MARINHA 21,84 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ TERESINA 19152 CIENCIAS BIOLOGICAS 21,36 

FACULDADES ADAMANTINENSES 

INTEGRADAS 

ADAMANTIN

A 

19830 CIENCIAS BIOLOGICAS 20,87 

UNIVERSIDADE DE POUSO ALEGRE POUSO 

ALEGRE 

46715 BIOLOGIA 20,39 

ESCOLA DE ENSINO SUPERIOR DO 

EDUCANDÁRIO SERÁFICO SÃO FRANCISCO 

DE ASSIS 

SANTA 
TERESA 

18265 CIENCIAS BIOLOGICAS 19,90 

CENTRO UNIVERSITÁRIO MONTE SERRAT SANTOS 10238 CIENCIAS BIOLOGICAS 19,42 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ TERESINA 19016 CIENCIAS BIOLOGICAS 18,93 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE 

DOURADOS 

DOURADOS 15607 CIENCIAS BIOLOGICAS 18,45 

CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE 

LONDRINA 

LONDRINA 18293 CIENCIAS BIOLOGICAS 17,96 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ BELEM 18491 CIENCIAS BIOLOGICAS 17,48 

UNIVERSIDADE GAMA FILHO RIO DE 

JANEIRO 

1371 CIENCIAS BIOLOGICAS 16,99 

FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E 

LETRAS DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 

SAO JOSE DO 
RIO PARDO 

18971 CIENCIAS BIOLOGICAS 16,50 

UNIVERSIDADE DO PLANALTO 

CATARINENSE - UNIPLAC 

LAGES 46242 CIENCIAS BIOLOGICAS 

(CIENCIAS AMBIENTAIS) 

16,02 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO CAMPO 

GRANDE 

8164 BIOLOGIA 15,53 

UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS SAO 
LEOPOLDO 

40103 CIENCIAS BIOLOGICAS 15,05 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ TERESINA 21510 CIENCIAS BIOLOGICAS 14,56 

UNIVERSIDADE VALE DO RIO VERDE TRES 

CORACOES 

20054 BIOLOGIA 14,08 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS PELOTAS 1537 CIENCIAS BIOLOGICAS 13,59 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ TERESINA 45308 CIENCIAS BIOLOGICAS 13,11 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE 

PAULISTA 

SAO JOSE DO 

RIO PRETO 

20353 CIENCIAS BIOLOGICAS 12,62 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO SAO PAULO 21451 CIENCIAS 
MOLECULARES 

12,14 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR 

INTEGRADOS DE FERNANDÓPOLIS 

FERNANDOPO

LIS 

47680 CIENCIAS BIOLOGICAS 11,65 

UNIVERSIDADE DO CONTESTADO CACADOR 21040 CIENCIAS BIOLOGICAS 11,17 

UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL SAO PAULO 19477 CIENCIAS BIOLOGICAS 10,68 

UNIVERSIDADE DA REGIÃO DA CAMPANHA BAGE 6818 CIENCIAS BIOLOGICAS 10,19 

ESCOLA SUPERIOR BATISTA DO AMAZONAS MANAUS 21248 CIENCIAS BIOLOGICAS 9,71 

FACULDADE TECSOMA PARACATU 19983 CIENCIAS BIOLOGICAS 9,22 

UNIVERSIDADE DA REGIÃO DA CAMPANHA BAGE 19283 CIENCIAS BIOLOGICAS 8,74 

UNIVERSIDADE DA REGIÃO DA CAMPANHA BAGE 19287 CIENCIAS BIOLOGICAS 8,25 

UNIVERSIDADE DA REGIÃO DA CAMPANHA BAGE 19285 CIENCIAS BIOLOGICAS 7,77 

UNIVERSIDADE DA REGIÃO DA CAMPANHA BAGE 19281 CIENCIAS BIOLOGICAS 7,28 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ BELEM 12079 CIENCIAS BIOLOGICAS 6,80 

UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO SAO PAULO 8589 CIENCIAS BIOLOGICAS 6,31 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO 

RIO GRANDE DO SUL 

PORTO 

ALEGRE 

1920 CIENCIAS BIOLOGICAS 5,83 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA 

GRANDE 

VARZEA 
GRANDE 

20017 CIENCIAS BIOLOGICAS 5,34 

UNIVERSIDADE DA REGIÃO DA CAMPANHA BAGE 6845 CIENCIAS BIOLOGICAS 4,85 

UNIVERSIDADE SANTA ÚRSULA RIO DE 

JANEIRO 

6118 CIENCIAS BIOLOGICAS 4,37 

UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ CURITIBA 18938 CIENCIAS BIOLOGICAS 3,88 

FACULDADE DE CIÊNCIAS, CULTURA E 

EXTENSÃO DO RIO GRANDE DO NORTE 

NATAL 21279 CIENCIAS BIOLOGICAS 3,40 

CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE 

MACEIÓ 

MACEIO 19072 BIOLOGIA 2,91 

FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E 

LETRAS SOUZA MARQUES 

RIO DE 
JANEIRO 

5353 CIENCIAS BIOLOGICAS 2,43 

FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E 

LETRAS DE PENÁPOLIS 

PENAPOLIS 3537 CIENCIAS BIOLOGICAS 1,94 

UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA RIO DE 

JANEIRO 

5072 CIENCIAS BIOLOGICAS 1,46 

UNIVERSIDADE CAMILO CASTELO BRANCO SAO PAULO 7200 CIENCIAS BIOLOGICAS 0,97 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO SAO LUIS 18100 CIENCIAS BIOLOGICAS 0,49 
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O Microscópio 

A concepção de natureza segundo os grandes centros de formação de biólogos: 

 

O Projeto Político Pedagógico (PPP) é o documento de identidade de um curso. 

A partir deste documento a proposta dos cursos de graduação é avaliada. Precisam 

conter um conjunto de princípios que norteiem os seus objetivos. Os documentos que 

regulamentam a elaboração dos PPP são as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), 

preparadas para cada curso. Para os cursos de Ciências Biológicas, as DCN 

recomendam na resolução CNE/CES 7, de 11 de março de 2002, Art. 2º: 

 

Art. 2º 

O projeto pedagógico de formação profissional a ser formulado pelo curso de Ciências Biológicas deverá 

explicitar: 

 

I - o perfil dos formandos nas modalidades bacharelado e licenciatura; 

II - as competências e habilidades gerais e específicas a serem desenvolvidas; 

III - a estrutura do curso; 

IV - os conteúdos básicos e complementares e respectivos núcleos; 

V - os conteúdos definidos para a Educação Básica, no caso das licenciaturas; 

VI - o formato dos estágios; 

VII - as características das atividades complementares; e 

VIII  - as formas de avaliação. 

 

 Firmadas nesses preceitos, as bases conceituais que norteiam a compreensão de 

natureza em um curso deverão estar presentes nos PPP. Nesta sessão, farei uma breve 

análise dos PPP de quatro dos cursos de ciências biológicas mais significativos no país 

(de acordo com o ranking construído) para, observando esses documentos, tentar 

constelar estruturas de compreensão de natureza, a partir de diferentes propostas 

pedagógicas e metodológicas. Os elementos norteadores serão a estrutura curricular, o 

referencial teórico, o perfil do formando, as competências gerais e específicas a serem 

desenvolvidas, a base filosófica, política, conceitual e de método dos PPP, quando 

houver
3
. 

                                                 

 
3
 É importante ressaltar que mesmo os PPP sejam documentos de fundamental importância para o 

direcionamento dos cursos de graduação no Brasil, nem todos os PPP disponibilizados para a análise 

nesta sessão mantiveram um padrão. A base filosófica e os objetivos específicos de cada núcleo, ou 

disciplina, por exemplo, são itens que não aparecem em todos os documentos. Neste sentido, a discussão 

desta sessão tem por base a estrutura de PPP que foi cedido por cada IES independentemente. 
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Universidade Federal de Minas Gerais: uma perspectiva de natureza humana e 

uma ciência com consciência 

 

 Em suas primeiras páginas, o PPP do curso de Ciências Biológicas da UFMG 

problematiza as questões envolvendo o conhecimento da natureza como próprias à 

formação do biólogo, cuja prioridade é o estudo dos seres vivos e da sua relação com o 

meio ambiente. Mas não só. Segundo o documento, 

 

O estudo das Ciências Biológicas possibilita a compreensão de que a vida se 

organizou ao longo do tempo, sob a ação de processos evolutivos, tendo 

resultado numa diversidade de formas sobre as quais continuam atuando as 

pressões seletivas. Esses organismos não estão isolados, ao contrário, 

constituem sistemas que estabelecem complexas relações de 

interdependência. O entendimento dessas interações envolve a compreensão 

das condições físicas do meio ambiente, da organização funcional interna e 

do modo de vida, específicos das diferentes espécies e sistemas biológicos. 

Contudo, particular atenção deve ser dispensada às relações estabelecidas 

pelos seres humanos, dada a sua especificidade. (p. 3) 

 

A julgar pelo texto acima, aqui a dimensão biológica toma um sentido humano. 

Esse desdobramento teórico tornou-se comum nas últimas décadas, principalmente 

depois da onda ecologizante e dos movimentos sociais. No entanto, segundo o 

documento, há uma extensão ética na compreensão dessa relação. Ou seja, “Em tal 

abordagem, os conhecimentos biológicos não se dissociam dos sociais, políticos, 

econômicos, culturais e éticos” (p. 3). 

O PPP do curso parte de uma perspectiva crítico-reflexiva, e toma para si 

princípios éticos e democráticos. Em sua abordagem, prioriza o direito à vida e à justiça 

social. O posicionamento de forma crítica frente às vertentes teóricas de pressupostos 

biológicos é, também, objetivo e meta para os formandos. O educador formado deve 

ser, portanto, “consciente de seu papel na formação de cidadãos, inclusive na 

perspectiva sócio-ambiental” (p. 13).  
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Nessa perspectiva, o conhecimento adquirido no curso de ciências biológicas 

não deverá servir apenas como marco teórico pontual, mas “para ser utilizado para 

compreender e transformar o contexto sócio-político” (p. 13). Esse conhecimento deve 

ser, até mesmo, constantemente avaliado em seu impacto epistemológico, político e 

social, de acordo com o projeto do curso. A natureza do conhecimento científico e das 

construções teóricas paradigmáticas da ciência é posta em discussão, e a compreensão 

de meio ambiente traz para si o homem como fator de transformação e de participação 

da dinâmica Natural. Tal perspectiva de natureza é problematizada através de uma 

dimensão ética do biólogo. Talvez um dos maiores ganhos práticos nessa perspectiva de 

natureza humana, ética, seja a fluidez da estrutura curricular do curso, que permite um 

intercâmbio com outras áreas e expressões do saber. 

 

Numa proposta de formação fluida, o projeto do curso da UFMG prevê que os 

alunos podem transitar entre saberes e disciplinas fora do padrão curricular. Além disso, 

há uma disciplina introdutória, explicando as relações, possibilidades e objetivos do 

curso. 

 

Uma nova disciplina intitulada “Introdução às Ciências Biológicas” foi 

criada para oferecer ao aluno uma visão dos diversos percursos de seu curso. 

A possibilidade de integralização da carga horária no próprio instituto onde 

o curso é sediado (Instituto de Ciências Biológicas), bem como em outras 

unidades desta e outras universidades nacionais e internacionais é 

sedimentada não só nessa disciplina inicial, como também ao longo do 

curso sob orientação de tutores que auxiliarão o aluno a compor seus 

percursos de acordo com seus interesses próprios na área de atuação do 

biólogo (p. 14). 

 

Sobre o campo de atuação do biólogo, o documento o define como profissional 

estudioso da origem, estrutura e evolução dos seres, ou seja, “que estuda a vida em suas 

diferentes formas de expressão” (p. 14).  

 

Ele tem uma área de atuação ampla, pois estuda a origem, a estrutura e a 

evolução dos seres vivos, classificando-os e estabelecendo relações entre 
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eles e o meio ambiente. O campo de atuação profissional é diversificado, 

amplo, emergente, crescente e em transformação contínua. (p. 15) 

 

De forma geral, o curso prioriza como objetivo desenvolver, no aluno, 

competências para: 

 

a) pautar-se por princípios da ética democrática: responsabilidade social e ambiental, 

dignidade humana, direito à vida, justiça, respeito mútuo, participação, 

responsabilidade, diálogo e solidariedade; 

 

b) reconhecer formas de discriminação racial, social, de gênero, etc. fundadas inclusive 

em alegados pressupostos biológicos, posicionando-se diante delas de forma crítica, 

com respaldo em pressupostos epistemológicos coerentes e na bibliografia de 

referência; 

 

c) atuar em pesquisa básica e aplicada nas diferentes áreas das Ciências Biológicas, 

comprometendo-se com a divulgação dos resultados das pesquisas em veículos 

adequados para ampliar a difusão e ampliação o conhecimento; 

 

d) portar-se com educador, consciente de seu papel na formação de cidadãos, inclusive 

na perspectiva sócio-ambiental; 

 

e) utilizar o conhecimento sobre organização, gestão financiamento da pesquisa e sobre 

a legislação e políticas públicas referentes à área; 

 

f) entender o processo histórico de produção do  conhecimento das   ciências  biológicas 

referente a conceitos/princípios/teorias; 

 

g) estabelecer relações entre ciência, tecnologia e sociedade; 

 

h) aplicar metodologia científica para o planejamento, gerenciamento e execução de 

processos e técnicas visando o desenvolvimento de projetos, perícias, consultorias, 

emissão de laudos, pareceres etc. em diferentes contextos; 
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i) utilizar os conhecimentos das ciências biológicas para compreender e transformar  o 

contexto sócio-político e as relações nas quais está inserida a prática profissional, 

conhecendo a legislação pertinente; 

 

j) desenvolver ações estratégicas capazes de ampliar e aperfeiçoar as formas de atuação  

profissional, preparando-se para a inserção no mercado de trabalho em contínua 

transformação; 

 

k) orientar escolhas e decisões em valores e pressupostos metodológicos alinhados com 

a democracia, com o respeito à diversidade étnica e cultural, às culturas autóctones e à 

biodiversidade; 

 

l) atuar multi e interdisciplinarmente, interagindo com diferentes especialidades e 

diversos profissionais, de modo a estar preparado à contínua mudança do mundo 

produtivo; 

 

m) avaliar o impacto potencial ou real de novos conhecimentos/tecnologias/serviços e 

produtos resultantes da atividade profissional, considerando os aspectos éticos, sociais e  

epistemológicos; 

 

Estrutura curricular 
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Para receber o diploma de Licenciado em Ciências Biológicas, o aluno deve 

integralizar 3060 horas. Para a licenciatura, a formação complementar 

também é aberta, embora temas como Educação Ambiental ou Educação de 

Jovens e Adultos sejam temas sugeridos. Nesses casos, o aluno poderá 

integralizar 180 horas de disciplinas eletivas, associadas a parte do estágio 

curricular   temático  (195 horas).  A Formação Livre deve estar relacionada 

com Atividades Acadêmico-Científico-Culturais. (p. 30) 

 

Nesta proposta, considera-se que 2010 horas são atividades acadêmicas que 

abrangem o conhecimento das áreas biológicas, pedagógicas e correlatas 

(áreas exatas, da terra e humanas), 210 horas são atividades acadêmicas 

científico cultural, 435 horas são atividades acadêmicas envolvidas com 

práticas de ensino, e 405 horas pertencem ao estágio curricular 

supervisionado. (p. 31) 
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Universidade de São Paulo: uma perspectiva de natureza e vida enquanto sistema, 

sob a ação de processos evolutivos 

 

 A formação do biólogo na Universidade de São Paulo, de acordo com o PPP do 

curso, pauta-se na utilização e produção de conhecimentos que estabeleçam relações 

entre ciência, tecnologia e sociedade, atendendo o mercado de trabalho com visão ética 

e humanística. 

 Para este fim, o PPP do curso de Ciências Biológicas, localizado no Instituto de 

Biociências da USP, prioriza a tomada de consciência da realidade em que o biólogo irá 

atuar, visando uma 

 

[...] formação sólida, ampla e histórica dos conceitos, princípios e teorias da 

Biologia, procurando capacitar o graduando a desenvolver ações 

estratégicas, diagnosticar e resolver problemas, elaborar e executar projetos 

relacionados à sua área de formação. (p. 2) 

 

 Essa proposta formativa busca abranger uma estratégia pela qual o futuro 

biólogo poderá desenvolver uma 

 

[...] consciência da realidade em que vai atuar e da necessidade de se tornar 

agente transformador desta realidade, compreendendo a sua 

responsabilidade na preservação da biodiversidade como patrimônio da 

humanidade (p. 2). 

 

Como eixo central da sua organização curricular, o curso elege os processos 

evolutivos como axioma pelo qual a vida transforma-se e tem sido transformada. Tais 

processos envolvem os seres vivos como estruturas que fazem parte da dinâmica 

natural, não podendo ser compreendidos de forma isolada do meio. Encontramos, aqui, 

o esboço de uma ideia de natureza sistêmica, regida pelos desenvolvimentos evolutivos, 

na qual os elementos atinentes ao vivo são intrínsecos ao meio ambiente. 

 

[...] A estrutura curricular, organizada de maneira a respeitar esses 

princípios gerais, valorizará a compreensão de que a vida se organizou ao 

longo do tempo, sob a ação de processos evolutivos, tendo resultado numa 
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diversidade de formas sobre as quais continuam atuando os fatores 

evolutivos. Dentro dessa concepção, os seres vivos devem ser 

compreendidos como sistemas não isolados do meio, do modo de vida e das 

organizações funcionais internas próprias das diferentes espécies (p. 3).  

 

 De acordo com o PPP, a construção de conhecimento e abordagens realizadas 

não devem estar dissociadas das questões políticas, econômicas e culturais. No 

documento, no entanto, não ficam claras as bases teóricas ou as estratégias norteadoras 

do método que as disciplinas devem se apoiar para contemplar estas dimensões. 

Quanto ao perfil do graduando, tanto o licenciado quanto o bacharel em ciências 

biológicas, segundo o PPP da USP, deverão ter uma formação inicial comum. Esta 

formação visa que sejam: 

 

a) Generalistas, críticos, éticos e cidadãos com espírito de solidariedade; 

 

b) Detentores de adequada fundamentação teórica, como base para uma ação 

competente, que inclua o conhecimento profundo da diversidade dos seres vivos, 

bem como sua organização e funcionamento em diferentes níveis, suas relações 

filogenéticas, suas respectivas relações com o meio em que vivem; 

 

c) Comprometidos com os resultados de sua atuação, pautando sua conduta 

profissional por critérios humanísticos, compromisso com a cidadania e rigor 

científico, bem como referenciais éticos legais; 

 

d) Aptos a atuarem interdisciplinarmente, adaptáveis à dinâmica do mercado de 

trabalho e às situações de mudança contínua do mesmo; 

 

e) Preparados para desenvolver ideias inovadoras e ações estratégicas, capazes de 

ampliar e aperfeiçoar sua área de atuação; 

 

f) Agentes transformadores da realidade presente, na busca de melhoria da 

qualidade de vida; 
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É imperativo destacar que as características pontuais anunciadas como comuns 

entre as duas modalidades de formação se encerram nas linhas seguintes. O projeto 

pedagógico do curso de Ciências Biológicas traz diferenciações nas especificidades de 

cada profissional a ser formado: o Licenciando teria que, de forma sintética, estar capaz 

de intervir no processo educativo e ser responsável enquanto educador, enquanto o 

Bacharel atuaria em diversos nichos ligados à biodiversidade e a conservação do meio 

ambiente. 

 

Licenciado Bacharel 

Consciente de sua responsabilidade como 

educador, nos vários contextos da atuação 

profissional; 

 

Um educador capaz de intervir no processo 

de ensino-aprendizagem consciente de seu 

papel na formação de cidadãos 

Consciente da necessidade de atuar com 

qualidade e responsabilidade em prol da 

conservação e manejo da biodiversidade, 

políticas de saúde, meio ambiente, 

biotecnologia, bioprospecção, biossegurança, 

na gestão ambiental, tanto nos aspectos 

técnico-científicos, quanto na formulação de 

políticas; 

 

Agente transformador da realidade presente, 

na busca de melhoria da qualidade de vida. 

  

Competências e Habilidades comuns do Licenciado e do Bacharel 

 

a) Pautar-se por princípios éticos de: responsabilidade social e ambiental, dignidade 

humana, direito à vida, justiça, respeito mútuo, participação, responsabilidade, 

diálogo e solidariedade; 

 

b) Entender o processo histórico de produção do conhecimento das ciências biológicas 

referente a conceitos/princípios/teorias; 

 

c) Estabelecer relações entre ciência, tecnologia e sociedade; 

 

d) Atuar interdisciplinarmente, interagindo com diferentes especialidades e diversos 

profissionais, de modo a estar preparado para a contínua mudança do mundo 

produtivo; 
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e) Avaliar o impacto potencial ou real de novos conhecimentos/tecnologias/serviços e 

produtos resultantes da atividade profissional, considerando os aspectos éticos e 

sociais; 

 

f) Atuar em prol da preservação da biodiversidade, sendo de competência do Biólogo 

planejar e desenvolver atividades em projetos de conservação e restauração do 

ambiente, podendo, assim, atuar em instituições comprometidas com esta finalidade. 

 

É evidente que deve existir uma diferenciação entre os currículos de Licenciatura e 

Bacharelado, tanto na estruturação das disciplinas quanto nos objetivos na formação de 

cada profissional, por meio das estratégias escolhidas. Mas uma diferenciação tão 

pontual pode conduzir a um erro prático e/ou conceitual no nicho de atuação destes 

profissionais. A formação primeira, nesse caso, é a Biologia. Esse grande conjunto de 

saberes preleciona ao profissional biólogo a exigência de ser ‘consciente da necessidade 

de atuar com qualidade e responsabilidade em prol da conservação e manejo da 

biodiversidade, políticas de saúde, meio ambiente, biotecnologia, bioprospecção, 

biossegurança e na gestão ambiental’, não apenas o Bacharel. 

  Por outro lado, a excessiva necessidade de disciplinas voltadas para a didática e 

o ensino enquanto justificativas de si mesmas constituem, também, um erro prático-

conceitual. O currículo, novamente, diz respeito à formação do Biólogo e, em muitos 

casos, estão sendo formados pedagogos. A compreensão pedagógica do processo de 

ensino-aprendizagem é sim necessária para o licenciando, mas não apenas isso.  

Essa organização curricular distancia ainda mais o profissional docente dos 

processos e projetos de pesquisa. Em instituições como a Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, o curso de licenciatura em ciências biológicas não exige dos 

estudantes trabalho de conclusão de curso, demonstrando resultados de pesquisa. Na 

Universidade Estadual da Paraíba e na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, os 

licenciandos só podem desenvolver seus trabalhos de conclusão de curso através de 

projetos de estágio ou pesquisas acerca do ensino e da prática educativa, apenas. 

Mesmo comprometidos com práticas renovadoras, essa perspectiva de ensino 

continua a seguir moldes que priorizam uma constante erudição das especialidades e dos 

modelos. Esta é, em uma expressão lata, um tipo de monocultura da mente. De acordo 

com Almeida (2009), estas são as características de uma ciência tímida intelectualmente 

que, por ter medo de criar e crer em seus próprios caminhos, se vale de receitas 
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“frankesteinianas” e “obsessões cognitivas” na ordem do “como fazer” e do “como 

aplicar” (ALMEIDA, 2009, p. 9). 

Ora, se o Licenciado é aquele preparado para estar consciente de sua 

responsabilidade como educador, é justamente este profissional que deverá, 

propriamente, compreender o método organizador e formador do conhecimento 

articulado junto aos seus alunos.  

Em uma leitura mais específica, tratando do ensino de ciências e de biologia, o 

Licenciado deverá facilitar a aproximação dos estudantes ao conhecimento já construído 

e consolidado pela cultura científica (VILLANI ; PACCA, 1997; MEC/BRASIL, 2006). 

O professor de Biologia, neste sentido, teria a função, também, de encorajar os alunos a 

desenvolver uma ação social mais responsável a partir de questões pertinentes a sua 

realidade (RATCLIFFE, 1998). Nesta lógica, a responsabilidade social e política do 

licenciando possui uma intersecção muito grande à do bacharel, uma vez que deve estar 

familiarizado com os modelos de construção de conhecimento consagrados pela ciência 

e com os métodos pedagógicos para torná-los compreensíveis e atrativos durante as 

séries iniciais. 

No que diz respeito à estrutura curricular, o curso de Ciências Biológicas da 

USP é dividido em dois núcleos, sendo eles o básico (comum à licenciatura e ao 

bacharelado) e o avançado. Depois de realizar um núcleo básico comum, cujos objetivos 

gerais são assegurar a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, garantindo 

um ensino capaz de levar a uma aprendizagem adequada ao exercício da profissão, os 

estudantes passam a cursar as disciplinas do curso avançado. 

 

A estrutura curricular do curso de Ciências Biológicas da USP é composta 

por um Núcleo básico, comum à Licenciatura e ao Bacharelado, e um 

núcleo avançado específico a cada modalidade do curso. O Núcleo Básico 

deverá proporcionar a formação de competência na produção do 

conhecimento com atividades que levem o aluno a: procurar, interpretar, 

analisar e selecionar informações, identificar problemas relevantes, realizar 

experimentos e projetos de pesquisa. Esta estrutura curricular tem como 

objetivo favorecer a flexibilidade curricular, de forma a contemplar 

interesses e necessidades específicos dos alunos (p. 5). 

 

Segue abaixo a estrutura do núcleo básico: 
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Créditos e Carga Horária Total 

120 créditos/aula (disciplinas obrigatórias) 1800 h 

009 créditos/trabalho: 270 h 

TOTAL = 2070 h 

  

Tempo de duração 

CURSO INTEGRAL CURSO NOTURNO 

Ideal = 04 semestres Ideal = 06 semestres 

Mínima = 03 semestres Mínima = 05 semestres 

Máxima = 06 semestres Máxima = 09 semestres 

 

Estrutura das disciplinas do núcleo básico, e créditos referentes. 
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Segue abaixo a estrutura do núcleo avançado 

 

Modalidade Bacharelado Modalidade Licenciatura 

004 créditos/aula (disc. Obrigatórias): 60h 026 créditos/aula (disc. Obrigatórias): 390h 

020 créditos/aula (disc. eletivas): 300h 010 créditos/aula (disc. eletivas): 150h 

034 créditos/aula (disc. livres):510h 010 créditos/aula (disc. livres):150h 

010 créditos/trabalho: 300h 008 créditos/trabalho: 240h 

 Estágio supervisionado/FE: 300h 

 Estágio Supervisionado/IB: 100h 

Prática como Componente Curricular/FE: 

250h 

Prática como Componente Curricular/IB: 

250h 

 

Estrutura disciplinar da Modalidade bacharelado: 
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Estrutura disciplinar do Módulo Licenciatura 
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Mesmo não obrigatórias, é importante ressaltar, todas as disciplinas optativas 

livres oferecidas pelos departamentos do IB e por outras unidades da USP também 

estarão disponíveis para os alunos que pretendem obter o grau de licenciatura em 

ciências biológicas. 

 

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP): uma 

perspectiva de natureza emergente da tentativa de diálogo entre a cultura 

científica e a cultura humanística 

 

De acordo com o PPP do curso de Licenciatura em ciências biológicas da 

UNESP, a Biologia é a ciência que estuda os seres vivos, a relação entre eles, o meio 

ambiente e os processos e mecanismos que regulam a vida. Em sua proposta, o perfil do 

biólogo a ser formado deve ser o de desempenhar um “papel preponderante nas 

questões que envolvem o conhecimento da natureza” (p. 7).  Para tal, o biólogo precisa 

ter competência para analisar dados e visualizar os resultados, observando sempre o 

rigor científico e os princípios éticos e legais. 

 

O graduado em Ciências Biológicas deve ser o profissional que possui visão 

generalizada e integrada da diversidade biológica dos seres vivos, nos seus 

aspectos evolutivos e filogenéticos, complementada com uma formação 

humanística para o exercício da cidadania. Deve ser capaz de buscar o saber 

de forma autônoma, possibilitando uma educação permanente, 

problematizando a realidade, formulando hipóteses, planejando e 

executando investigações (p. 8). 
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Em síntese, o perfil profissional e o objetivo do biólogo a serem formados na 

instituição devem girar em torno da “transformação do meio, de maneira multi e 

interdisciplinar” (p. 7), com capacidade e responsabilidade, priorizando a vida. O 

conjunto de ações e reflexões contidas no PPP prioriza oferecer subsídios ao biólogo em 

formação para ser: 

 

a) generalista, crítico, ético, e cidadão com espírito de solidariedade; 

 

b) detentor de adequada fundamentação teórica, com base para uma ação competente 

que inclua o conhecimento profundo da diversidade dos seres vivos bem como sua 

organização e funcionamento em diferentes níveis, suas relações filogenéticas e 

evolutivas, suas respectivas distribuições e relações com o meio em que vivem; 

 

c) consciente da necessidade de atuar com qualidade e responsabilidade em prol da 

conservação e manejo da biodiversidade, políticas de saúde, meio ambiente, 

biotecnologia, bioprospecção, biossegurança, na gestão ambiental, tanto nos aspectos 

técnicos-científicos, quanto na formulação de políticas, e de se tornar agente  

transformador  da  realidade presente, na busca de melhoria da qualidade de vida; 

 

d) comprometido com os resultados de sua atuação, pautando sua conduta profissional 

por critérios humanísticos, compromisso com a cidadania e rigor científico, bem como 

por referenciais éticos legais; 

 

e) consciente de sua responsabilidade como educador, nos vários contextos de atuação 

profissional; 

 

f) apto a atuar multi e interdisciplinarmente, adaptável à dinâmica do mercado de 

trabalho e às situações de mudança contínua do mesmo; 

 

g) preparado para desenvolver ideias inovadoras e ações estratégicas, capazes de 

ampliar e aperfeiçoar sua área de atuação. 

 

h) detentor de adequada fundamentação teórica relativa às diferentes concepções sobre   

temas próprios da docência, tais como currículo e desenvolvimento curricular,   
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transposição didática, contrato didático, planejamento, organização de tempo e espaço, 

gestão de classe, interação grupal, criação, realização e avaliação de situações didáticas, 

avaliação de aprendizagens dos alunos, consideração de suas especificidades, trabalho 

diversificado, relação professor-aluno, análises de situações educativas e de ensino 

complexas, entre outros. 

 Há, em mais de um momento, no PPP do curso de Licenciatura em ciências 

biológicas da UNESP, a definição de âmbitos de desenvolvimento profissional pautados 

em duas estruturas independentes: a formação específica do biólogo e a estruturação de 

novas propostas de formação do licenciando. O modelo de fragmentação do 

pensamento, discutido anteriormente, torna-se claro aqui. De um lado, as disciplinas 

especializadas; de outro, as necessárias à formação do professor.  

Pesquisa e ensino, apesar de problematizadas através dos eixos temáticos, são na 

maioria das vezes compartimentalizadas. A compreensão de natureza a partir de 

estruturas ditas ‘interdisciplinares’, no sentido de dialogar as ciências exatas e ciências 

da terra para a construção de um projeto comum, ou o intercâmbio de professores de 

outros departamentos não subsidia uma atividade que alargue a visão de mundo e a 

compreensão dos fenômenos. Muitos pontos de vista, sem o devido contexto prático, 

teórico e semântico, acabam tornando-se cômputos individualizados e contribuindo para 

a fragmentação do pensamento. 

Quando pensamos em estruturas transdisciplinares, pensamos em maneiras de 

atravessar esta fragmentação, assim como a atitude de investigação do detetive, citada 

anteriormente. Acrescentar em complexidade, ou seja, religar os saberes é tentar superar 

esta não-comunicabilidade das áreas distintas da ciência. Na proposta deste curso, 

existem dois núcleos de disciplinas. O primeiro é pautado nas disciplinas chamadas ‘de 

natureza biológica’, como biologia celular, evolução, zoologia, botânica, como descrito. 
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O segundo núcleo prioriza as disciplinas a partir de um eixo central e quatro 

subeixos, uma aproximação gradativa entre a área de conhecimento específico e os 
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campos da pedagogia, epistemologia e história da ciência. Os eixos são dispostos da 

seguinte forma (Ps. 11 a 12): 

 

Eixo central: “A prática reflexiva e de pesquisa na formação de professores de biologia 

e ciências”. Percorre todo o curso com o objetivo de ser nuclear e articular as diversas 

atividades de formação docente. Pretendemos assim que o conjunto da organização 

curricular seja elaborado em função de atingir uma formação profissional que integre as 

dimensões intelectual, cultural e ética. 

 

Outro elemento importante da proposta, em consonância com o perfil 

profissional desejado, é o pressuposto de que o futuro professor  construa a 

sua  identidade e a sua prática pedagógica a partir  de vivências escolares. 

Não pretendemos, entretanto, que os dois aspectos aqui mencionados, 

(práticas de pesquisa e práticas de docência) se dêem de forma não-

articulada e, por isso, a escola é vista não apenas como um local em que o 

estagiário   se   inicia   em  um  ofício,  mas   também  como   um  espaço   

para   a pesquisa e  reflexão sobre a prática pedagógica e onde o estagiário 

possa construir sua identidade docente (p. 11).  

 

Subeixo   1 - “Fundamentos   da   educação”. Constitui-se na referência para o primeiro 

ano do curso,  durante o qual  os alunos receberão uma fundamentação teórica capaz de 

os habilitar a entender e discutir as questões próprias da Educação. As disciplinas de 

suporte pedagógico para esse subeixo são “Organização e gestão escolar”, cujo objetivo 

é ensinar os conteúdos referentes à organização dos sistemas escolares, à legislação 

pertinente, aos documentos norteadores, à dinâmica do processo escolar, às relações que 

a constituem, ao papel de seus atores, e à inserção na comunidade, e “Psicologia da 

educação”, que trabalhará os conhecimentos referentes ao como o aluno aprende e se 

desenvolve, e à evolução das pesquisas nessa área. 

 

Subeixo 2 - “Bases para o ensino de conteúdos científicos”. Constitui-se na referência 

para o segundo ano do curso. Nesse subeixo, as disciplinas “Didática   das   ciências”,   

“Didática   da   biologia” e “História   da ciência”  fornecerão suporte de reflexão sobre 

a produção da ciência, suas implicações sociais, econômicas e políticas, seus   

paradigmas e os obstáculos epistemológicos enfrentados no decorrer da  sua  evolução.   
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O objetivo é proporcionar aos alunos subsídios para que eles comecem a 

construir uma transposição didática que faça uma ponte entre o que está 

sendo ensinado nas disciplinas de conteúdo específico e os conteúdos que 

serão ministrados na escola básica (p. 12). 

 

Subeixo 3 - “A prática docente: exploração do ambiente escolar”. Durante essa etapa, o 

“Estágio curricular” focalizará dois aspectos da atuação do futuro professor: “O ensino 

de ciências e biologia em espaços formais” e “O laboratório didático como recurso para 

o ensino de ciências e biologia”. A supervisão das atividades de estágio será feita por 

meio de espaços para discussão, elaboração e avaliação de projetos, os quais 

denominamos “Projetos interdisciplinares” 
4
.  

 

Subeixo 4: - “A prática docente:  ações para a integração dos conteúdos”. Os estágios 

realizados em articulação com esse subeixo promoverão o estudo teórico-prático de  

mais dois aspectos da atividade docente: a “Educação   ambiental   na   escola   básica”   

e  “Outros recursos para o ensino de ciências e biologia” (novas tecnologias, veículos de   

divulgação   científica,   espaços   não-formais   -   museus,   instituições, zoológicos,  

ONG’s  etc.). A supervisão de estágio ocorrerá através dos “Projetos interdisciplinares”. 

 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro: uma perspectiva de natureza como 

meio ambiente. Desenvolvimento da pluralidade e da preservação da vida através 

da compreensão do método científico 

 

O curso de Ciências Biológicas da UERJ tem seu projeto político pedagógico 

alicerçado em bases conceituais que priorizam a compreensão do método científico e o 

desenvolvimento da ciência. Os conteúdos programáticos das disciplinas têm sido 

modificados desde 1976, e essa perspectiva, de acordo com o PPP, vem 

 

[...] tornando o egresso um profissional capaz de lidar com a diversidade, 

velocidade e complexidade do desenvolvimento científico e tecnológico, 

                                                 

 
4
 No PPP do curso, está previsto, também, que docentes de diferentes disciplinas possam colaborar para a 

orientação e elaboração de projetos de estágio, a fim de garantir a integração dos conteúdos. “A 

coordenação geral desses trabalhos será realizada por docente com formação acadêmica e atuação de 

pesquisa na área de didática das ciências” (p. 12). 
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aplicando estes conhecimentos às diversas demandas sociais, em 

consonância com as legislações educacionais e profissionais vigentes (p. 4). 

 

Afirma-se aqui que há a necessidade de modificar e modernizar constantemente 

o currículo do curso, visando adaptá-lo à “formação de profissionais competentes, 

reflexivos, críticos, adequados ao momento social e científico” (p.2). Caso seja efetiva, 

essa perspectiva de mudança na estrutura curricular, de acordo com as necessidades 

formativas, tanto técnicas quanto humanísticas dos formandos é, de fato, inovadora 

enquanto método e estrutura curricular e, certamente, um modelo a ser seguido. Além 

disso, o PPP do curso prevê que deverá ocorrer sempre o “aperfeiçoamento do corpo 

docente e das condições estruturais disponíveis, visando alcançar melhores condições de 

oferecimento dos cursos” (p. 5). 

 

Esse processo possibilita a inserção dos egressos no mercado de trabalho, 

desenvolvendo alternativas que atendam à melhoria da qualidade de vida da 

comunidade local e da sociedade como um todo, além do desenvolvimento 

de atitudes éticas norteadoras de sua atuação como cidadão e como biólogo. 

[...] A linha mestra desse projeto é a manutenção e fortalecimento de um 

núcleo básico comum para o Bacharelado e para a Licenciatura, com 

oportunidades iguais para a vivência do método científico, estímulo à 

pesquisa e à vivência profissional através das diversas áreas de 

conhecimento oferecidas pelo IBRAG e outras Unidades Acadêmicas da 

UERJ (p.2). 

 

Um dos objetivos principais do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da 

UERJ é conscientizar o aluno dos problemas mundiais referentes à natureza e à saúde 

pública, e estimulá-lo a adquirir um senso de preservação da vida e do meio ambiente. 

Este objetivo deve ser alcançado, principalmente, através da participação ativa no 

desenvolvimento de processos pedagógicos. 

A natureza, aqui, é algo a ser lidado. Como um organismo anexo ou a paisagem 

onde se inserem todas as outras coisas. A preservação desta natureza, como meio 

ambiente, surge como ponto principal necessário ao profissional biólogo. Aqui, 

também, é priorizado o desenvolvimento de valores éticos e de conservação biológica 

através da educação ambiental. 



73 

 

 Com base em tais preceitos, o curso tem por finalidade “formar profissionais 

reflexivos aptos a integrar o processo da educação básica, de maneira responsável” (p. 

4), respeitando um conjunto de metas relacionadas à formação técnica e humanística do 

profissional, a serem atingidas ao longo do curso e da vida dos formandos. O curso 

objetiva, também: 

 

 Oferecer uma sólida base de conhecimentos ao aluno, de modo a capacitá-lo 

para resolver uma ampla gama de problemas no contexto das Ciências 

Biológicas; 

 

 Estimular o desenvolvimento do espírito científico e reflexivo e ético; 

 

 Fornecer conhecimento geral de problemas regionais, nacionais e mundiais, nos 

quais estão inseridos conhecimentos biológicos e educacionais e que são objeto 

de trabalho do profissional ora em formação. 

 

 Criar mecanismos para estimular o senso crítico do aluno; 

 

 Conscientizar o aluno dos problemas mundiais referentes à natureza e à saúde 

pública, e estimulá-lo a adquirir um senso de preservação da vida e do meio 

ambiente; 

 

 Desenvolver a capacidade de elaborar e divulgar o conhecimento científico para 

diferentes públicos, utilizando mídias diversas; 

 

 Estimular o aluno a desenvolver projetos, acadêmicos ou sociais, contando com 

o apoio do corpo docente. 

 

O papel do licenciando em Ciências Biológicas, de acordo com essa perspectiva 

de formação, é compreender o método científico e as proposições teóricas e desenvolver 

estratégias pedagógicas eficientes. Ou seja – precisa “ser capaz de realizar de forma 

efetiva a transposição de conteúdos para os níveis fundamental e médio”, além de 

desenvolver projetos pedagógicos que contemplem a pluralidade de demandas de uma 
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sociedade complexa, privilegiando as diversas dimensões do processo ensino-

aprendizagem. 

É importante destacar, aqui, a existência de uma compreensão transdisciplinar de 

mundo. Contemplar a pluralidade de ‘uma sociedade complexa’, neste sentido, não só 

diz respeito à diversidade de saberes existentes no domínio das culturas, como também 

à capacidade de interligar saberes, tanto dentro do campo das ciências biológicas como 

entre outras áreas disciplinares. Esta compreensão sofisticada foi encontrada apenas 

neste PPP até agora (dentre os quatro analisados). O documento destaca que 

 

Dentre o perfil necessário ao licenciado, destacamos a capacidade de 

integrar conhecimentos dos campos de saberes envolvidos na educação em 

ciências biológicas, o desenvolvimento de habilidades instrumentais que o 

capacitem para a preparação e desenvolvimento de recursos didáticos e 

instrucionais relativos à docência e, o desenvolvimento de habilidades para 

atuar como pesquisador no Ensino de Ciências e Biologia (p. 5). 

 

Esta diversidade de ideais, ou seja, a coexistência de visões contraditoras que 

configuram a pluralidade de uma sociedade complexa pode e deve ser priorizada no 

ensino de ciências, a fim de somar em complexidade umas às outras. A este respeito 

Basarab Nicolescu diz: 

 

Uma tarefa prioritária da transdisciplinaridade é a elaboração de uma 

nova Filosofia da natureza, capaz de ser um mediador privilegiado do 

diálogo entre todos os campos do conhecimento (NICOLESCU, 2000, 

p. 10). 

 

Sobre o campo de atuação do profissional, o documento explicita a formação do 

biólogo como devendo proporcionar, entre outras coisas, a curiosidade e a criatividade, 

incentivando novas formas de conhecimento e estratégias de pesquisa, capacidade 

analítica, versatilidade e criatividade. Essas qualidades, essencialmente complexas, são 

motor para “associar o ensino de Ciências e Biologia a todas as formas de 

desenvolvimento humano, buscando a interdisciplinaridade do conhecimento” (p. 6). 

Através das diretrizes teóricas que fundamentam o PPP do curso, compreendo que 

mesmo priorizando a interdisciplinaridade do conhecimento, a proposta do curso de 

Ciências Biológicas da UERJ nutre-se através de uma artéria transdisciplinar, abrindo 
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espaço para reorganizações tanto em nível curricular quanto na formação individual, 

priorizando o dialogo entre os saberes, a curiosidade e a criatividade. 

São também habilidades esperadas dos biólogos a serem formados: 

 

 Saber refletir sobre o comportamento profissional esperado pela sociedade onde 

o educador está inserido, estando sempre atualizado com os novos 

conhecimentos científicos e educacionais permanentemente desenvolvidos e 

testados; 

 

 Investir no aprimoramento contínuo de sua formação, buscando o auto-

aperfeiçoamento e o desenvolvimento dos sensos de investigação e de 

criatividade direcionados para o Ensino de Ciências e Biologia; 

 

 Associar o ensino de Ciências e Biologia a todas as formas de desenvolvimento 

humano, procurando a interdisciplinaridade do conhecimento; 

 

 Adaptar-se ao meio no qual está inserido, com habilidades para desenvolver e 

aplicar material didático e instrucional com os recursos disponíveis; 

 

 Identificar e fazer busca nas fontes de informação relevantes para a Educação 

em Ciências Biológicas, inclusive as disponíveis em meios eletrônicos e 

remotos, que possibilitem a contínua atualização técnica, científica e 

humanística; 

 

 Ser receptivo à incorporação de novas técnicas de Ensino de Ciências e Biologia 

no seu projeto de ensino/aprendizagem; 

 

 Estar atualizado em relação aos novos projetos e propostas de Ensino de 

Ciências e Biologia testados e os resultados publicados; 

 

 Saber utilizar os recursos de laboratório e computação como material didático; 

 

 Fazer a auto-avaliação do seu desempenho em sala de aula, identificando 

eventuais problemas no processo de ensino/aprendizagem; 
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 Enfatizar as aplicações das Ciências Biológicas de forma contextualizada; 

 

 Inserir-se no contexto social, disseminando e utilizando o conhecimento 

importante para a sociedade, especialmente no atual panorama de mudanças 

socioeconômicas que valorizam a preservação do meio ambiente e da saúde 

pública, desenvolvendo um trabalho apto a contemplar a educação ambiental, a 

saúde, a conscientização ecológica e os valores éticos no lidar com a natureza; 

 

 Encarar o desafio de buscar formas alternativas de educação para contornar as 

dificuldades do ensino em escolas públicas; 

 

 Saber avaliar criticamente as condições de ensino nas escolas de diferentes 

regiões; 

 

 Assumir o compromisso de preparar os alunos do ensino fundamental e médio 

para o exercício da cidadania; 

 

 Organizar, escrever e analisar criticamente o material didático disponível para o 

Ensino de Ciências e Biologia nos níveis fundamental e médio; 

 

 Ter consciência da importância social do educador como peça chave no 

desenvolvimento social da coletividade. 

 

Estrutura disciplinar do curso de Ciências Biológicas da UERJ 

 

Núcleo Básico Comum: disciplinas oferecidas pelo IBRAG e outras unidades 

acadêmicas; 

Núcleo Licenciatura: disciplinas oferecidas pelo IBRAG e outras unidades 

acadêmicas; 

Disciplinas Pedagógicas: disciplinas oferecidas pela Faculdade de Educação e/ou 

unidade responsável pelo curso; 

Práticas de Ensino: disciplinas oferecidas pela Faculdade de Educação, pelo IAp e 
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pelo IBRAG; 

Estágio Supervisionado: oferecido pela Faculdade de Educação e pelo IBRAG; 

· Atividades acadêmico-científico-culturais: atividades de cunho artístico, científico, 

cultural, oferecidas pelas diversas unidades da UERJ.  

 

Matrizes disciplinares: 
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 No capítulo a seguir inicio uma síntese que problematiza os quatro cursos de 

formação por mim analisados, após o que trago alguns dos princípios, ideias e 

argumentos de autores que, do meu ponto de vista, podem contribuir para um 

redirecionamento em patamares mais complexos e epistemologicamente mais atuais à 

formação de futuros biólogos, ou dos futuros pesquisadores da área das ciências 

biológicas. 
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Capítulo 3 – O Macroscópio 
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O buraco de ozônio sobre nossas cabeças, a lei moral em nosso coração e o texto 

autônomo podem, em separado, interessar a nossos críticos. Mas se uma naveta fina 

houver interligado o céu, a indústria, os textos, e as almas e a lei moral, isso 

permanecerá inaudito, indevido, inusitado. 

 

Bruno Latour 

 

 

A existência humana, que se desenrola na duração pode ser a ocasião de uma procura 

de perfeição cada vez maior, de uma história de salvação e de liberdade, onde as 

exigências mais altas da ética tendem a encontrar a experiência e o conhecimento das 

leis da natureza. 

 

Henri Atlan 

 

 

 

Nós já não estamos no estado de confiança que estava ligado à ideia de que tínhamos 

compreendido o universo, a sociedade, as culturas... de uma vez por todas. Nós damo-

nos conta de que estamos num universo bem mais complexo e interactivo, ao qual deve 

corresponder uma formulação diferente dos problemas. 

 

Ilya Prigogine 

 

 

A soma dos melhores especialistas em suas especialidades não consegue gerar senão 

uma incompetência generalizada, pois a soma das competências não é a competência: 

no plano técnico, a interseção entre os diferentes saberes é um conjunto vazio. 

 

Basarab Nicolescu 
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Não pensar em retrocessos, mas criar posturas a partir dos paradigmas 

emergentes, das culturas de nosso tempo, dos diferentes contextos educacionais, 

políticos e ambientais nos quais vivemos. Esse é certamente um dos maiores desafios na 

gestação de uma proposta curricular, em qualquer nível da educação e área do 

conhecimento. Como aponta Conceição Almeida, trata-se de criar um ensino onde 

possamos “introduzir o sujeito no conhecimento, o observador na realidade” e ao 

mesmo tempo “religar, sem fundir, ciência, arte, filosofia e espiritualidade” 

(ALMEIDA, 2009, p.12). Tomando como ênfase estas relações dialógicas, de religação 

do conhecimento e formação humana aliada à técnica, podemos dialogar por meio de 

uma estratégia educativa que se vale da polissemia, da fluidez e da relacionalidade dos 

fenômenos humanos e culturais (FLEURI, 2004). 

A leitura dos PPP desses quatro grandes centros de formação do biólogo no 

Brasil possibilitaram constelar alguns pontos chave sobre as suas propostas de 

formação. Há, certamente, muitas intersecções conceituais e estruturais, mas cada curso 

e cada projeto político-pedagógico apresentam características distintas capazes, sem 

dúvidas, de operar por complementaridade, se temos como horizonte um fazer 

complexo e transcisciplinar da biologia. 

O curso da UFMG, notadamente, sugere um conhecimento constantemente 

avaliado em seu impacto epistemológico, político e social. Em sua proposta, a natureza 

do conhecimento científico e das construções teóricas deve ser posta em discussão e a 

compreensão sobre o meio ambiente contempla o homem como fator de transformação 

e de participação da dinâmica natural. A partir de uma perspectiva crítico-reflexiva, 

prioriza princípios éticos e democráticos como o direito à vida e a justiça social. O 

posicionamento de forma crítica frente às vertentes teóricas de pressupostos biológicos 

é, também, objetivo e meta para os formandos. O educador formado deve ser, portanto, 

consciente de seu papel na formação de cidadãos, inclusive na perspectiva sócio-

ambiental. 

O curso da UNESP sugere para o biólogo estar atinente às questões 

fundamentais ligadas ao conhecimento da natureza, sendo competente para analisar 

dados e visualizar os resultados, observando sempre o rigor científico e os princípios 

éticos e legais. Para isso, oferece um quadro de disciplinas especializadas para outro 

gerais, necessárias à formação do professor. 

O curso da USP elege os processos evolutivos como axioma, envolvendo os 

seres vivos como estruturas participantes da dinâmica natural, não podendo ser 



82 

 

compreendidos de forma isolada do meio. Encontramos, aqui, o esboço de uma ideia de 

natureza sistêmica, regida pelos processos evolutivos, que dizem respeito ao vivo. 

Prioriza a construção de conhecimento e abordagens realizadas como não dissociadas 

das questões éticas, políticas, econômicas e culturais. No documento, no entanto, não 

ficam claras as bases teóricas ou as estratégias norteadoras do método no qual as 

disciplinas devem se apoiar para contemplar estas dimensões.  

O curso da UERJ nutre-se através de uma artéria complexa e transdisciplinar, no 

sentido em que abre espaço para reorganizações tanto a nível curricular quanto na 

formação individual, priorizando o dialogo entre os saberes, a curiosidade e a 

criatividade. Esta proposta tem a compreensão do método científico e dos saberes 

diversos para desenvolver a leitura da natureza. Contemplar a pluralidade de uma 

sociedade complexa é um dos objetivos eleitos para a formação do biólogo. A proposta 

não só diz respeito à diversidade de saberes existentes no domínio das culturas, como 

também à capacidade de interligá-los, tanto dentro do campo das ciências biológicas 

como entre outras áreas disciplinares. Esta sofisticação do pensamento, abrangendo a 

ideia de religação, foi explicitamente aludida apenas neste PPP. 

A análise sobre os quatro cursos de Ciências Biológicas realizada no capítulo 

anterior em hipótese alguma representa em sua totalidade as dinâmicas e nuanças de 

cada curso. Existem inúmeras variáveis na determinação da qualidade do ensino, desde 

a espécie de pesquisas produzidas na instituição, até a forma pela qual os professores de 

cada disciplina interagem com seus alunos, instigando o pensamento ou não.  

No entando, este é, certamente, um cenário representativo importante para 

compreendermos como centenas de profissionais docentes do curso de Ciências 

Biológicas estão sendo formados e através de qual perspectiva os cursos mais influentes 

do Brasil priorizam as suas habilidades e competências. Como um modelo reduzido de 

um todo infinitamente complexo, a partir deste recorte lanço mão de uma reflexão sobre 

as bases de compreensão da natureza para o biólogo, apontando referenciais teóricos 

aptos a complementar e alargar a compreensão dos fenômenos que dizem respeito à 

vida, ao meio ambiente, às dinâmicas naturais, ou seja, à natureza.  

O projeto político-pedagógico é um conjunto de princípios norteadores dos 

objetivos do curso. É a espinha dorsal contendo desde a estrutura até a epísteme 

matricial das propostas disciplinares. Em uma segunda instância cada disciplina terá a 

sua ementa específica, na qual iremos encontrar o seu referencial teórico e a forma 

como será disposta aos alunos. Seguindo um pouco adiante, em uma terceira instância, 
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estaremos nas relações de ordem professor-aluno. Aqui, como um axioma, inúmeras 

outras instâncias e variáveis podem ser desdobradas. O PPP, portanto, não contém todo 

o processo de ensino, mas o direciona. 

As prioridades e diretrizes para a formação do biólogo, também chamadas de 

competências e habilidades, giraram sobre dois eixos principais dentre os PPP 

estudados:  

 

1- O eixo técnico/teórico (Quadro 2), que diz respeito à boa utilização, 

compreensão, avaliação, eficiencia e proficiencia na utilização das técnicas e 

teorias aprendidas ao longo do curso. 

 

2- O eixo ético/humanístico (Quadro 2), relacionado aos valores e atitudes 

necessários ao profissional biólogo. 

 

Eixo Etico/Humano 

Fragmentos retirados dos projetos político-pedagógicos dos cursos de Ciências Biológicas da UFMG, 

UNESP, USP e UERJ 

“[...] desenvolvimento de atitudes éticas norteadoras de sua atuação como cidadão e como 

biólogo” 

 

“Deve ter competência para analisar dados e visualizar os resultados, observando sempre o 

rigor científico e os princípios 

éticos e legais” 

 

“O biólogo deverá ser generalista, crítico, ético, e cidadão com espírito de solidariedade” 

 

“comprometido com os resultados de sua atuação, pautando sua conduta profissional por 

critérios humanísticos, compromisso com a cidadania e rigor científico, bem como por 

referenciais éticos legais;” 

 

“Pautar-se por princípios da ética democrática: responsabilidade social e ambiental, dignidade 

humana, direito à vida, justiça, respeito mútuo, participação, responsabilidade, diálogo e 

solidariedade” 

 

“A estrutura curricular do Curso de Ciências Biológicas está sustentada por um conjunto de 

conteúdos programáticos e ações pautados, acima de tudo, nos princípios da ética, da moral e 
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do rigor científico” 

 

“Atingir uma formação profissional que integre as dimensões intelectual, cultural e ética” 

  

Acerca do segundo eixo, é gratificante constatar uma dimensão humanística e 

ética sendo priorizada nos cursos de Ciências Biológicas, estigmatizados pelo excesso 

de técnicas e especialidades não comunicantes. Entretanto, tomando como base as 

reflexões até aqui postas, uma leitura mais detalhada destas propostas traz a tona 

questionamentos no mínimo inquietantes. Estes valores são eleitos apenas como ideiais 

passíveis ou não de serem alcançados ou são verdadeiramente estimulados, como 

efeituais do processo formativo? Em que instância ao longo do curso de formação do 

biólogo irá ser estimulada, por exemplo, ‘uma postura crítica, ética e cidadã, com 

espírito de solidariedade’? Há espaço para isso, factualmente, dentro das salas de aula? 

De onde parte o estímulo desses valores? Dos professores? E todos estes são, também, 

‘críticos, éticos e cidadãos, com espírito de solidariedade’? 

Estes questionamentos são demasiados amplos para serem respondidos no 

espaço desta dissertação, ou em qualquer outro, pelas inúmeras dimensões que abrigam. 

Mas certamente serão trabalhados mais pontualmente em um segundo momento, no 

desenvolvimento de um projeto de doutorado. Possivelmente a compreensão das 

ferramentas pedagógicas utilizadas por estes profissionais ofereça indícios sobre como 

dialogar estes valores dentro do ensino disciplinar, dando um suporte maior para 

ultrapassar a superficialidade dos programas curriculares, dos materiais didáticos e das 

estratégias tradicionais de transmissão de conteúdo.  

Aproximar e distanciar-se, simultaneamente, do fenômeno observado, é a 

proposição teórica central da ideia de Macroscópio. Acrescentando em densidade a 

reflexão da qual nos aproximamos, sobre a compreensão de natureza e a formação do 

Biólogo, convido para um diálogo transdisciplinar, distanciando-nos dos padrões e 

referenciais encontrados nos PPP analisados.  

A partir de agora apresento autores que julgo seminais para repensar a 

concepção de natureza e podem contribuir para uma concepção mais alargada do que 

seja o domínio do vivo. Proponho, portanto, um diálogo que amplia e discute a 

compreensão de natureza e a dimensão ética imbricada em suas relações. Este diálogo, 

longe de ser uma sugestão alternativa de currículo ou proposta teórica para as Ciências 

Biológicas é uma proposição que complementa a compreensão de vida para um pensar 

bem e deve servir como operador cognitivo na construção deste almejado pensamento 
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crítico e ético. Religar os saberes, principalmente com outros pertencimentos 

disciplinares pode, certamente, contribuir para uma formação do Biólogo com base em 

saberes pertinentes para uma observação complexa da natureza. 

 

Bruno Latour: a natureza como laboratório vivo 

 

 

 

 
 

 

Filósofo e Antropólogo francês 

 

Nascido em 1947, Latour é professor da Sciences Po 

em Paris e um dos fundadores do Centro de Estudos 

Sociais da Ciência e Tecnologia (ESCT), ou social 

studies in science. Em sua obra, analisa a atividade 

científica, considerando tanto os atores humanos 

como os que chama de ‘não-humanos’. 

Propõe uma ‘Antropologia Simétrica’. Rediscute a 

concepção de razão e ressignifica a concepção de 

laboratório.  

 

 

As construções teóricas consagradas pelas ciências formais e disseminadas nos 

currículos e livros didáticos foram originadas a partir de estruturas lógicas distintas. A 

este respeito, Bruno Latour (LATOUR ; WOOLGAR, 1997; LATOUR, 2000; 2009) 

lança uma reflexão sobre os modelos e estruturas sociais e culturais que permearam a 

construção da ciência e as representações de natureza em diversas épocas. Para ele, 

muitos dos saberes paradigmatizados e universalizados pela cultura científica nasceram 

de experiências singulares realizadas por sujeitos, muitas vezes anônimos, providos de 

curiosidade e inventividade na forma de compreender a natureza.  

Para Latour, a instituição das ciências e da sociedade moderna inviabiliza a 

compreensão da natureza em redes, ou seja, como sistemas complexos, comunicantes e 

retroalimedos. Diferentes estruturas criativas que descrevem o mesmo fenômeno, mas 

partem de modelos cognitivos, pragmáticos ou teóricos diferentes como as ciências e a 

filosofia, têm seu diálogo cessado. Nessa perspectiva de separação, conhecimentos 

construídos em diferentes áreas, ou nichos teóricos, tornam-se compreensíveis apenas 

em seus respectivos espaços de atuação. 

A compreensão da natureza a partir dos espaços acadêmicos, para Latour, parte 

muitas vezes de uma má compreensão de sua própria condição híbrida. As redes de 

conexão entre os conhecimentos tornam-se opacas frente à construção dos nichos de 
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atuação. Como a natureza, também nós cientistas e humanos, diz Latour, somos 

híbridos. Estamos  

 

instalados precariamente no interior das instituições científicas, meio 

engenheiros, meio filósofos, um terço instruídos sem que o 

desejássemos; optamos por descrever as tramas onde quer que estas 

nos levem (LATOUR, 2009, p. 9). 

 

Esse macroargumento exposto por Latour pode servir como operador cognitivo 

para pensar os PPPs analisados. Em primeiro lugar, a perspectiva da separação dos 

conhecimentos é visível na construção dos currículos, principalmente quando é 

explicitada a diferença entre os dois nichos de formação do biólogo, o licenciando e o 

bacharel. Em segundo lugar, a descrição da formação dos cientistas “um terço 

instruídos, sem que o desejássemos” faz refletir sobre o desenvolvimento das pesquisas 

dentro dos cursos de formação, e abre espaço para perguntar se estamos desenvolvendo 

estas tramas teóricas apenas por conforto ou condicionamento disciplinar. 

De acordo com Latour, 

 

Qualquer que seja a etiqueta, a questão é sempre a de reatar o nó 

górdio atravessando tantas vezes quantas forem necessárias, o corte 

que separa os conhecimentos exatos e o exercício do poder, digamos a 

natureza e a cultura (LATOUR, 2009, p. 9). 

 

Como um coágulo que insistisse em reabrir, na perspectiva da ciência 

ocidentalizada “os trabalhos desenvolvidos continuam sendo incompreensíveis por que 

são recortados em três de acordo com as categorias usuais dos críticos. Ou dizem 

respeito à natureza, ou à política, ou ao discurso” (LATOUR, 2009, p. 11).  De acordo 

com Latour, A natureza e a cultura são tanto objetos físicos que nutrem a ciência, 

quanto a própria matéria de nossas sociedades. Em seu livro Jamais Fomos Modernos 

(2009) o autor descreve, por meio de alguns cenários da ciência, a dinâmica destas 

representações da construção do conhecimento. Cito: 

 

Quando MacKenzie descreve o giroscópio dos mísseis 

intercontinentais, quando Callon descreve os eletrodos das pilhas de 

combustível, quando Hughes descreve o filamento da lâmpada 

incandescente de Edison, quando eu descrevo a bactéria do antraz 

atenuada por Pasteus ou os peptídeos do cérebro de Guillemin, os 

críticos pensam que estamos falando de técnicas e de ciências. Como 

estas últimas são, para eles, marginais, ou na melhor das hipóteses 

manifestam apenas o puro pensamento instrumental e calculista, 
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aqueles que se interessam por política ou pelas almas podem deixá-las 

de lado. Entretanto, estas pesquisas não dizem respeito à natureza ou 

ao conhecimento, às coisas-em-si, mas antes a seu envolvimento com 

nossos coletivos e com os sujeitos. Não estamos falando do 

pensamento instrumental, mas sim da própria matéria de nossas 

sociedades  (LATOUR, 2009, p. 10). 

 

Para Latour nossa vida intelectual é “decididamente mal construída” (Idem, p. 

11). O pensamento sistematizado, interdisciplinar ou em redes não interliga-se porque o 

nosso tecido não é mais inteiriço. A compreensão da natureza em fragmentos 

impossibilita a continuidade das análises, e a dupla configuração social/natural permeia 

as interpretações dos fenômenos diversos. 

 

Os fatos científicos são construídos, mas não podem ser reduzidos ao 

social, porque ele está povoado por objetos mobilizados para construí-

lo. O agente desta dupla construção provém de um conjunto de 

práticas que a noção de desconstrução capta da pior forma possível. O 

buraco de Ozônio é por demais social e por demais narrado para ser 

realmente natural; as estratégias das firmas e dos chefes de Estado, 

demasiado cheias de reações químicas para serem reduzidas ao poder 

e ao interesse. O discurso da ecosfera, por demais real e social para ser 

reduzido a efeitos de sentido. Será nossa culpa se as redes são ao 

mesmo tempo reais como a natureza, narradas como o discurso, 

coletivas como a sociedade? (LATOUR, 2009, p. 102). 

 

A construção do conhecimento e as narrativas sobre o mundo poderiam pautar-

se em “uma nova forma que se conecta, ao mesmo tempo, à natureza das coisas e ao 

contexto social, sem contudo reduzir-se nem a uma coisa nem a outra” (LATOUR, 2009, 

p. 11).. A este respeito, Bruno Latour e Steve Woolgar (1997) problematizam o principal 

lugar de construção da ciência, ou seja, o laboratório. 

Em sua tese de doutorado sobre a ciência moderna, Figueiredo toma como 

matriz argumentativa esta nova compreensão de laboratório (FIGUEIREDO, 2010) 

proposta por Bruno Latour. Para ele, 

 

Não se trata de por em dúvida a confiabilidade do pensamento 

científico, da ciência ou da técnica, mas de reconhecer o que deve ser 

feito – por quem e para quem, com que meios, e com a colaboração de 

quem – para obter esse conhecimento científico confiável. Neste 

sentido, ao invés de ser um lugar isolado, fechado e separado do 

mundo, o laboratório, argumenta Latour, passa a ser entendido como 

um espaço onde são constantemente recrutados, aliados e negociados 

recursos (FIGUEIREDO, 2010, p. 58).   
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De fato, longe de se restringir à concepção habitual dos cientistas, a respeito do 

lugar onde se fazem experimentos controlados, o laboratório passa a ser concebido 

como um lugar híbrido de manipulação de informações e dados, com vistas a produzir 

conhecimento novo. 

 

O laboratório apropria-se do gigantesco potencial produzido por 

dezenas de outros domínios de pesquisa, tomando emprestado um 

saber bem instituído e incorporando-o sob a forma de uma 

aparelhagem ou de uma sequencia de manipulações (LATOUR ; 

WOOLGAR, 1997, p. 66). 

 

Da mesma forma que o espaço formal do laboratório foi deslocado, os seus 

instrumentos também variam nesta concepção. Não necessariamente precisa-se de 

pipetas ou bicos de Bunsen para realizar um experimento. Em seu livro, Latour irá 

relatar alguns instrumentos constituintes do seu laboratório de pesquisas em certa 

ocasião. Para ele, instrumentos simples como uma mesa podem tomar um significado 

maior na construção comum de ideias e conhecimento. Em sua pesquisa, 

 

A mesa surge como o eixo central de nossa unidade de produção, uma 

vez que é sobre ela que se fabricam novos esboços de artigos, por 

justaposição dos dois tipos de literatura: a que vem do exterior e a 

produzida no laboratório (LATOUR ; WOOLGAR, 1997, p. 40). 

 

O trabalho com tabelas, as discussões teóricas, os diálogos entre profissionais de 

diferentes áreas e o debate sobre a reorganização do pensamento científico, são, todos, 

instrumentos e configurações desta nova concepção de laboratório (LATOUR ; 

WOOLGAR, 1997; LATOUR, 2009). A significação da palavra pode cumprir hoje, na 

ciência, o papel de ampliar os espaços comuns entre cientistas, professores e 

pesquisadores de pertencimentos e áreas diferentes em atividades de cunho 

transdisciplinar, ao abrir mão das limitações físicas e burocráticas. 

A partir desta matriz epistemológica, o conceito de laboratório de Latour ganha 

novo significado. A compreensão transdisciplinar dos fenômenos, as explicações 

contextualizadas e a integração com outras culturas e formas de pensar sobre a natureza 

podem ser vistas como estratégias para diminuir cada vez mais o abismo entre 

disciplinas e saberes. 

 

Se existe uma coisa que todos fazemos da mesma forma é construir ao 

mesmo tempo nossos coletivos humanos e os não-humanos que os 
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cercam. Alguns mobilizam, para construir seu coletivo, ancestrais, 

leões, estrelas fixas e o sangue coagulado dos sacrifícios; para 

construir os nossos, nós mobilizamos a genética, a zoologia, a 

cosmologia e a hematologia (LATOUR ; WOOLGAR, 1997, p. 104). 

 

Mas a própria noção de cultura é um artefato criado por nosso afastamento da 

natureza, explica Latour. “Ora, não existem nem culturas – diferentes ou universais – 

nem uma natureza universal. Existem apenas naturezas-culturas, as quais constituem a 

única base possível para comparações” (LATOUR, 2009, p. 102). É a partir desta noção 

de naturezas-culturas que se pode, portanto, pensar em espaços híbridos de construção 

do conhecimento, como o laboratório problematizado anteriormente.  

Num argumento importante, diz o autor que “do relativismo cultural passamos 

ao relativismo natural”. O primeiro levava a diversos absurdos, o segundo irá permitir 

que reencontremos o senso comum” (Idem, p. 104). Esta mudança não foi imediata. 

Tomou corpo ao longo das inúmeras flutuações paradigmáticas e políticas da nossa 

sociedade.  

 

Henri Atlan: o limite tênue entre vivo e não-vivo 

 

 

 

 
 

 

Biofísico, médico e filósofo francês. 

 

Nascido em 1931, Hanri Atlan é professor em Paris e 

em Jerusalém e é autor de numerosos trabalhos no 

domínio da biologia celular, biofísica e inteligência 

artificial, clonagem e HIV. Ele é também membro do 

Collegium International, uma organização de líderes 

com experiência política, científica e ética, cujo 

objetivo é proporcionar novas abordagens pacíficas 

para superar os obstáculos e proporcionar um 

caminho socialmente justo e economicamente 

sustentável para o mundo. Revolucionou a biologia 

na década de 70 com as noções de auto-organização e 

é um dos interlocutores do GRECOM, já o tendo 

visitado duas vezes. 

 

 

 

 

Não apenas no âmbito da física a compreensão mútua de pares antagônicos foi 

geradora de novos argumentos e abordagens de método. Na matemática e na lógica, 

modelos teóricos como a lógica do terceiro incluso também contribuíram para o 
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nascimento de uma ciência menos fragmentada. Nas ciências biológicas a compreensão 

da emergência da vida é por si só uma expressão de criatividade. A vida é uma 

emergência de motricidade e metamorfose no seio da natureza. Mas é também, ao 

mesmo tempo, apenas uma continuidade histórica daquilo que é da ordem do não vivo. 

Compreender o limite tênue entre o vivo e o não-vivo, como propõe o biofísico Henri 

Atlan (2001), vai além de uma noção funcional dos sistemas físico-químicos, estruturas 

proteicas complexas ou organizações macro-moleculares auto-replicantes. 

Vivemos em um mundo dinâmico, renovado e modificado a partir de processos 

diversos, alguns deles cíclicos e outros descontínuos. Para Atlan (2004), são estas 

constantes transformações o motor do nosso mundo, e elas têm berço tanto nas relações 

biológicas quanto nas pré-biológicas, instâncias, apesar de suas diferenças evidentes, 

historicamente complementares.  

Essa unidade histórica que nos ajuda a entender o processo de construção e de 

desconstrução da natureza é, por um lado, “pré-biótico que conduziu às origens da 

vida”, e, por outro, “biológico propriamente dito que produziu o aparecimento de novas 

espécies, inclusive a espécie humana” (ATLAN, 2001, p. 65). Para o autor é de fato 

difícil, e mesmo impossível, conceber um limite exato entre o que é da ordem do vivo e 

do não vivo. O biótico e o pré-biótico exprimem taxonomias operativas que favorecem 

uma lógica da compreensão dos fenômenos, mas exprimem também uma construção 

cognitiva inexata, do ponto de vista da ontologia da realidade. 

 

Contrariamente ao que se concebia antigamente, as fronteiras entre o 

vivo e o não vivo tendem a se apagar e é difícil decidir sobre o lugar 

onde devemos colocar uma barreira, ou mesmo se existiria alguma 

(ATLAN, 2002, P. 21).  

 

Ao afirmar a provocativa hipótese do tênue limite entre o vivo e o não vivo, 

Henri Atlan abre o coágulo nas ciências naturais. Uma verdadeira revolução 

copernicana nos estudos sobre a vida. “Pode a vida reduzir-se a fenômenos físico-

químicos? Pode alguma ou algumas definições – que dissipem os mistérios – da vida 

emergir dessa redução?”. Esta proposição de Jaques Monod é substrato para as 

reflexões propostas por Atlan no livro Entre o cristal e a fumaça (ATLAN, 1992). 

Neste livro, o autor se propõe a tratar o contexto factual das discussões teóricas trazidas 

pela biologia moderna para a nossa maneira de imaginar e conceituar a vida. Uma das 

suas questões essenciais é sobre aquilo que determina a vida. 

 



91 

 

Por que querer definir a qualquer preço o que é um ser humano, o que 

é uma pessoa, o que é um embrião, com palavras esclerosadas, de 

forma imutável, quando tudo isso tem a ver com processos evolutivos 

e com seres em devir? (ATLAN, 2004). 

 

Atlan parte das construções teóricas da cibernética, da máquina de Turing e da 

biologia genética para construir a ideia de organização nos sistemas artificiais, nos 

sistemas vivos/naturais e nos sistemas humanos. Para ele, a compreensão da 

complexidade do fenômeno vivo permite falar de uma auto-organização dos sistemas 

capaz de lidar com o ruído e com a desordem. A ordem e a desordem, na obra de Atlan, 

são dois conceitos fundadores.  

Um dos paradigmas da biologia clássica, expõe o autor, tomava como base a 

ideia de que o domínio da vida era gerido por uma ordem finalista. Uma relação 

causa/consequência da leitura/interpreção do código genético. Com efeito, o 

desenvolvimento da biologia moderna e do enorme gradiente de multiplicidades 

explicadas ou não pelo código genético nos leva a acreditar na organização nos sistemas 

vivos como não estática, nem tampouco um processo oposto à desordem, dirá Atlan. A 

vida é “um processo de desorganização permanente seguida de reorganização” 

(ATLAN, 1992, p. 237), mas com um diferencial: quando houver o aparecimento de 

propriedades novas, ou ruído, a desorganização pode ser suportada e não matará o 

sistema. 

 

Da mesma forma, a constituição do aparelho imunológico numa rede 

que aprende progressivamente a distinguir o si do não-si no nível 

celular e molecular evidenciou a utilização de encontros de diversas 

moléculas ou células ao acaso; são esses encontros que modificam a 

estrutura da rede e determinam sua orientação que acaba levando a 

formar a individualidade celular do sujeito (ATLAN, 1992, p. 237). 

   

Tendo como base a filosofia de Spinoza, Atlan considera que a natureza, 

enquanto substancia única, pode ser observada em “todas as suas partes, ou modos 

particulares de existência (incluindo-se aqui o homem), por meio das leis da física, da 

química e de como estas se organizam nos sistemas biológicos”  

(ALEKSANDROWICZ ; MINAYO, 2005, p. 519). O autor frequentemente dialoga 

dois aspectos essenciais. Em um primeiro aspecto, os determinismos que regem o 

funcionamento dos sistemas vivos e, em um segundo aspecto, a intuição de um mundo 

de “liberdade e felicidade que nos faria conceber o conhecimento racional do 

verdadeiro, ou aquilo que seja decorrente da ‘verdadeira’ natureza do homem”, 
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incluindo o da natureza do corpo, um particular desafio para a Biologia  

(ALEKSANDROWICZ ; MINAYO, 2005, p. 519). 

 A perspectiva de compreensão da liberdade e do livre arbítrio postos em reflexão 

por Atlan coloca, portanto, o homem dentro de uma natureza ao mesmo tempo 

determinada e criativa. O conceito de ‘verdade’ e os passos da ciência moderna são 

pontos de convergência na discussão acadêmica e deve, reitera Atlan, ser tema de 

discussão para todos os cientistas responsáveis pelo conhecimento construído. 

 

O papel da ciência e da filosofia será o de nos fazer aceder com a 

ajuda da Razão a um conhecimento do bem e do mal que seria 

verdadeiro porque decorrente da “verdadeira” natureza do homem [...] 

Sem o conhecimento adequado, ter-seiam os equívocos das ideologias 

religiosas ou laicas que se arrogam o conhecimento verdadeiro do que 

é a natureza em geral e a natureza humana em particular (ATLAN, 

1999, p. 302). 

 

 

Ilya Prigogine: uma natureza criativa e longe do equilíbrio 

 

 

 

 
 

 

Físico-químico russo (1917-2003)  

 

Humanista convicto, otimista confesso, nasceu em 

Moscou e foi naturalizado belga em 1949. 

 

Prigogine ganhou o Prêmio Nobel de Química em 

1977 por suas contribuições à termodinâmica e, em 

especial, pela Teoria das Estruturas Dissipativas e 

estudo dos sistemas longe do equilíbrio. Foi diretor 

dos Institutos Solvay de Física e Química, em 

Bruxelas, e diretor do Centro Ilya Prigogine de 

Mecânica Estatística, Termodinâmica e Sistemas 

Complexos de Austin, Texas. 

 

 

 

“A velha aliança rompeu-se; o homem sabe finalmente que está só na imensidão 

indiferente do Universo de que emergiu por acaso”. É a partir desta afirmação de 

Jaques Monod que Ilya Prigogine e Isabelle Stengers dão início ao livro A nova aliança 

– Metamorfose da Ciência (PRIGOGINE ; STENGERS, 1991). Ao enunciar isto, dizem 

os autores, Monod proclamava um conjunto teórico vasto, principalmente na área das 
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ciências biológicas, que, de modo subliminar, acabou por dar ao homem um status de 

estranho no mundo. Referindo-se a Monod, afirmam os autores: 

 

Seu relato é o de um êxito retumbante, mas acaba com uma nota que 

se afigura trágica. A biologia molecular descodificou o texto genético, 

cuja existência constituía para alguns o segredo da vida. Ela obteve 

assim um tipo de sucesso que confirma a significação mais profunda 

que podemos atribuir à atividade científica: a de uma tentativa de 

comunicar com a natureza (PRIGOGINE ; STENGERS, 1991, p. 12) 

 

Longe de configurar-se como ferramenta de distanciamento da natureza, as 

reflexões dos autores apontam a atividade científica como uma das estratégias que 

possibilitam aprender, através do contato com a natureza, quem somos nós e a que título 

participamos da sua evolução. Não há, para Prigogine, uma fratura entre 

homem/natureza. A partir desse contexto ele se propõe a situar a metamorfose da 

ciência clássica, que esfacela as multiplicidades, para uma ciência complexa, ou uma 

nova aliança. 

Nas sociedades modernas as ciências passaram a ser, sem dúvidas, linguagens 

teóricas ou chaves de decifração para diversos problemas. Este advento foi o berço para 

uma “transformação sem retorno das nossas relações com a natureza, que produziu o 

sucesso da ciência moderna. Nesse sentido, pode-se falar de revolução científica” 

(Idem, p 13).  Essa nova cultura nos trouxe um sucesso inquestionável. Os avanços nas 

áreas médicas e tecnológicas garantiram para a humanidade saúde e bem estar sobre 

várias enfermidades. No entanto, sob a égide desta cultura triunfante, está a 

compreensão de uma natureza morta e passiva. Dizem Prigogine e Stengers: 

 

O homem do século XVII não conseguiu comunicar com a natureza 

senão para descobrir a terrificante estupidez de seu interlocutor. 

Muitos, portanto, se julgaram forçados a assumir esse paradoxo. 

Vendo nos primeiros êxitos da ciência moderna o preço coroando um 

procedimento enfim racional, viram a solidão “descoberta” por essa 

ciência como o preço a pagar por essa racionalidade. A ciência 

moderna interpretada sob o ponto de vista desses primeiros sucessos, 

quer dizer, a ciência clássica parecia, portanto, impor uma escolha 

entre a visão de um homem radicalmente estranho ao mundo e a 

recusa do único modo fecundo de diálogo com a natureza 

(PRIGOGINE ; STENGERS, 1991, p. 14). 

 

Construir uma compreensão ampla de natureza torna-se difícil no âmbito das 

ciências clássicas. Para os autores, os progressos da ciência nesta perspectiva mecânica, 

de dissecação da natureza, irão reforçar a angústia e o sentimento de “alienação 
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daqueles mesmos que lhe dão sua confiança e tentam alicerçar nela uma concepção 

coerente de natureza” (Idem, p. 15). Esta dualidade esta exemplificada abaixo (Figura 

8). 

 

Figura 8: Paradigmas de compreensão da natureza a partir das proposições de Ilya Prigogine e Isabelle 

Stengers. 

 

 Os adventos da termodinâmica e da física quântica introduziram a flecha do 

tempo na física. Processos como a irreversibilidade tornam-se fonte de ordem criadora 

de organização. Para os autores, tornou-se urgente estudar as diversas modalidades de 

integração das atividades científicas na sociedade que não sejam pautadas em uma 

simplificação dos fenômenos Naturais, mas na complexidade do real. 

A nova perspectiva das ciências, segundo os autores, dão subsídios para 

compreender a natureza de forma mais ampla e complexa. 

 

[...] a natureza a qual a nossa ciência se dirige hoje não é mais aquela 

que um tempo invariante e repetitivo chegava para descrever, nem, 

tampouco, aquela cuja evolução era definida por uma função 

monótona, crescente e decrescente. Doravante exploramos uma 

natureza de evoluções múltiplas e divergentes que nos faz pensar não 

num tempo à custa dos outros mas na coexistência de tempos 

irredutivelmente diferentes e articulados (PRIGOGINE ; STENGERS, 

1991, p. 25). 

 

Prigogine aponta para a existência de uma complexa relação entre a natureza e a 

criatividade, como uma característica da matéria. Como propriedades arcaicas, 

intrínseca dos fenômenos físicos no universo, as flutuações, bifurcações e a criatividade 

são permanentes, repercutidas em várias estruturas, das rochas aos seres vivos.  

 

Não resta dúvida que a criatividade na natureza é uma constatação 

praticamente irrefutável. Não seria absurdo imaginar que todas as 

espécies existentes de borboletas estivessem programadas no 

momento do Big Bang? [...] Estamos apenas no início da formulação 

das leis que integram a criatividade. Não temos igualmente uma teoria 

convincente do início da vida e da origem do universo. Essas questões 

permanecem inteiramente irresolvíveis. O que me parece certo, é que 

para abordá-las, é necessário que as teorias incorporem a evolução, 
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levando em conta que a transição entre a vida e a não-vida, entre o 

universo e o não-universo constitui um conjunto de dados irreversíveis 

(PRIGOGINE, 2009, p. 41). 

 

Tais conceitos, caros à obra de Prigogine, são também inspiradores para 

compreender a dinâmica natural do mundo, uma vez que fundam a compreensão de uma 

realidade longe do equilíbrio e da linearidade newtoniana de tempo e espaço. Para 

Prigogine e Stengers (1991) exploramos hoje “uma natureza de evoluções múltiplas e 

divergentes que nos faz pensar não num tempo à custa dos outros mas na coexistência 

de tempos irredutivelmente diferentes e articulados” (PRIGOGINE ; STENGERS, 

1991, p. 25).  

Em seus estudos sobre termodinâmica, partículas e os sistemas longe do 

equilíbrio, Prigogine descreve a não linearidade como característica dos sistemas 

complexos e abre uma janela para pensarmos na possibilidade de uma visão de mundo 

concebida fora de determinismos ou dogmas de qualquer espécie (PRIGOGINE, 2009, 

p. 42). Esta proposição, afrontando a concepção de tempo fixo e de natureza máquina 

newtonianas, marca a possibilidade de um diálogo com a natureza que é substância para 

uma racionalidade científica mais lúcida e “desembaraçada de suas ilusões de verdade 

absoluta” (PRIGOGINE ; STENGERS, 1991, p. 24). 

Uma coletânea de textos condensando as ideias deste pensador russo, o livro 

Ciência, Razão e Paixão, organizado por Conceição Almeida e Edgard Carvalho, traz 

ideias pontuais que desdobram mais a fundo as reflexões aqui postas. Nesta obra, Ilya 

Prigogine nos mostra uma ciência sempre dependente de um elemento temporal, 

narrativo. Para o autor, a mecânica quântica e a relatividade são emergências que abrem 

espaço de crítica para pensar o tempo e como este tem sido interpretado pela ciência 

clássica, frente à dinâmica dos sistemas longe do equilíbrio. 

O movimento das partículas, para Prigogine, não cessa na linearidade de suas 

trajetórias. Fazendo um paralelo com os estudos de Epicuro, ele demonstra o paradigma 

da linearidade quebrado a partir do surgimento do inesperado dentro dos sistemas em 

equilíbrio. Prigogine traz a ideia da colisão de partículas, da ebulição do novo e da 

criatividade, como conhecidos na física, para uma compreensão ampla de natureza, e os 

transpõe, como analogias, às relações sociais.  

Segundo o autor, a criatividade é causada pelas flutuações, capazes de gerar 

bifurcações no curso das coisas: novos caminhos que podem, ou não, serem seguidos. 

Como um operador cognitivo, em um contexto social, as flutuações podem ser 

compreendidas como o surgimento do inesperado. Seja nos campos das ideias ou das 
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relações entre os indivíduos, as flutuações dizem respeito à construção do novo, ou seja, 

“um evento implica um aparecimento de uma nova estrutura social depois de uma 

bifurcação; flutuações são o resultado de ações individuais” (PRIGOGINE, 2009, p. 

61). 

Este operador cognitivo permite a Prigogine demonstrar, analogicamente, a 

possibilidade de mudar o curso da história através de pequenas flutuações características 

dos sistemas físicos, as quais, por sua vez, conjuntamente, podem designar um estado de 

entropia mais elevado no sistema. O futuro não está dado. Esta é a ideia que nutre a 

compreensão de uma natureza fluida para Prigogine. 

Os eventos não mais podem ser compreendidos de forma reversível e 

determinística, visto que a narrativa histórica e a imprevisibilidade dos sistemas 

complexos estão contidas na natureza. A construção do conhecimento liberta-se de uma 

racionalidade fechada e, em hipótese alguma, está em vias de acabamento.  

 

Tanto no nível macroscópico como ao nível microscópico, as ciências 

da natureza libertaram-se, portando, de uma concepção estreita da 

realidade objetiva que crê dever negar em seus princípios a novidade e 

a diversidade, em nome de uma lei universal imutável. Libertaram-se 

de um fascínio que nos representa a racionalidade como coisa fechada, 

o conhecimento como estando em vias de acabamento. Doravante, 

elas estão abertas à imprevisibilidade, da qual não fazem mais o sinal 

de um conhecimento imperfeito, de um controle insuficiente. 

Abriram-se, por isso, ao diálogo com uma natureza que não pode ser 

dominada mediante um golpe de vista teórico, mas somente 

explorada, com um mundo aberto ao qual pertencemos e em cuja 

construção colaboramos (PRIGOGINE ; STENGERS, 1991, p. 209). 

 

Prigogine discute a compreensão do nosso universo a partir de sistemas diversos, 

mas entrelaçados. Entender o universo apenas por leis já determinadas é o mesmo que 

eliminar a emergência do novo. E “ao eliminar a noção de criatividade a nossa vida 

torna-se, portanto, desprovida de sentido” (PRIGOGINE, 2009, p 76). Compreender a 

natureza, para Prigogine, estar ciente desta instabilidade de trajetórias, e, de forma 

análoga, compreender as bifurcações como locus onde encontramos as “flutuações da 

nossa atividade cerebral, que nos são hoje fonte de inspiração” (PRIGOGINE ; 

STENGERS, 1991, p. 206) e motor propositivo. 

A expressão da passagem do tempo na matéria de forma irreversível, impressa, 

talvez seja o ponto central na concepção de Natureza para Prigogine. Uma compreensão 

alinhada com a noção de transformação da matéria. Talvez por isso ele afirme a 

existência da criatividade apenas no seio da natureza. 
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Basarab Nicolescu: transformações na compreensão de natureza em quatro 

momentos 

 

 

 

 
 

 

Físico Teórico romeno. 

 

Nascido em 1942, Nicolescu é um dos mais atuantes 

e respeitados físicos teóricos no cenário científico 

contemporâneo. É professor de física teórica da 

Universidade Pierre e Marie Curie, em Paris, onde foi 

fundador do Laboratório de Física Teórica e de Altas 

Energias. É também presidente do CIRET, Centro 

Internacional de Pesquisas e Estudos 

Transdisciplinares, fundado na França em 1987. 

Autor do Manifesto da Transdisciplinaridade. 

 

 

Em uma de suas obras mais viscerais – O Manifesto da Trasdisciplinaridade – 

Basarab Nicolescu é categórico: “A Transdiscipinaridade tendo, por sua natureza, um 

caráter planetário, requer por sua vez, a existência de um manifesto” (NICOLESCU, 

2000, p. 8). Nesta obra, um enfoque teórico e empírico a partir de suas pesquisas na área 

de física de partículas, Nicolescu irá discutir a natureza não como um livro morto, à 

nossa disposição para ser decifrado, mas um livro vivo, sendo continuamente escrito 

(NICOLESCU, 2002) por intelectuais que, em seus respectivos contextos, se valem de 

conhecimentos milenares para ler e compreender a natureza de seus tempos. 

Para Nicolescu,  

 

A natureza é uma imensa e inesgotável fonte de desconhecido que 

justifica a própria existência da ciência. A realidade não é apenas uma 

construção social, o consenso de uma coletividade, um acordo, 

intersubjetivo. Ela também tem uma dimensão trans-subjetiva, na 

medida em que um simples fato experimental pode arruinar a mais 

bela teoria científica (NICOLESCU, 2000, p. 25). 

 

Se a natureza é uma proposição generalizadora, que tudo integra, a sua 

compreensão fracionada deve ser, no mínimo, perigosa. Com efeito, o desenvolvimento 

da tecnociência e da necessidade ainda industrial de uma eficácia pela eficácia, ausente 

de valores, tem proporcionado um Big-Bang disciplinar, como aponta Nicolescu. Por 

um lado, produz um aprofundamento sem precedentes do conhecimento do universo 

exterior, mas por outro o indivíduo é “pulverizado para ser substituído por um numero 
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cada vez maior de peças destacadas, estudadas pelas diferentes disciplinas” (Idem, p. 

37). Este pensamento, resquícios de um cientificismo clássico, traz consequências para a 

compreensão de natureza e para a estruturação das propostas de formação. 

 

O universo parcelado disciplinar está em plena expansão em nossos 

dias. De maneira inevitável, o campo de cada disciplina torna-se cada 

vez mais estreito, fazendo com que a comunicação entre elas fique 

cada vez mais difícil (p. 37). 

 

De acordo com as proposições de Nicolescu, nesta perspectiva de um 

cientificismo clássico, a natureza está morta, ao fragmentar a compreensão a um único 

nível de realidade. No contexto escolar, cada disciplina proclama o campo de sua 

pertinência como inesgotável. A compreensão do mundo presente, amplo e complexo, 

inscrito em vários níveis de realidade é impossível se inscrita em um único aspecto 

disciplinar. 

 

A lógica binária clássica confere seus títulos de nobreza a uma 

disciplina científica ou não científica. Graças a suas normas de 

verdade, uma disciplina pode pretender esgotar inteiramente o campo 

que lhe é próprio. Se esta disciplina for considerada fundamental, 

como a pedra de toque de todas as outras disciplinas, este campo 

alarga-se implicitamente a todo conhecimento humano. Na visão 

clássica do mundo, a articulação das disciplinas era considerada 

piramidal, sendo a base da pirâmide representada pela física. A 

complexidade pulveriza literalmente esta pirâmide provocando um 

verdadeiro big-bang disciplinar (Idem, p. 36). 

 

A objetividade, a produção em série, a eficiência e a eficácia tomam primeiro 

plano na construção dos valores da nossa sociedade. A objetividade instituída como 

verdade absoluta, aponta Nicolescu, transformou o sujeito em objeto. 

 

A morte do homem, que anuncia tantas outras mortes, é o preço a 

pagar por um conhecimento cientifico objetivo. O ser humano torna-se 

objeto: objeto de exploração do homem pelo homem, objeto de 

experiências de ideologias que se anunciam científicas, objeto de 

estudos científicos para ser dissecado, formalizado e manipulado. [...] 

No fundo, ale, da imensa esperança que suscitou, o cientificismo nos 

legou uma idéia persistente e tenaz: a da existência de um único nível 

de Realidade, no qual a única verticalidade concebível é a da pessoa 

ereta numa terra regida pela lei da gravidade universal (Idem, p. 18). 
 

 O físico descreve, a este respeito, experimentos em física quântica colocando em 

questão a continuidade e a causalidade local. Em seus experimentos, Nicolescu explica 
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a existência de uma não separabilidade a nível quântico, ao passo que as correlações não 

locais, ao contrário do imaginado, expande o campo da realidade. Amparado por tais 

pressupostos, postula uma natureza compreendendo vários níveis de realidade, muitos 

deles antagônicos e que, mesmo assim, não excluem uns aos outros: um estado T 

produz uma unificação dos contraditórios A e não-A.  

 

Galileu teve a visão da natureza como um texto em linguagem 

matemática que bastava ser decifrado e lido. Esta visão, que 

atravessou os séculos, revelou-se de uma eficácia tremenda. No 

entanto, hoje sabemos que a situação é muito mais complexa. A 

natureza se mostra a nós antes como um pré-texto: o livro da natureza 

não deve, portanto ser lido, mas escrito (NICOLESCU, 2002. p. 67). 

 

Para Nicolescu, quando mudamos nossa visão de mundo, o mundo muda. As 

representações de mundo, de natureza, sempre tiveram ação multiforme: “ela 

influenciou não apenas a ciência, mas também a arte, a religião, a vida social” (Idem, p. 

60). A este respeito, em seu livro O Manifesto da Trasdisciplinaridade, Nicolescu se 

atém a três momentos históricos que, certamente, foram pontos de bifurcação para a 

compreensão de natureza: a natureza mágica, a natureza máquina e a morte da 

natureza, cujos fragmentos transcrevo abaixo. 

 

MORTE E RESSURREIÇÃO DA NATUREZA 

 

A NATUREZA MÁGICA 

 

 

Para o pensamento mágico a natureza é um organismo vivo, dotado 

de inteligência e de consciência. O postulado fundamental do 

pensamento mágico é o da interdependência universal: a natureza 

não pode ser concebida fora de suas relações com o homem. Tudo é 

signo, traço, assinatura, símbolo. A ciência, na acepção moderna da 

palavra, é inútil (Idem, p. 60-61). 

 

 

A NATUREZA MÁQUINA 

 

No outro extremo, o pensamento mecanicista do século XVIII e 

sobretudo do século XIX (predominante ainda hoje) concebe a 

natureza não como um organismo mas como uma máquina, a qual 

basta desmontar peça por peça para possuí-la inteiramente. O 

postulado fundamental do pensamento mecanicista é que a natureza 

pode ser conhecida e conquistada pela metodologia científica, 

definida de uma maneira completamente independente do homem e 

separada dele. A visão triunfalista de “conquista da natureza” 

mergulha suas raízes na temível eficácia tecnológica deste 

postulado. 

Alguns cientistas, artistas ou filósofos sentiram claramente o perigo 

mortal do pensamento mecanicista. Assim apareceu a corrente 

antagônica da Naturphilosophie alemã, centrada em torno da revista 

Athenaeum. Poderíamos citar nomes importantes como Schelling, 

Schlegel, Novalis, Ritter, sem esquecer Goethe. A obra de Jakob 

Boehme inspirou a Naturphilosophie. Vista de nossa época, a 
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Naturphilosophie pode parecer como uma deformação grotesca e 

uma manipulação grosseira da ciência, como um caminho sem saída 

na tentativa irrisória de um retorno ao pensamento mágico e a uma 

natureza vivente. No entanto, como ocultar o fato de que esta 

Filosofia da natureza gerou pelo menos duas descobertas científicas 

maiores: a teoria celular e, sobretudo, o eletromagnetismo? (Idem, 

p. 61). 

 

 

A MORTE DA NATUREZA 

 

A consequência lógica da visão mecanicista é a morte da natureza, o 

desaparecimento do conceito de natureza do campo científico. A 

natureza-máquina, com ou sem o Deus relojoeiro, do início da visão 

mecanicista, decompõe-se num conjunto de peças separadas. A 

partir de então, nenhuma necessidade de um Todo coerente, de um 

organismo vivo, ou mesmo de uma máquina que conservasse apesar 

de tudo, um alento final.  

A natureza está morta.  

 

Aqui tomo como núcleo de reflexão os cursos de Ciências Biológicas. Nestes, 

certamente, há a necessidade deste todo coerente, uma vez que estuda a vida, um 

fenômeno caracterizado como de maior complexidade na natureza. Retomando por um 

instante os PPPs dos cursos de Ciências Biológicas analisados, concordo com Nicolescu 

quando diz que o conceito de natureza esta desaparecendo no campo científico. Apesar 

da necessidade, estes documentos ainda possuem um rascunho bastante escasso de um 

conceito de natureza ou de vida, limitando-se a delineamentos pontuais de competências 

e habilidades a serem alcançadas. 

 

A Realidade reduzida ao Sujeito gerou as sociedades tradicionais, que 

foram varridas pela modernidade. A Realidade reduzida ao Objeto 

leva aos sistemas totalitários. A Realidade reduzida ao sagrado leva 

aos fanatismos e integralismos religiosos. Uma sociedade viável só 

pode ser aquela onde as três facetas da Realidade estejam reunidas de 

maneira equilibrada (Idem, p. 74). 

 

Frente às emergências das ciências nos últimos anos, a complexidade dos 

fenômenos na ordem do bios ou do abios vem invadindo todos os campos do 

conhecimento, do infinitamente pequeno ao infinitamente grande. Sobre estas 

proposições regenerativas, Nicolescu propõe, como um terceiro ponto, a visão 

Transdisciplar. 

Segundo o autor, esta proposta não é um modelo, mas uma atitude. Considera 

uma realidade multidimensional, estruturada em múltiplos níveis de realidade, em 

detrimento à concepção clássica de um único nível de realidade unidimencional, que 

explica tudo de forma verdadeira e única. Esta proposição, diz Nicolescu, amplia uma 
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compreensão mestiça das incompatibilidades teóricas em diferentes níveis, e dá espaço 

para um pensamento da simultaneidade, e não da dualidade. 

Para Nicolescu, além da soma dos melhores especialistas em suas 

especialidades, a transdisciplinaridade integra os saberes disiplinares, mesmo que 

antagônicos, como necessários para nutrir uma compreensão ampla de natureza. A 

noção de natureza está dispersa em todas as áreas do conhecimento, transgride os 

padrões da ciência. É, portanto, transdisciplinar. Então, por que a formação do biólogo 

deveria pautar-se apenas nas temáticas restritas à área? O topoi de discussão da biologia 

enquanto ciência é a natureza viva, discutida por diversos autores e por diversas áreas 

do saber. 

 

 

 

A partir da leitura das propostas destes quatro grandes centros de formação do 

biólogo, é pertinente destacar as seguintes observações. O curso de ciências biológicas 

da UFMG exemplifica bem o que é o olhar telescópico, ou seja, os princípios que 

caracterizam o currículo de formação do biólogo em sua proposta se caracterizam por 

uma amplitude temática e prática, o que quer dizer um olhar amplo e difuso, como se 

fosse a imagem do cosmos visto pelo telescópico. Diferentemente, os planos que 

orientam a formação dos biólogos na UNESP e na USP denotam melhor um olhar 

microscópico, quer dizer, uma epistemologia mais baseada no fragmento, no detalhe, 

nas práticas pontuais, dizem bem no conjunto de disciplinas e práticas educativas. Por 

fim a UERJ é um exemplo do que é uma opção macroscópica, ou seja, intercambia o 

que é da ordem do geral e do particular, do epistemológico e da prática, dos 

fundamentos e das pesquisas mais pontuais, ou seja, é simultaneamente sistêmico e 

analítico. 
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Capítulo 4 – O Olho Nu  
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A natureza não é um dado, implica uma construção da qual nós fazemos parte. 

 

Ilya Prigogine 

 

A construção de um horizonte coletivo, de uma interface de diálogo entre 

diferentes saberes é certamente o que se espera da formação complexa do biólogo. 

Empreender esta jornada pressupõe, passo a passo, o exercício de pensar diferente, de 

dissolver o imobilismo das disciplinas e dos programas redutores. Por extensão, 

ultrapassar uma sociedade imersa em uma rede restrita da informação por uma 

sociedade simbiótica, capaz de construir conhecimento, seria o panorama ideal para o 

florescimento desta utopia possível. Como complementa Conceição Almeida, 

 

Conhecimento é manipulação cognitiva, trabalho artesanal do 

pensamento, como se o pensamento tivesse mãos para dar forma ao 

que vemos, ouvimos, sentimos, tocamos, apreciamos. Essa 

manipulação das informações para construir conhecimentos se 

assemelha ao trabalho do oleiro que, com suas mãos, dá forma ao 

barro que se torna pote, panela ou telha (ALMEIDA, 2010, p. 10). 

 

Para citar apenas um caso, as teorias e conteúdos consagrados hoje pelas 

ciências formais presentes nos livros e manuais técnicos permeiam os currículos dos 

cursos de ciências Biológicas. Mas tiveram sua origem em conhecimentos locais 

construídos com afinco e cuidado, como fruto de várias observações sistemáticas, 

testados e avaliados. Muitos dos saberes paradigmatizados e universalizados pela 

cultura científica nasceram de experiências singulares e locais por indivíduos providos 

de curiosidade e inventividade na forma de compreender a natureza. 

Daí porque as observações sistematizadas pelos intelectuais da tradição – 

aquelas pessoas que, mesmo não tendo frequentado escolas ou universidades, constroem 

conhecimentos pertinentes sobre o mundo – devem ser avaliados e discutidos para 

ampliar e renovar os conhecimentos já oficializados como verdadeiros. Há sempre 

várias versões e interpretações para os mesmos problemas, e essa diversidade é o valor 

maior das expressões culturais. 

Os pensadores da natureza nos ensinam a conhecê-la pela sua beleza, pela 

curiosidade e a pulsão de exercitar o pensamento. Aprendemos a admirar a sua 

multiplicidade de formas e dinâmicas, os ecossistemas, os regimes das águas, os 

comportamentos do vivo e a diversidade de interações. Os intelectuais da tradição se 

valem de diferentes elementos do meio e “transitam por diferentes domínios – físicos, 
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biológicos e culturais – para construir um conhecimento ecossistêmico” (ALMEIDA, 

2007, p. 10). 

“Filósofo da natureza”, como tem sido chamado, Francisco Lucas da Silva (ou 

Chico Lucas), tem ensinado, a partir de uma ‘ecologia das ideias e da ação’, uma 

maneira sensível e complexa de compreender a natureza. Talvez esse leitor do mundo 

exemplifique com os seus saberes o que Claude Lévi-Strauss denominou “Uma ciência 

do sensível”, próxima da natureza, uma “ciência do concreto” (LÉVI-STRAUSS, 1976). 

Chico Lucas é morador da comunidade Areia Branca, Lagoa do Piató, localizada 

na região semiárida do Rio Grande do Norte, onde nasceu e vive até hoje. A partir dos 

ensinamentos de seu pai, o talento de Chico Lucas foi sendo tecido frente às 

necessidades e dificuldades do ecossistema da região. Talentos como a destreza nas 

artes da pesca, da caça, da agricultura, da construção de canoas e, principalmente, o 

talento na predição do tempo, constituem juntos domínios diversos dos saberes plurais 

construídos com o passar do tempo, como o próprio Chico Lucas confessa na obra A 

natureza me disse (SILVA, 2010): 

 

Eu sempre fui ligado às previsões de chuva e de seca. Isso eu aprendi 

com meu pai. Ele era um agricultor e sempre prestava atenção na 

natureza. A minha vivência foi no trabalho com ele, e eu toda vida 

tive a curiosidade de perguntar as coisas a ele. Quando tinha o 

formigueiro, e a gente estava trabalhando numa vazante, na pegado do 

inverno, e o formigueiro se retirava, ele dizia: “Vai chover. Eu vou 

parar o trabalho da vazante porque o inverno vai pegar”. Quer dizer, 

são essas coisas que eu prestei atenção e elas são, durante o tempo que 

eu venho observando, corretíssimas (SILVA, 2010, p. 30). 

 

Esse depoimento de Chico Lucas nos embebeda através da riqueza de sua 

compreensão da natureza, construída pacientemente pelo seu olhar atento para a 

diversidade de situações encontrada à sua volta. Mas não só. Às suas observações, 

seguem-se sempre experimentações no amplo laboratório vivo do lugar onde mora, um 

laboratório a céu aberto. Como Francisco Lucas da Silva, dezenas de intelectuais da 

tradição mais próximos de nós do que pensamos teriam, sim, muito a dizer a uma 

Biologia aberta, complexa e capaz de dialogar com conhecimentos construídos por 

métodos e experiências diferentes das suas próprias. 

 Trago como operador cognitivo para pensar esta compreensão híbrida, 

complexa, transdisciplinar e diversa problematizada até agora, o filósofo da natureza 

Chico Lucas, para nos guiar por uma lógica do sensível construída através de sua leitura 

ao Olho Nu da compreensão cotidiana do mundo. Para isso, exponho nesta sessão uma 
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entrevista na íntegra que realizei com Chico Lucas em agosto de 2012 durante a minha 

segunda visita à comunidade de Areia Branca – Lagoa do Piató no município de Assu – 

RN. 

  

Entrevista com Francisco Lucas da Silva – Agosto de 2012 – Casa da Memória 

Chico Lucas, Assu-RN. 

 

-Thiago: Chico, primeiro de tudo, bom dia. 

  

-Chico Lucas: Bom dia, Thiago. Foi um 

prazer ter lhe conhecido como orientando de 

Ceiça. Agradeço e fico muito feliz em você 

vir atrás dos nossos conhecimentos da 

natureza. Foi o que eu aprendi até hoje. 

 

  

-Thiago: Eu fico mais feliz ainda de o senhor abrir as portas de sua casa e partilhar seus 

conhecimentos, viu? 

  

-Chico Lucas: Fique a vontade. 

  

-Thiago: Bem, o meu nome é Thiago. O 

senhor me conheceu da última vez que viemos 

aqui. Já conversamos bastante sobre a 

natureza, sobre as coisas da Lagoa do Piató e 

sobre a sua filosofia, não é? Faço mestrado 

em educação na UFRN, sob a orientação da 

professora Conceição Almeida, mas tenho a 

Biologia como a minha área de formação. Eu 

sei que o senhor já teve a oportunidade de 

conhecer vários biólogos aqui no Piató e, 

inclusive, acabou virando professor e 
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ensinando Biologia a todos! Então eu tenho 

uma pergunta sobre essa área, sobre essa 

ciência que é tão importante pra mim. Eu 

queria saber qual a importância dela, das 

ciências biológicas, para o senhor? 

 

  

-Chico Lucas: Thiago, eu me sinto muito feliz 

que você como biólogo, tem uma formação 

em biologia, vir atrás dos nossos saberes da 

natureza. Fico muito feliz com isso por vocês 

achar que eu tenho algo a complementar o 

trabalho de vocês. O que eu aprendi, Thiago, 

foi, com tudo que eu sei, a minha leitura. Eu 

não tive escolaridade, não frequente banco 

escolar, mas por isso mesmo eu nunca desisti. 

Eu tive uma visão que o homem tem que 

estudar o dia-a-dia.  

 

A natureza é como se fosse um livro aberto. 

Todo dia passa uma página: uma página 

virada pra gente ler. E com a carga dos 

tempos, venho fazendo essa leitura e tive um 

diagnóstico. Eu levei a vida toda trabalhando 

na agricultura. Aprendi um pouco com meu 

pai a experiência pra chuva, pra o inverno, 

né? Quando estava perto da nossa estação 

chuvosa, meu pai prestava atenção às plantas 

da natureza, às plantas que se enfeitavam e 

tomavam carga pra cima de um bom inverno, 

e eu comecei a fazer essa leitura de meu pai, 

que pra cima de um ano mal, as plantas 

perdem a carga. E isso dá certo. Toda vida pra 

cima de um inverno escasso, as plantas 
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perdem a carga, elas floram. Do jeito que nós 

temos o corpo cheio de veias, o sangue 

circulando pra manter a nossa própria vida, o 

planeta também tem suas correntes e canais 

subterrâneos fazendo justamente essa mesma 

circulação, tá entendendo? Muitos biólogos, 

geólogos se formam, mas não vão atrás disso. 

O mar corre aqui por baixo da terra e tem 

correntes marinhas, canais marinhos. Não é 

diferente do corpo humano: é como uma 

máquina que bombeia, por isso ela tem gás, 

tem ar, tem tudo. Quando o homem extrair 

todo o gás, todo o ar que tem debaixo da terra, 

que ela murchar, aí fecha tudo (risos). 

 

 

- Thiago Severo: Chico, no seu livro A 

natureza me disse, o senhor diz que aprendeu 

muito com a leitura e o erro. O erro como uma 

categoria que o senhor traz, principalmente, 

naquela situação da prensa de queijo. O 

senhor só aprendeu vendo o erro de outra 

pessoa. Como foi isso, Chico? 
 

  

- Chico Lucas: Olha, alguém pensa que para aprender a pessoa tem só que aprender, 

aprender, aprender, descobrir a sabedoria, sem errar: não é assim. Tudo que você vai 

fazer, você só aprimora, só chega lá se errar. Tem que ter o erro porque faz parte da 

leitura, faz parte da complexidade de tudo que você vai fazer. O erro é primordial. É um 

ponto primordial pra você encontrar o acerto, tá entendendo? 

  

- Thiago Severo: Estou sim.  

  

- Chico Lucas: É, faz parte do aprendizado, tá entendendo? 
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- Thiago Severo: Entendi. O senhor acha que a natureza também aprende por meio do 

erro? 

  

- Chico Lucas: Olhe, a natureza não. Ela é 

sábia, tem tudo a nos ensinar, tá entendendo? 

A natureza não erra. Quando ela apresenta 

uma revanche, o ser humano acha que é um 

erro, mas ela está nos ensinando. Quem errou 

foi o ser humano, foi o homem. 

 

  

- Thiago Severo: Chico, observar e saber ler a natureza são dois saberes, são duas 

categorias, são duas estratégias que você descreve e que você utiliza para compreender a 

natureza. Eu queria saber, Chico, existe alguma forma de ensinar a observar e a saber ler 

a natureza? 

  

- Chico Lucas: Olhe, eu apenas estou 

passando pra você conhecimentos que aprendi 

com a natureza. Aí você diz: ah Chico sabe 

isso, isso e isso sobre a natureza, eu agora sei 

também... não é assim. Você pegou esses 

pontos que eu passei pra você agora. Para ler 

a natureza, você não vai aprender comigo. Eu 

disse para você que a natureza tem um livro, e 

todo dia se passa uma página, aí você vai se 

ligar à natureza, às coisas que acontecem na 

natureza, por exemplo, sobre o meio 

ambiente, a degradação, as plantas, as 

estações quando caem as folhas. Por que ela 

faz aquilo? Isso é uma observação que você 

vai ver em cada campo. Um exemplo, o 

campo aqui, a mata, a caatinga, é diferente 

daquela ali do agreste, lá tem outra estação. 

Você como biólogo sabe disso, não é? Lá o 
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mato cai o ramalho, porque o inverno acabou 

agora, enquanto aqui caiu a folha já,  porque 

aqui passou o tempo do inverno. 

  

- Thiago Severo: Inclusive vimos ontem, caminhando, não foi? 

  

  

- Chico Lucas: Exatamente. Então, você vai 

ver o que é a natureza. No Rio Grande do 

Norte, nós temos praticamente quatro 

estações. O inverno aqui no oeste, aqui na 

tromba do elefante, que extrema com a 

Paraíba, com o Ceará, o inverno é lá para o 

período de dezembro até janeiro. O nosso 

inverno só pega de março por diante. Quando 

cai é dia, na maioria das vezes, a gente vai 

plantar. O pessoal da Chapada do Apodi já 

tem milho verde, feijão verde, ‘tá’ 

entendendo? Como esse ano aconteceu: aqui 

ninguém teve nada de roçado, lá eles tiveram 

o milho e o feijão, aqui bem perto. Ali para o 

lado de Montanhas, lá no final do Rio Grande 

do Norte, dizem que o inverno foi bom. Pra 

você ter uma ideia o que é a estação, o que é a 

natureza, né. Cada um é cada um e estamos 

conversados (risos). 

 

  

- Thiago Severo: Frase-guia do seu livro, não é? (risos).  

  

- Chico Lucas: A frase-guia! 

  

- Thiago Severo: Inclusive a gente viu muito disso ontem quando fomos na aba da serra, 

que já estava perdendo a folhagem mesmo. 
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- Chico Lucas: É. Eu disse uma vez a 

Wyllys
5
: não era em um dia que ele ia 

conhecer o campo que ele ia trabalhar. Em um 

dia só não tinha condições de conhecer o 

campo todo. Ah, e pra conhecer as estações da 

natureza? Só aqui no Rio Grande do Norte 

você encontra quatro estações, cada um com 

seus pontos diferentes. Eu não conheço lá, eu 

não conheço lá (aponta em direções opostas): 

eu conheço aqui, essa região. Quer dizer, se 

eu saísse para ir morar no agreste de Ceará 

Mirim eu ia demorar um tempo pra me 

adaptar, para ler a natureza de lá, entendeu? 

Por isso que eu digo, a natureza é um corpo 

vivo com seus pontos diferenciados. 

 

  

- Thiago Severo: Leva um tempo pra fazer essa leitura, não é, Chico? 

  

- Chico Lucas: Exatamente. 

  

- Thiago Severo: Chico, quando estávamos falando sobre a biologia você me perguntou: 

mas que biologia? A biologia ciência ou a biologia da natureza? Como é isso, Chico? 

  

- Chico Lucas: É, o ponto biologia ciência é o 

do diagnóstico dos danos causados, do 

impacto da lagoa, não é? Vieram aqui 

biólogos, não sei se você teve o prazer de 

conhecer, mas que ele morreu o ano passado, 

o professor Maurício. 

 

                                                 

 
5
 Referindo-se ao Professor  Dr. Wyllys Abel Farkatt Tabosa, autor do trabalho de tese intitulado “Uma 

Ecologia de Base Complexa”, na qual estuda a dinâmica ecológica da lagoa do Piató tomando como base 

os saberes de Chico Lucas. Ano de obtenção do título: 2007 
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- Thiago Severo: Creio que eu não cheguei a conhecê-lo, Chico. 

  

- Chico Lucas: Ele veio e levou a água, fez 

exame três vezes e só constatavam metais 

pesados. Mas nunca constatou que era 

causado pelo calcário (referindo-se a uma 

conversa anterior que tivemos sobre a 

ecologia da lagoa). Até aí eu ainda estava 

leigo sobre o diagnóstico da degradação do 

calcário nas nascentes do riacho. Não teve 

acesso aos conhecimentos que eu tive após a 

vinda dele aqui. Aí Ceiça trouxe o professor 

Wyllys, meu aluno também, e ele fez o 

mesmo diagnóstico que só acusava metais 

pesados causados pelas empresas. Mas o que 

constatou mesmo foi o que eu disse a ele, o 

que eu tinha feito: o diagnóstico. 

 

  

- Thiago Severo: Da sua experiência? 

  

- Chico Lucas: Da minha experiência.  

  

- Thiago Severo: Chico, já que estamos falando da biologia, por exemplo, no curso que 

fiz existiam várias disciplinas, pra gente aprender a fazer a leitura da natureza aos 

moldes de lá. Eu queria saber o seguinte: se Chico Lucas fosse o Reitor da universidade, 

quais seriam as disciplinas que ele ia colocar no curso de biologia? 

  

- Chico Lucas: Rapaz, (risos) você me pegou pelo pé! Porque eu acho que não cabe a 

minha pessoa dizer a você quais são as disciplinas. Agora, cabe a você entender se quer 

ou não na sua bagagem de biólogo aceitar as disciplinas que eu repassei para você sobre 

a natureza. No meu ponto de vista leigo, eu acho que para você concluir (graduar-se), os 

saberes da natureza lhe ajudam muito, está entendendo? Porque você chega lá com mais 

bagagem, com mais conhecimentos. Já pensou você ser contratado para fazer uma 
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análise da água da barragem Armando Ribeiro e lá você encontra um impacto. Qual é o 

impacto que está acontecendo na barragem Armando Ribeiro? Uma hipótese... ou que 

seja um lago particular. O peixe todo sugado, sem se desenvolver, e os pescadores se 

maldizendo que o peixe está ficando magro e que não têm nutrientes. Aí haja você fazer 

análise, haja fazer análise na água, e não faz uma análise de campo: das nascentes, dos 

riachos, das degradações, das regiões calcárias que tem no perímetro daquele lago. 

Então se você faz um diagnóstico, mas não está acusando isso, quando você fizer o 

diagnóstico de campo, de geologia, do perímetro, eu acho que você está mais que 

completo e mais seguro para um diagnóstico. 

  

- Thiago Severo: É verdade. 

  

- Chico Lucas: Aprimorado, viu! 

  

- Thiago Severo: Porque a sua leitura da natureza envolve muitos aspectos, não é, 

Chico? Não envolve somente a plantas, ou somente os animais. Envolve o homem, 

envolve a geologia, as rochas, como você mesmo fala. 

  

- Chico Lucas: É. Como eu frisei: como é que 

você vai encontrar um diagnóstico nas águas, 

o impacto que está acontecendo nelas, se 

aquele impacto está acontecendo por conta da 

degradação do calcário nas nascentes do 

riacho? Então você tem que trabalhar a 

geologia. Quer dizer, chegando lá você vê as 

formações rochosas que tem naquelas 

nascentes todas desmoronadas, como você viu 

ontem, uma degradação daquela, não é? Quer 

dizer, foi ali que eu constatei a degradação 

daquela chapada calcária com o impacto dos 

peixes das águas aqui na Lagoa Piató. Se a 

gente não tivesse ido ali, e eu não tivesse 

estudado aquilo, que levei tempo para ver que 

todo o dano causado foi por conta daquele 
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desmatamento na aba da serra, eu não teria 

esse diagnóstico nunca pra contar a vocês. 

Um dia se houver esse impacto, se não tivesse 

a lagoa, se não tiver dando um ano bom muito 

de inverno, eu vou trazer você com suas 

máquinas para dar um diagnóstico (risos). 

 

 

 

 

  

- Thiago Severo: Então essa leitura da natureza é complexa. Ela não usa apenas um 

elemento, mas vê um conjunto. 

  

- Chico Lucas: É um conjunto. Um conjunto. Quer dizer, é para você ver: alguém pensa 

que filosofia é uma coisa só, enquanto ela agrega muitas filosofias juntas, entendeu? 

  

- Thiago Severo: Entendi. 

  

- Chico Lucas: Na minha maneira de observar a natureza, eu vejo isso. Quer dizer, a 

natureza tem várias filosofias para você ler. 

  

-Thiago Severo: Chico, nas suas experimentações, na sua leitura e observação da 

natureza, que você faz desde criança, configurou, aqui, o Piató, como o seu laboratório? 

  

- Chico Lucas: É! Quando na minha adolescência, eu me senti frustrado quanto ao que 

minha cabeça pensava, o que eu deveria ser... Muita inteligência... eu sentia. E tudo que 

eu via, pra melhor de dizer, tudo que eu aprendi sobre, na área de trabalho, ninguém me 

ensinou. Comecei a plantar feijão e milho aos sete anos de idade e puxava o cabo da 

enxada limpando a roça com o meu pai, e frustrado porque queria conhecer as letras, e 

não tinha escola. Minha mãe era analfabeta e meu pai assinava o nome. Meu pai trouxe 

uma carta de ABC e eu conheci o alfabeto... (Chico se emociona). 

(Silêncio)... 
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- Chico Lucas: A minha exigência era tanta 

para conhecer o alfabeto, para aprender a ler 

algo. Meu pai tinha uma bodega, que vendia 

mercadoria, fornecimento para os 

trabalhadores. E aí eu pegava o caderno, eu já 

sabia anotar, mas não sabia o nome de quem. 

A minha curiosidade era tanta que eu já sabia 

anotar os preços da mercadoria. Mil réis é 

com três zeros, tá entendendo? Enfim... aí 

quando era dez mil réis era quatro zeros, e 

assim sucessivamente. Meu pai traz a carta de 

ABC e a tabuada, que são os dois livros 

fundamentais para as crianças de hoje. As 

escolas não admitem mas eu tenho visto o 

menino na 4ª série que não conhece o 

alfabeto. Quer dizer, porque não pegou a carta 

de ABC. E aí vem a minha ênfase, ansiedade 

de aprender, de conhecer o alfabeto, que 

dentro de uma semana eu li a carta de ABC 

todinha, o be-a-bá, o be-é-bé e o be-i-bí. 

Aprendi a assinar o nome rapidamente. A 

força de aprender era tanta que aí meu pai 

chorou diante da situação dele, que não tinha 

o poder aquisitivo para me botar na escola. 

Naquela época não tinha meio de transporte... 

era tudo difícil, entende? 

 

 

 

 

 

  

- Thiago Severo: Entendi, Chico. 

  



115 

 

- Chico Lucas: Para manter um filho na escola 

na cidade era preciso ter uma estabilidade, tá 

entendendo, uma família lá e o poder da 

gente, o aquisitivo era muito difícil na década 

de 50, que foi toda escassa e difícil. Meu pai 

tinha esse barracão de fornecimento, fornecia 

a uns trabalhadores que faziam 

desmatamentos. Na época os desmatamentos 

não eram através de máquinas, eram através 

do braço do homem, com o cabo da foice. 

 

  

- Thiago Severo: Conheço sim. 

  

- Chico Lucas: Já viu alguém trabalhando no cabo da foice? Para fazer desmatamento de 

roçado, de tabuleiro, dessas coisas. 

  

- Thiago Severo: Já. 

  

- Chico Lucas: Pois bem. Aqui na região do nordeste, lá no sul não, é só maquinário, 

mas aqui na região do nordeste ainda se usa. 

  

- Thiago Severo: Inclusive no corte de cana, não é Chico? É um regime quase escravo. 

  

- Chico Lucas: É! exatamente. Pois bem. Esse 

trabalho era feito por tarefa, e os 

trabalhadores que tiravam essas tarefas iam 

para o meu pai fazer as cubações. Eles traziam 

as medidas e meu pai fazia aquela cubação. E 

aí, quando ele saiu, eu dizia: “- meu pai eu sei 

fazer isso aí também”. Eu já tinha feito as 

medidas e a conta tinha batido com a do meu 

pai, num sabe? (risos) 

 

  

- Thiago Severo: Aí já tinha dado certo, não é Chico? (risos) 
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- Chico Lucas: Já tinha dado certo! Ele dizia: “- meu filho, você é um menino muito 

inteligente...” e as lágrimas vinham aos seus olhos. Ele era muito sensível, como eu sou 

também. 

  

- Thiago Severo: Isso é muito bonito, Chico. 

  

- Chico Lucas: Aí, pronto. Quer dizer, essas 

coisas eu tinha... A leitura que eu tive foi por 

causa do meu pai, está entendendo?! Não 

frequentei banco escolar. O que eu aprendi 

sobre a natureza é essa leitura que eu tenho 

sobre a natureza. Ela tem algo a nos ensinar 

todo dia. Quanto mais o homem a agride, 

mais ela tem algo diferente a nos mostrar, 

porque ela tem suas transformações, está 

entendendo? Quer dizer, quando há uma 

transformação, é preciso que a gente observe 

aquela transformação para saber o dano que 

causou. Quer dizer, não é em um dia só que a 

gente vai ter esse diagnóstico. 

 

  

- Thiago Severo: Você fala no seu livro sobre a criatividade. Que ela está presente tanto 

no homem quanto, da mesma forma, na natureza. A partir dessa sua colação, eu 

pergunto para o senhor: o homem faz parte da natureza? 

  

- Chico Lucas: O homem faz parte da natureza sim. Mas ele tem que aceitar as coisas 

que a natureza oferece. Saber preservar, não é? 

  

- Thiago Severo: Para fechar a nossa conversa, por enquanto, Chico, eu gostaria que 

você dissesse, finalmente, o que é natureza para você? 
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- Chico Lucas: A natureza, para mim, é um 

corpo vivo, infinito, que o ser humano nunca 

vai tentar descobrir o que é, por mais sábio 

que seja. A ciência avança muito mas ela só 

faz degradar, e a natureza vai muito além da 

sabedoria do homem. 

 

  

- Thiago Severo: Então ela tem a sua sabedoria também. 

  

- Chico Lucas: Também. Com suas revanches dando o troco a ciência. 

  

- Thiago Severo: É verdade. Então, Chico, gostaria de agradecer muito pelo tempo que 

o senhor tirou para sentar aqui comigo e termos essa conversa. Eu queria também 

agradecer pelo espaço que o senhor abriu aqui na sua casa, na sua terra, na Lagoa Piató, 

e eu fico muito agradecido compartilhar com o senhor todos esses conhecimentos. 

  

- Chico Lucas: Não tenho muita coisa a 

oferecer a vocês, mas diante do que eu 

aprendi com os conhecimentos da natureza, 

com a vivência do dia-a-dia, o que está ao 

meu alcance é o que eu posso passar para 

vocês. O que eu aprendi foi com o dia-a-dia, e 

com as páginas e a sabedoria da natureza. 

Ela é um livro sábio. Nunca vai ter um ser 

humano capacidade pra fazer todas as 

leituras da natureza, porque ela é infinita. 

 

  

- Thiago Severo: Mas, espero conseguir com o tempo, pelo menos tentar ler a natureza 

como o senhor faz. Com certeza, o senhor é um dos meus grandes mestres. 

  

- Chico Lucas: Obrigado 
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Como se estivesse a referir um livro, a entrevista que realizei com Chico Lucas 

equivale, na íntegra, a um escaneamento das páginas da obra original, rica em detalhes. 

Aqui, na forma de transcrição, o diálogo com Chico Lucas abre espaço para uma 

compreensão de natureza mais próxima de uma lógica do sensível, tecida pela 

experimentação e pelo diálogo frequente com a natureza. 
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Capítulo 5 – Religando 
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Não existe nada em que um homem livre pense menos que a morte; sua 

sabedoria é meditar não sobre a morte, mas sobre a vida.  

 

 Espinosa, Ética, Pt. IV, Prop. 67 

 

O debate sobre a formação do professor e a compreensão de natureza é, 

certamente, eixo fundador para fomentar abordagens mais amplas para o ensino de 

Biologia. Um dos maiores desafios dos currículos de formação continua sendo a criação 

e manutenção de uma simbiose entre as especialidades do conhecimento e a 

inteligibilidade dos saberes construídos. Como catalisador desta união aparentemente 

instável, a abordagem transdisciplinar proposta por Nicolescu parece ser uma estratégia 

indispensável, alimentando a construção de laços entre as diferentes disciplinas e 

saberes (científicos ou de outras ordens).  

 

A transdisciplinaridade, como o prefixo trans indica, diz respeito 

àquilo que está ao mesmo tempo entre as disciplinas, através das 

diferentes disciplinas e além de qualquer disciplina. Seu objetivo é a 

compreensão do mundo presente, para o qual um dos imperativos é a 

unidade do conhecimento (NICOLESCU, 2000, p. 46). 

 

Na condição de professores de Biologia, torna-se necessário sustentar um 

diálogo sobre a finalidade, o conteúdo e o efeito daquilo posto pelas ementas 

disciplinares e pelos PPPs. Esta atitude é, sem dúvidas, transgressora e arriscada, mas 

necessária. A fuga do padrão cristalizado presente nos livros didáticos faz parte da 

postura investigativa do cientista, ajudando a superar e não depender exclusivamente de 

explicações pontuais ou de programas fechados. Esta transgressão, no sentido original 

da palavra, passar para o outro lado, atravessar, significa ultrapassar uma realidade 

reduzida às dualidades disciplinares, aos imobilismos modernos, como posto por Latour 

(2009). Adotar uma atitude transdisciplinar (NICOLESCU, 2003) que privilegie as 

flutuações e emergências do novo significa, por si só, “uma transgressão generalizada 

que abre um espaço ilimitado de liberdade, de conhecimento e de tolerância” 

(NICOLESCU, 2000, p. 76). 

Sobre este ecótono de ideias, torna-se necessário repensar a agenda de formação 

dos profissionais docentes, onde tanto o fazer quanto o pensar do professor de biologia 

sejam reproblematizados. O ensino das ciências exige mais do que um profissional 

docente, como muito bem explicou Chico Lucas: exige um pesquisador familiarizado 
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com o tema a ser tratado, mas não limitado a isso. Sua ação permeia desde o metiê do 

método científico até os lugares de construção de conhecimento e de experimentação de 

ideias. 

Construir um novo perfil do professor de biologia é uma perspectiva desse 

século 21. Com efeito, qualquer conteúdo estudado separadamente não permite a 

integração entre seus diferentes conceitos, muito menos entre as demais disciplinas. 

Apesar do aspecto transdisciplinar possível às abordagens dos conteúdos entre as 

ciências, algumas estratégias de ensino tornam os conteúdos ainda mais isolados e 

difíceis de religar com outros saberes, até mesmo na mesma área do conhecimento. 

Trabalhar o conceito de gene em sala de aula é um bom exemplo desta situação de 

fragmentação. Entender a estrutura e função dos genes para muito depois tentar 

compreender a determinação das características nos seres vivos é, para muitos 

estudantes, uma abstração inconcebível.  

Aulas descritivas com base em programas herméticos, ou seja, que parecem ter 

por si só uma finalidade conclusiva – como é muito comum nos programas escolares de 

Biologia – torna a compreensão do conceito de gene, ou de qualquer outro, 

demasiadamente abstrata. Há, nestas situações, uma necessidade urgente de 

reproblematizar o que é pertinente para a formação do Biólogo: a compreensão ampla 

dos sistemas vivos, de forma que faça sentido, também, para a sua vida, ou a 

sistematização de conhecimentos isolados como pré-requisito para exames e processos 

seletivos? 

Estas abordagens didáticas são fragmentos de uma realidade maior. De forma 

generalizada, os currículos de ciências nas escolas circulam em torno de uma leitura 

superficial e compartimentalizada do conhecimento científico. Mas por que isso 

acontece? 

O ensino de ciências dá-se por meio de uma aproximação do conhecimento 

científico, e a partir dele estruturamos seus conceitos e conteúdos. A produção científica 

de forma lata está circunscrita em grupos de interesse cada vez mais restritos, gerando 

conhecimentos específicos cada vez menos próximos, de difícil interação. A forma pela 

qual o conhecimento científico está sendo construído dificulta a abertura de espaços de 

troca e de diálogo com outros saberes. Isso faz com que, por conseguinte, o ensino de 

ciências torne-se fragmentado na estruturação de seus conceitos e hermético em relação 

a outros saberes, inevitavelmente presentes e permeados nas salas de aula. 
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O ensino de ciências, principalmente durante as séries iniciais, compartilha entre 

seus elementos constituintes o mesmo substrato de interrogações e curiosidades, o 

mundo natural. A Física, a Biologia, e a Química, apenas para ilustrar, estão 

interligadas, mesmo utilizando lentes diferentes para problematizar seus objetos de 

estudo. Formas distintas de olhar sobre os fenômenos naturais. Os conhecimentos 

dessas áreas disciplinares não apenas se aproximam, mas se complementam. 

Por isso Nicolescu (2000) argumenta que a visão científica clássica, na qual dois 

pares antagônicos sempre se anulam, não deve mais ser adotada como modelo cognitivo 

para compreender a natureza. Para ele, os avanços da ciência, principalmente na física, 

na matemática e na lógica apontam para dualidades coexistentes, mesmo antagônicas, 

em níveis diferentes de realidade. A diversidade das ideais, ou seja, a coexistência de 

visões contraditórias pode e deve ser priorizada no ensino de ciências, a fim de somar 

em complexidade umas às outras. Sobre isso, afirma: 

 

Uma tarefa prioritária da transdisciplinaridade é a elaboração de uma 

nova Filosofia da natureza, capaz de ser um mediador privilegiado do 

diálogo entre todos os campos do conhecimento (NICOLESCU, 2000, 

p. 10). 

 

Singulares, porém complementares, as ideias de Nicolescu e Prigogine 

convergem neste ponto. Sobre as múltiplas possibilidades de religação entre os saberes, 

Prigogine (2009) defende que as propriedades intrínsecas da matéria são arcaicas, ou 

seja, são permanentes e presentes, repercutidas em várias estruturas,  das rochas aos 

seres vivos. Tais conceitos são inspiradores para compreender a dinâmica da natureza 

viva, uma vez que fundam a compreensão de uma realidade longe do equilíbrio e da 

linearidade clássica newtoniana. Para Prigogine, o nosso universo 

 

[...] parece ter algum parentesco com o livro das Mil e Uma Noites, 

nas quais Sherazade narra histórias que se ligam umas às outras: a 

história da cosmologia, a história da natureza, a história da vida, da 

matéria e das sociedades humanas (PRIGOGINE, 2009, p. 32). 

 

O autor faz, ainda, um alerta: somos nós, as futuras gerações, os responsáveis 

por “construir uma ciência que incorpore todos estes aspectos, porque, por enquanto, a 

ciência continua em sua infância” (PRIGOGINE, 2009, p. 17). Nossa geração tem em 

suas mãos a emergência de novos paradigmas científicos; a crise da concepção de 

verdade absoluta; e a responsabilidade da construção de uma ciência comprometida em 
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submeter o conhecimento a condições de observação explícita, cujos enunciados não 

apresentem “a realidade necessariamente como ela é, mas apenas como podemos supô-

la” (GONÇALVES-MAIA, 2011). Seria, certamente, uma atitude sábia problematizar o 

aviso de Prigogine como pontos de reflexão desde os lugares estratégicos na formação 

dos futuros professores/cientistas,  os cursos de licenciatura. Quais são as estratégias e 

os saberes necessários para fomentar a formação desta nova ciência? De que forma 

reduzir o que Nicolescu (2000, p. 37) chama de “Big-Bang disciplinar”? E como religar 

o que já foi cindido, como vimos nos PPPs? 

Um dos grandes desafios do nosso século, marcado por um paradigma 

informacional que privilegia velocidade e quantidade de informações é, certamente, 

saber escolher e tratar bem estas informações, transformando-as em “conhecimento 

pertinente” (MORIN, 2005), ou seja, ler bem o nosso mundo. Isso significa não beber 

apenas de uma fonte, de um método, ou de um conjunto de valores. Significa exercitar 

uma ecologia das ideias (ALMEIDA, 2008) a fim de evitar dualismos nocivos, que 

separem as compreensões e os diferentes saberes. O paradigma científico abrange 

diferentes níveis de realidade, demanda diferentes níveis de compreensão. Assumir uma 

postura transdisciplinar, promotora dessa diversidade do conhecimento é, hoje, uma 

meta a ser assumida pelos professores de ciências. 

Cabe a nós, educadores e cientistas, favorecer o que Prigogine (2002) chama em 

sua obra de bifurcações e flutuações, ou seja, pontos de metamorfose, de transformação, 

de mutação na construção do conhecimento, alimentados pela compreensão de uma 

natureza viva, que não está posta ou pode ser compreendida totalmente em um único 

plano de realidade ou modelo teórico. Esta porção da cultura científica clássica, como 

explica Nicolescu, só foi cindido com os avanços da física de partículas. Para o autor, o 

maior impacto na cultura científica moderna foi sem dúvidas a revolução quântica, pois 

colocou em cheque a visão mecânica clássica, na qual um único modelo poderia 

explicar o todo. 

 

A física quântica nos fez descobrir que a abstração não é um simples 

intermediário entre nós e a natureza, uma ferramenta para descrever a 

realidade, mas uma das partes constitutivas da natureza. [...] A 

Realidade não é apenas uma construção social, o consenso de uma 

coletividade, um acordo intersubjetivo. Ela também tem uma 

dimensão trans-subjetiva, na medida em que um simples fato 

experimental pode arruinar a mais bela teoria científica 

(NICOLESCU, 2000, p. 25). 
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O nosso universo é múltiplo, em expansão, onde a natureza é caracterizada por 

constantes transformações e níveis de realidade diferentes que coexistem entre si. A 

crescente e inevitável compreensão dos sistemas complexos deixa claro o quão largo 

foram os abismos construídos entre os saberes sistematizados sobre a natureza. 

Parafraseando Goethe, a natureza é o único livro que oferece um conteúdo valioso em 

todas as suas folhas. As diferentes formas de representar o mundo fazem parte desta 

obra, são capítulos distintos de um mesmo grande livro da vida (NICOLESCU, 2000). 

 É possível apresentar notas conclusivas a respeito de uma ciência da 

complexidade ainda em gestação? Talvez não. Mas é necessário problematizar alguns 

ícones da ciência clássica como, por exemplo, as grandes descobertas científicas, a 

socialização dos saberes, a construção teórica da evidência científica e o conceito de 

laboratório. 

Aceitar superficialmente que o que vemos e mensuramos se expressa por uma 

evidência capaz de comprovar um fenômeno é perigoso para a construção do 

conhecimento científico e para o ensino de conceitos científicos. A dúvida e a crítica 

sobre a forma pela qual o conhecimento é elaborado configuram-se, aqui, como um 

princípio pedagógico importante para o ensino de ciências nos moldes 

transdisciplinares. Ou seja, compreender como o saber científico dialoga com os 

fenômenos e com os cientistas traz para uma esfera mais palpável e próxima da 

realidade social dos estudantes os conceitos de difícil assimilação. 

Duvidar das evidências e adotar uma postura inquiridora durante as aulas de 

ciências são, nesta perspectiva, ferramentas importantes para manter efetivamente 

espaços investigativos de experimentação e construção comum de saberes: o 

Laboratório. Tal atitude possibilita ultrapassar as fragmentações dos conceitos formais e 

deixar os estudantes e professores exercitarem sua postura perscrutadora, atitude 

necessária para um pensamento científico sempre aberto a novas averiguações, 

entendimentos e compreensões. 

Esta proposta para pensar as ciências biológicas e o seu ensino permite trabalhar 

as possibilidades transdisciplinares dos saberes construídos dentro da ciência 

formalizada como, também, fora dela. Poderíamos pensar a transformação curricular do 

ensino de ciências por meio desta estratégica policêntrica. Para alavancar tal horizonte, 

investir na formação dos professores de ciências, aprender com outras representações e 

interpretações distintas da ciência hegemônica e ter como meta uma aprendizagem entre 
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as Culturas, parecem ser os princípios epistemológicos a alicerçar este ensino amplo e 

complexo das ciências. 

Vivemos em um mundo de contrastes, onde dialogam saberes, valores e 

interesses de diversas ordens. Aproximar, sem compactar, as singularidades e 

compreensões sobre uma mesma natureza, que é ao mesmo tempo diversa, “parece ser o 

desafio de uma nova cosmologia dos saberes humanos, ou seja, de uma ciência da 

complexidade” (ALMEIDA, 2010b, p. 55). Fundamentada nas múltiplas compreensões 

e nas incertezas do real, é possível, portanto, subsidiar uma educação verdadeiramente 

formadora e autônoma, defensora das diferentes formas de olhar e explicar a natureza. 

Aliado a este novo estilo intelectual múltiplo e híbrido, podemos discutir 

práticas investigativas igualmente múltiplas e flexíveis. A partir da situação em tela 

propomos algumas estratégias para o ensino de ciências capazes de organizar e, 

possivelmente, traçar um norte estratégico para esta agenda de formação menos 

fragmentada e comprometida com uma postura investigativa de ambos, estudantes e 

docentes. De modo sintético, elencamos a seguir algumas estratégias capazes de 

funcionar como operadores cognitivos para as aulas de Biologia: 

 

 Revisitar as grandes descobertas científicas. Estudar o contexto e as 

implicações científicas/sociais das grandes construções teóricas e 

metodológicas da ciência ajuda a mostrar o caráter humano onde a ciência é 

gerada. Livros seminais como A Parte e o Todo de Werner Heisenberg e A 

Origem das Espécies de Charles Darwin exemplificam em detalhes como se 

deu a construção das ideias que costumamos ter acesso apenas em seu estágio 

final. Contextualizar o fazer científico, a construção empírica, os ambientes e 

as relações pessoais é adicionar riqueza e significado no ensino de ciências. 

Incentiva os alunos a recriarem as experiências seguindo suas próprias pistas e 

fragmentos investigativos. 

 

 Socializar os conhecimentos por meio de painéis em sala de aula. A 

construção de painéis ou de seminários para explicar como se deu a arquitetura 

de uma teoria científica acaba tornando-se uma aula de história, ciências, 

filosofia e matemática. 
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 Problematizar o óbvio que já é tido como evidente. Aulas que 

problematizem conceitos bem diluídos popularmente e questionem por que são 

como são. Além de instigar o raciocínio crítico sobre os fenômenos naturais, 

abre novas janelas de possibilidades para abordar as temáticas em sala de aula, 

tendo como ponto de partida o conhecimento trazido pelos alunos, aquilo que 

os move. 

 

 Dar vida aos laboratórios além dos muros da escola. Os espaços de 

construção do conhecimento podem ser organizados aonde houver 

interrogações. Abrir espaço para investigar as dúvidas dos alunos pode tornar-

se experiências com meses de duração. A cada novo vestígio ou conhecimento 

construído sobre o fenômeno estudado, mais questionamentos irão emergir. Por 

exemplo, o terreno baldio do lado da escola tem uma mata de transição muito 

rica, mesmo servindo de depósito de lixo. Por que isso acontece? De um 

simples questionamento, este laboratório na aula de biologia transforma-se em 

um estudo que envolve noções de geologia, ciclos biogeoquímicos, a educação 

ambiental, entre outros. 

 

 Religar saberes. No mesmo sentido dos laboratórios, a aproximação de 

problemas ‘eminentemente’ sociais também pode ser ótimos fio condutor para 

as aulas de ciências. Religar os saberes significa instigar os estudantes a 

investigar a gênese dos problemas e as possíveis soluções. Problemas locais 

como a infestação de mosquitos no bairro, uma rede hidráulica quebrada ou, 

até mesmo, o engarrafamento nas ruas são propostas para problematizar o ciclo 

de reprodução dos insetos, o conceito de pressão e as propriedades da água e a 

troca de gases na atmosfera. 

 

Desconfiar da evidência, do consagrado como óbvio, do padrão é o que 

movimenta o pensamento científico e nutre as grandes descobertas. A audácia de 

homens como Galileu Galilei, Lazzaro Spallanzani, Gregor Mendel e Charles Darwin 

por duvidarem do óbvio e do ‘evidente’ para suas épocas, trouxe contribuições 

incomensuráveis ao desenvolvimento da medicina, ciências biológicas, genética e 

ciências químicas atuais. 
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A partir deste conjunto de argumentos propomos pensar nossa prática como 

professores de ciências e a agenda dos cursos de formação de professores. De forma 

análoga, as duas qualidades de um bom observador, como proposto por Cyrulnik são, 

também, as de um bom professor de ciências. Além de um observador dos fenômenos 

naturais, é um mediador de saberes que precisa sempre adequar-se ao novo, isto é, se 

munir da criatividade, recriar e manter em combustão o interesse dos estudantes para 

perto do conhecimento. 

Um dos grandes desafios do nosso século é saber escolher e tratar bem as 

informações, transformando-as em conhecimento pertinente. Ler bem o nosso mundo é 

essencial para a construção de interrogações aptas a movê-lo. Exercitar uma ecologia 

das ideias a fim de evitar dualismos que separem as compreensões e os diferentes 

saberes é, hoje, uma meta a ser assumida pelos educadores. 

Os currículos que chegam às escolas produzidos mimeticamente a partir de uma 

lógica universal pelas ciências ocidentais estão fundamentados nos saberes 

especializados, isto é, nos conhecimentos e conteúdos paradigmatizados. Subjaz a esse 

projeto curricular pedagógico o fantasma do ‘não oficial’, todo o ‘restante’. Explico. 

Qualquer outro elemento que apareça e não integre este repertório pré-estabelecido, que 

é diverso, de forma subliminar, tem sua automática aniquilação. Tal processo se 

mantém e se repete em todos os níveis de escolaridade, da alfabetização ao pós-

doutoramento. 

Torna-se difícil trabalhar algumas temáticas articuladas de forma tão bela com 

outras redomas disciplinares. Como podemos pensar, por exemplo, a criação do novo, a 

estocasticidade, a variabilidade nos ecossistemas a partir de programas sequencias, 

impossíveis de retroceder ou expandir? 

 

As culturas devem aprender umas com as outras, e a orgulhosa cultura 

ocidental, que se colocou como cultura-mestra, deve-se tornar também 

uma cultura-aprendiz. [...] Existem dentro de cada cultura, 

mentalidades abertas, curiosas, não-ortodoxas, desviantes, e existem 

também mestiços, fruto de casamentos que constituem pontes naturais 

entre as culturas (MORIN, 2007, p. 103). 

 

Reconhecer a paridade das compreensões de natureza a partir dos intelectuais da 

tradição e dos saberes científicos, fazendo-os dialogar entre si, oferece subsídios para 

vários outros desdobramentos não limitados a uma área disciplinar. Nos espaços 

educacionais esse diálogo facilita a compreensão de fenômenos de diversas ordens a 
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partir de um meta ponto de vista, sem reduzi-lo ou simplificá-lo. Como nos explica 

Nicolescu (2002), 

 

Uma vez formada, a imagem da natureza exerce uma influência sobre 

todas as áreas do conhecimento. A passagem de uma visão a outra não 

é progressiva, contínua, ela ocorre antes por rupturas bruscas, radicais, 

descontínuas. Várias visões contraditórias podem inclusive coexistir. 

A extraordinária diversidade de visões da natureza explica porque não 

podemos falar de natureza, mas apenas de uma certa natureza de 

acordo com o imaginário de uma dada época (NICOLESCU, 2002, p. 

8). 

 

Tais assertivas servem de fundamento ou princípio para pensarmos a produção 

de conhecimento além dos diálogos entre aspectos técnicos e conceituais de uma 

natureza, por vezes compreendidas como exógenas, opostas ou distantes de nós. Por 

outro lado, a sua compreensão multifacetada instiga a construção de situações de 

envolvimento e, acima de tudo, de (des)encontros formativos que perpassam a ética e a 

justiça entre os indivíduos, suas relações socioculturais e o meio ambiente (REIGOTA, 

1999, p. 82). 

Em suas proposições sobre o método na ciência, Claude Lévi-Strauss (1976) 

explica sua hipótese: não é a comparação entre os casos diversos que permite a 

generalização e, por consequência, uma interpretação geral. Ao contrário, é a 

generalização a permitir e oferecer fundamento à comparação. De sua parte, Edgar 

Morin diagnostica a unificação abstrata e homogeneizante, destruidora das diversidades, 

e o fechamento das singularidades em si mesmas como as duas pragas da humanidade 

atualmente. 

 

É preciso entender aqui o vínculo entre a unidade e a diversidade 

humana. É evidente que existe uma unidade anatômica, genética, 

fisiológica, cerebral, afetiva de todos os seres humanos, mas essa 

unidade se expressa de uma maneira extremamente diferenciada. Não 

há dois indivíduos que se assemelhem: mesmo gêmeos homozigotos 

se diferenciam um do outro. Acontece o mesmo com a cultura (isto é, 

tudo o que é aprendido: saberes, fazeres, crenças, mitos, etc.) marca 

universal na humanidade que só existe por intermédio das culturas 

singulares. [...] o que faz com que o tesouro da unidade humana seja a 

diversidade e da diversidade humana, a unidade (MORIN, 2011, p. 

16). 

 

Perceber tanto os vestígios do novo, ou seja, o todo que parasita as partes, 

quanto o arcaico presente no moderno pode constituir, aqui, um princípio pedagógico. 

Por meio das investigações sobre fragmentos dispersos de saberes e dos vestígios 
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filogenéticos de suas similaridades, o ensino de Biologia pode tornar-se motivador de 

mudança e, de fato, um estudo completo dos ciclos e metamorfoses compreendendo o 

biótico e o abiótico, a natureza e a cultura, como produtos e produtores simbióticos. 

Através desta estratégia de tessitura de conhecimento irei desdobrar os diálogos entre as 

diferentes instâncias de organização do pensamento e de compreensão da natureza. 

Concordo com Bruno Latour (2009, p. 100) quando diz que “é tão difícil 

universalizar a natureza quanto reduzi-la à perspectiva restrita do relativismo cultural”. 

Ou seja, independente do contexto social, a natureza e a cultura recebem pacotes de 

códigos significativos. Não são mais nem as “coisas-em-si” nem os homens por si 

mesmos. Tornam-se híbridos. Alguns povos mobilizam, para construir estes coletivos, 

“ancestrais, leões, estrelas fixas e o sangue dos sacrifícios. Nós mobilizamos a genética, 

a zoologia, a cosmologia e a hematologia” (LATOUR, 2009, p. 104). Fragmentos unos 

e diversos, mas ainda vestígios de um todo. 

Desse modo, os conhecimentos podem, pois, ser capazes de situar o problema do 

qual trata dentro do contexto no qual está inserido. Edgar Morin classifica esse 

movimento de conhecimento pertinente. Para o autor “o conhecimento pertinente é o 

que é capaz de situar qualquer informação em seu contexto e, se possível, no conjunto 

em que [essa informação está inscrita]” (MORIN, 2004). A “capacidade de 

contextualizar e englobar” funcionaria como um antídoto à fragmentação do 

pensamento. Não se trata de propugnar pelo fim da especialização na ciência. É mais 

adequado assinalar a necessidade de aproximação, percepção dos campos de vizinhança 

e a função operativa da complementaridade como princípios axiomáticos de um meta-

modelo cognitivo, capaz de dar vida e dinâmica a uma ecologia de saberes, 

conhecimentos, disciplinas, métodos e práticas no interior da cultura científica e da sua 

relação com outras configurações do saber. 

Com base nas discussões até aqui tecidas, ao final desse último capítulo eu 

poderia, provavelmente, propor uma nova estrutura curricular para as ciências 

biológicas. No entanto, como sugere o título, não se trata de fazer proposições 

puramente pragmáticas, mas de acionar operadores cognitivos que permitam a 

religação.  

Talvez possamos escolher entre duas opções como educadores e como biólogos. 

Ou reafirmar os nós e os pontos de estrangulamento da criatividade e de uma ciência 

aberta, ou, como Prigogine, procurar razões para o otimismo. Escolho a segunda via. 

Num mundo e numa sociedade onde a ciência se faz em rede, haveremos, entretanto, 
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que gerar, nutrir e fazer nascer focos de criatividade. Aposto em professores que sejam 

Educadores, capazes de operar pelas lentes do microscópio, ou seja, tendo em vista as 

ações pontuais em sala de aula e, também, pelas lentes do telescópio, como focos de 

disseminação e de ampliação que possam, de uma forma mais lata, por contaminação 

virótica, ir transformando as escolas e as nossas próprias auto-formações. 

Operar do ponto de vista do microscópio, a posição pontual do professor com 

seus alunos, e do ponto de vista do telescópio, tendo como base focos mais amplos de 

disseminação, dependerá da eficiência da metáfora do macroscópio, ou seja, de uma 

atitude capaz de compreender a vida e a natureza de uma forma infinitamente complexa. 
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