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EDIÇÃO 11

P R I N C I P I A
DA EQUIPE DE EDIÇÃO

Principia traduz-se como um novo
começo a partir de uma origem já
conhecida. Assim marcamos a edição 11
da revista A Bioquímica Como Ela É.
Como nos ensinam os ciclos biológicos
estudados pela Biologia, o fim na verdade
marca o início de uma nova etapa, uma
nova cadeia de acontecimentos que
gerarão outras novas. Um novo começo
para fins já conhecidos. Em meio a fase
mais trágica da pandemia de Sars-Cov-2,
onde vemos mais uma vez a importância
da ciência e também como é perigosa a
sua desvalorização, passamos por uma
reformulação, inspirados por todos aqueles
pesquisadores e pesquisadoras que já
passaram por aqui.

com linguagem acessível e difundi-los junto
à sociedade, ou estimulando a descoberta
de novos interesses naqueles da educação
básica. Esperando que, com isso, se
solidifique cada vez mais a ponte entre
universidade e comunidade.
A edição 11 da revista também traz
importantes reformulações, da equipe de
edição aos seus formatos e acesso à
conteúdos. Na equipe de edição agora
somos Bruna Corrêa, Diuliane Andrade,
João Ken Shimomura e Rodrigo Kucharski,
somos alunos da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, colegas de profissão e
amigos. Seguimos sob a orientação e
inspiração do nosso editor chefe José
Cláudio Fonseca Moreira, doutor em
Bioquímica, professor, pesquisador, e que
nos presenteia com o editorial tema deste
número.

Como sempre, a revista continua sua
busca por potencializar a divulgação
científica, seja incentivando alunos de
graduação a desenvolverem materiais
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EQUIPE DE EDIÇÃO

Há tempos que a civilização moderna
não clamava tanto pela urgência em
discutir
assuntos
cientificamente
embasados, revisitando a ciência em
todos os seus aspectos, seja pela
descoberta de novos questionamentos,
ou pela urgente necessidade de uma
produção científica rápida e de qualidade
para salvar vidas. Mas nunca antes
vivemos tempos tão sombrios quanto
agora,
onde
a
ciência
está
constantemente descredibilizada por fake
news,
falta
de
investimento
e
obscurantismo de pensamentos.
E é no meio desse cenário que surge
o tema dessa edição “Ciência em
(Des)foco”. Uma provocação que nos
leva a analisar o porquê de todas as
ciências, não só as naturais, serem
sempre o foco da desvalorização de
governanças cujo plano de gestão é uma
nação sem conhecimento, mas basta
enfrentamos crises como a atual para
que as mesmas nações percebam que a
produção de conhecimento é o único
caminho para salvar vidas, não só a
humana.
Em tempos difíceis, o conhecimento e
a união são nossas verdadeiras armas
contra o obscurantismo e a negação.
Desejamos saúde a todas e todos, uma
boa leitura!
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LANÇAMENTO

KITS
ESCOLARES
Com a inviabilidade das aulas presenciais,
a

demanda

de

materiais

online

e

a

necessidade de informações relacionados à
Covid-19

nosso

grupo

desenvolveu

materiais

lacuna.

KITS

Os

de

para

editores

suprir

ESCOLARES

essa
foram

nomeados e separados de acordo com a
informações que carregam, e são eles:
VÍRUS, VACINA e PANDEMIAS. No decorrer
da produção conseguimos compilar vídeos,
questionários, histórias em quadrinho, guias
práticos para alguns experimentos e um
documento

com

orientações

para

os

professores de como utilizar cada um dos
matérias e dicas de em que momento usar
cada um deles.
O intuito é facilitar o acesso à informação
dos alunos e possibilitar que professores com
pouco tempo para elaboração de novas
aulas, possam utilizar esses materiais como
facilitadores.
Confira um pouco do que os kits oferecem
aos professores. Para acessar os materiais,
basta ir no site da revista A Bioquímica Como
Ela é e clicar na aba KITS ESCOLARES e
conferir todos os materiais, você poderá
inclusive baixá-los no seu computador.
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KITS ESCOLARES

GUIA DE AULA: VÍRUS

Para acessar os materiais completos desse
guia e baixá-los acesse o QR-CODE abaixo,
ou visite abioquímicacomoelae.com.br

TEMPO SUGERIDO DE ATIVIDADE PRÁTICA: 40MIN / 1H
TEMPO SUGERIDO DE ATIVIDADE TEÓRICA: 50MIN
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: LIVRE

ARSENAL DE RECURSOS TEÓRICOS
Texto didático "Vírus"

Vídeo "O que você sabe sobre
vírus?"

História em quadrinhos

Onde encontrar mais

Cards informativos

ARSENAL DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO PRÁTICA
Nuvem de palavras

Quiz "Vírus"
Roteiro para experimento prático

ONDE ENCONTRAR MAIS

REQUISITOS PARA A AULA
Recomendado acesso à internet e datashow para apresentação de slides.

Revista "A Bioquímica como ela é".
Disponível
em:
https://abioquimicacomoelae.com.br
Site "Organização Pan-Americana de
Saúde".
Disponível
em:
https://www.paho.org/bra/

SUGESTÕES

Vírus em 3D:
https://www.mozaweb.com/pt/ExtraCenas_3D-Virus-12048

Dividir igualmente a quantidade
de horas em recursos teóricos e
aplicação prática.

Escola KIDS - Vírus:
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/vir
us.htm#:~:text=A%20estrutura%20dos%
20v%C3%ADrus%20%C3%A9,envolvend
o%20a%20c%C3%A1psula%20de%20pr
ote%C3%ADnas.

A nuvem de palavras pode ser
aplicada durante a apresentação
disponível ou em qualquer outro
momento.
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KITS ESCOLARES

GUIA DE AULA: PANDEMIAS

Para acessar os materiais completos desse
guia e baixá-los acesse o QR-CODE abaixo,
ou visite abioquímicacomoelae.com.br

TEMPO SUGERIDO DE ATIVIDADE PRÁTICA: 40MIN / 1H
TEMPO SUGERIDO DE ATIVIDADE TEÓRICA: 50MIN
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: LIVRE

ARSENAL DE RECURSOS TEÓRICOS
Texto didático "Pandemia"

Vídeo "Pandemia"

Aula "Grandes Pandemias da
História"

Onde encontrar mais

Cards informativos

ARSENAL DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO PRÁTICA
Quizz "Grandes Pandemias"

ONDE ENCONTRAR MAIS

Nuvem de palavras

REQUISITOS PARA A AULA

Recomendado acesso à internet e
data-show para apresentação de
slides.

Revista "A Bioquímica como ela é".
Disponível
em:
https://abioquimicacomoelae.com.br

Site "Organização Pan-Americana de
Saúde".
Disponível
em:
https://www.paho.org/bra/

SUGESTÕES
Site "Brasil Escola", sobre pandemias.
Disponível
em:
https://brasilescola.uol.com.br/doenca
s/pandemia.htm

Dividir igualmente a quantidade
de horas em recursos teóricos e
aplicação prática.
A nuvem de palavras pode ser
aplicada durante a apresentação
disponível ou em qualquer outro
momento.

Site
"UNICEF".
Disponível
em:
https://www.unicef.org/brazil/comofalar-com-criancas-sobre-coronavirus
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KITS ESCOLARES

GUIA DE AULA: VACINAS

Para acessar os materiais completos desse
guia e baixá-los acesse o QR-CODE abaixo,
ou visite abioquímicacomoelae.com.br

TEMPO SUGERIDO DE ATIVIDADE PRÁTICA: 40MIN / 1H
TEMPO SUGERIDO DE ATIVIDADE TEÓRICA: 50MIN
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: LIVRE

ARSENAL DE RECURSOS TEÓRICOS
Texto didático "Vacinas"

Vídeo "Vacinas"

Livreto "Com amor, do fundo da
gaveta"

Onde encontrar mais

ARSENAL DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO PRÁTICA
Nuvem de palavras

Roteiro para atividade prática

ONDE ENCONTRAR MAIS

REQUISITOS PARA A AULA

Recomendado acesso à internet e
data-show para apresentação de
slides.

Revista "A Bioquímica como ela é".
Disponível em:
https://abioquimicacomoelae.com.br

Site "Organização Pan-Americana de
Saúde". Disponível em:
https://www.paho.org/bra/

SUGESTÕES
Dividir igualmente a quantidade
de horas em recursos teóricos e
aplicação prática.

Site "Brasil Escola", sobre pandemias.
Disponível em:
https://brasilescola.uol.com.br/doenca
s/pandemia.htm

A nuvem de palavras pode ser
aplicada durante a apresentação
disponível ou em qualquer outro
momento.

Site "UNICEF". Disponível em:
https://www.unicef.org/brazil/comofalar-com-criancas-sobre-coronavirus
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CIÊNCIA
CIÊNCIA
CIÊNCIAEM
EM
EM(DES)FOCO
(DES)FOCO
(DES)FOCO
E POR QUE O MEDO DO CONHECIMENTO
QUE A CIÊNCIA TRAZ?

POR JOSÉ CLAUDIO FONSECA

Desde que o primeiro hominídeo olhou para o

Podemos falar desta região porque o seu povo, os

céu e para o mundo que o cercava e questionou

Sumérios, desenvolveu a escrita e por isso os

quem tinha feito tudo aquilo surgiram a ciência, a

conhecemos tão bem. Eles desenvolveram uma

religião, a magia e a tecnologia. Estas quatro coisas,

religião, o zoroastrismo, baseado na observação do

que parecem distintas, mas surgem da curiosidade

céu. Os sumérios perceberam o movimento dos

humana, muitas vezes, eram usadas em conjunto

planetas e das estrelas e, num exercício de

para explicar o mundo para diferentes audiências.

criatividade, viram formas nas constelações e deram

Não raro no inicio da civilização, essas quatro

nomes: câncer, leão, sagitário. Esse conhecimento

“artes” eram desenvolvidas pelas mesmas pessoas

tanto era religioso e mágico, como também útil para

e foi o advento da agricultura que permitiu o

a agricultura. Desenvolveram-se para isso também

estabelecimento das cidades e um tempo extra para

conceitos de divisões de tempo e espaço gerando

os seres curiosos prosperarem. Vejam só, a

conceitos matemáticos que, de novo, ajudavam a

observação e o entendimento do céu, a duração do

programar

dia, nos permitiu entender quando plantar e como

construções. O estudo destes movimentos celestes

plantar. Não precisamos entender completamente

e sua influência sobre os seres vivos eles chamaram

como funcionam as plantas para fazer a agricultura

de Astrologia (conhecimento que vem dos astros),

florescer,

até

o

que

faltava

em

conhecimento

e

hoje

as

nos

plantações,

nossos

as

jornais

cidades

e

encontramos

as

o

tecnologia completávamos com magia e religião e

horóscopo dizendo o que nos aguarda ao sair da

criávamos um código de comportamento que

proteção do lar. Mas o mais incrível é que deste

permitiu que as sociedades crescessem. Vejamos

estudo e seu aprofundamento temos a Astronomia,

um

parte da física que se dedica a estudar o universo,

exemplo

interessante

na

região

da

mesopotâmia, onde floresceu a observação do céu.

suas leis, as órbitas dos planetas, a origem do
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cosmos. Muitas vezes o mesmo jornal que traz o

Sob Teodósio I (379–395), o cristianismo tornou-se

horóscopo, traz uma matéria sobre buracos negros

a religião oficial do império e, com sua morte, o

fora do Sistema Solar, ou um novo planeta ou

Estado romano dividiu-se definitivamente em duas

cometa descoberto. Fantástico! A astrologia e a

metades, cada qual controlada por um de seus

astronomia coexistem! Com algumas farpas entre

filhos. E finalmente, sob o reinado de Heráclio (610–

elas, mas coexistem.

641), a administração e as forças armadas do

Assim deveria ser nossa relação com o
conhecimento,

mas

infelizmente

não

é.

império foram reestruturadas e o grego foi adotado

O

em lugar do latim. Em suma, o Império Bizantino se

conhecimento é uma coisa irrequieta que mexe tudo

distingue da Roma Antiga na medida em que foi

de lugar, bagunça sistemas elegantes já bem

orientado à cultura grega em vez da latina e

estabelecidos, acende a curiosidade, dá asas ao “e

caracterizou-se pelo cristianismo ortodoxo em lugar

se...?” E qual o problema disso? Isso atrapalha

do politeísmo romano. A Separação e transferência

quem quer controlar o mundo! As pessoas que

da

Capital

teve

como

consequência

o

Desde que o primeiro hominídeo olhou para o mundo
que o cercava e questionou quem tinha feito tudo
aquilo surgiram a ciência, a religião, a magia e a
tecnologia.
querem controlar não conseguem controlar o que

enfraquecimento do Império Romano do Ocidente e

cresce e se modifica sempre. E como isso se reflete

sua posterior queda. Com estes fatos históricos

na Ciência, que é a metodologia pela qual o

marcantes, o conhecimento migrou para o leste, os

conhecimento cresce? Esse pessoal tenta sufocar a

manuscritos gregos e romanos e todo o grande

Ciência numa tentativa de sufocar ideias, de sufocar

acervo cultural da cidade de Roma foi transferido

o livre pensar.

para Constantinopla e de lá, mais para o oriente

Para podermos desenvolver mais essa ideia

ainda. Os bárbaros que invadiram Roma também

vamos a dois exemplos distintos, mas em seu

saquearam suas bibliotecas e venderam muitos dos

íntimo, interligados, para tentar dar foco a nossa

pergaminhos para o oriente, onde eles eram

discussão.

avidamente comprados por mercadores e homens

Entre 324 e 330, Constantino (306–337)

ricos.

transferiu a capital principal de Roma para Bizâncio,

Com o surgimento do grande profeta Maomé

conhecida mais tarde como Constantinopla ("Cidade

(570-632 DC), o islamismo se torna uma grande

de

potência, vindo a dominar a maior parte do oriente

Constantino")

e

Nova

Roma.
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médio, do norte da África, a Ásia Ocidental e a

(muito próximo aos cálculos de hoje), estudaram os

península Ibérica. Todos os eruditos muçulmanos

fenômenos ligados à luz, dando início a óptica como

estudavam o Alcorão, texto central do Islamismo, no

a conhecemos hoje.

entanto, inúmeros destes eruditos também estavam

A medicina islâmica revolucionou a medicina

interessados nos manuscritos que chegavam ao

europeia. Hipócrates 460-377 AC) e Galeno (129-

oriente, vindos de Roma, após sua queda em 455 e

217) foram traduzidos, discutidos, questionados e

agora, principalmente, de Constantinopla. Uma

aplicados

“Casa de Sabedoria” foi criada em Bagdá, onde

pensadores que beberam dessas fontes também

muitos desses manuscritos foram traduzidos para o

marcaram seu lugar, como Rhazes (854-925), que

árabe, o que atraiu jovens curiosos de todas as

descreveu várias doenças e a diferença entre elas;

partes do Islã. As obras de Aristóteles, Euclides,

foi o primeiro a distinguir Varíola de Sarampo.

Galeno e outros pensadores foram traduzidas e

Temos

ficaram à disposição de muito mais gente. Sem os

incrivelmente inteligente e um pensador em várias

eruditos e as traduções islâmicas, toda ou a maior

áreas, tais como, filosofia, matemática e física.

parte das obras destes pensadores basilares da

Corrigiu vários erros de Galeno e aprimorou as

ciência ocidental teriam sido perdidas, uma vez que

ideias de Aristóteles sobre a luz e a visão. Seu livro

na Europa não existiam mais. Quando a Europa

“Cânone da Medicina”, foi um dos primeiros livros

retornou de seu mergulho nas trevas, em 1100,

árabes traduzidos para o latim e foi o principal livro-

foram estes manuscritos que proporcionaram o

texto das escolas de medicina da Europa por mais

renascimento da ciência e da filosofia.

de 400 anos. Em 1690, o livro ainda era a base da

em

também

práticas

Avicenna

novas.

Alguns

(980-1037),

dos

médico

O conhecimento é uma coisa irrequieta que mexe tudo
de lugar, bagunça sistrmas elegantes já bem
estabelecidos, acende a curiosidade, dá asas ao "e se...?"

O mais interessante e rico desta história é que

Universidade médica de Montpellier, infelizmente

aos manuscritos traduzidos se somaram os que

ainda o é em alguns países islâmicos mais radicais,

vieram da China e da Índia, que deram contribuições

mesmo estando muito defasado dos conhecimentos

inestimáveis como o papel (China), que permitiu

atuais.

muito mais cópias dos manuscritos e os numerais

O que podemos perceber com isso é que,

(Índia). A própria álgebra nasce neste período, ela

durante quase 500 anos, as mais importantes obras

vem de um livro islâmico o al-jabr. Os pensadores

científicas e filosóficas tiveram sua origem nos

islâmicos fizeram acréscimos incríveis a tudo que

países islâmicos. Enquanto a Europa dormia seu

herdaram, calcularam

sono forçado (boa parte da Idade Média 455–1480),

.

o

tamanho da atmosfera
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os centros mais produtivos em ciência e filosofia

o caminho do conhecimento, o caminho do novo. A

eram Bagdá, Cairo, Samarcanda (Uzbequistão) e

este exemplo do mundo islâmico eu gostaria de

Córdoba (Espanha). Estas cidades compartilhavam

adicionar uma outra história triste, elas estão

uma característica. Sabem qual era? Governantes

interligadas, o que mostra que muitas vezes essas

esclarecidos

e

tolerantes

que

valorizavam

ondas

de

anti-ciência

e

por

Durante quase 500 anos, as mais importantes
obras científicas e filosóficas tiveram sua origem
nos países islâmicos e todos compartilhavam uma
coisa em comum: governantes esclarecidos e
tolerantes.

são

mundiais, vem e,

felicidade um

dia vão,

infelizmente

voltam.

mas

Mais uma vez precisamos
falar da queda de Roma (455) e
lembrar que este ano marca o
início de

um período muito

estranho da história do ocidente,
financiavam

pesquisas,

acreditavam

no

a Idade Media (455-1490), um período que durou

conhecimento

independente

das

dos

aproximadamente 1000 anos, que não foi todo

pensadores. Assim, muitos e muitos pensadores

igual, mas que de certa maneira foi bem difícil para

podiam vir e se juntar com os muçulmanos e

a ciência e o conhecimento.

crenças

produzir conhecimento para todos. Alguns dos

Como falamos antes, com a queda de Roma

governantes da época estavam felizes e orgulhosos

houve um período de grande tumulto na Europa.

com as conquistas científicas e filosóficas deste

Neste período, forças se debatiam para ver quem

movimento

entanto,

houve

uma

ocupava o lugar daquele grande império Romano e

crescente

onda

de

o resultado eram muitas e muitas guerras, muita e

fundamentalismo que ocorreu devido a conquistas e

muita destruição e perda de material escrito, que já

guerras de unificação islâmica, alguns governantes

era pouco – não tínhamos ainda nem papel e nem

reviravolta

e

troca.

com

No
a

começaram a afirmar que tudo que precisava ser
conhecido estava no Alcorão e este
movimento cultural foi sendo combatido
e combatido até que nas Universidades
Islâmicas apenas o Alcorão pudesse

A ciência sempre gera medo e insegurança em
governos autoritaristas porque busca o novo. E o
novo pode causar surpresas. Um exemplo triste que
nos faz pensar no momento em que vivemos.

ser lido e a Ciência, outrora tão rica
do Islã, praticamente desapareceu. A

gráficas ou editoras. Pra piorar tudo, havia uma

ciência sempre gera medo e insegurança em

crescente força estruturada que, apesar de não ser

governos autoritaristas porque busca o novo. E o

um império como o conhecemos, era sim um

novo pode causar surpresas. Um exemplo triste que

império de regras e conceitos que se afirmava com

nos faz pensar no momento em que vivemos, onde o

a maior organização multinacional da época, a

fundamentalismo mais uma vez tenta obscurecer o
.
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centros de conhecimento, as Universidades!

desta organização, surgiu um pensador, Santo

Foi apenas com a chegada do segundo milênio

Agostinho (354-430), que dominou o pensamento

da era cristã que alguma luz conseguiu varar as

cristão da época, uma de suas regras era: “A

trevas. Com a chegada em cena de São Tomás de

verdade está mais no que Deus revela do que

Aquino (1225-1274), o maior teólogo medieval,

nas conjecturas (dúvidas e investigações) dos

admirador

homens que andam às escuras”. Durante os anos

pensamento cristão com a filosofia grega e

500 a 1000 foi esta a regra a ser seguida por quem

recuperou para Europa o pensamento de Galeno,

de

Aristóteles,

que

combinou

o

Euclides (?-300 AC) e Ptolomeu

Imaginem o que acontece com a Ciência
quando acreditamos que tudo já foi
descoberto e que nada de novo merece ser
visto? Ela fica estagnada e quase morre.

(90-168). Tomás

de

Aquino

modelou a mente medieval!
Mas

voltemos

às

Universidades. Em 1088,
Papa

o

Urbano II autorizou a

queria ser filósofo ou pensador, repetir e repetir

criação da Universidade de Bologna, a mais antiga

Galeno

da Europa. Mas logo em seguida vieram as de

e

Aristóteles,

sem

questionar,

sem

acrescentar e lembrando que muito pouco deles

Pádua,

tinha sobrevivido na Europa e que muito poucos liam

Cambridge,

em grego ou latim. Imaginem o que acontece com a

assumidas rapidamente por seus municípios e

Ciência

foi

mantidas por reis e famílias ricas filantrópicas.

descoberto e que nada de novo merece ser visto?

Esses centros de conhecimento receberam o nome

Ela fica estagnada e quase morre. E foi o que

de Universidade que em latim significa “o todo”.

quando

acreditamos

que

tudo

já

Montpellier,
todas

Paris,

Colônia,

iniciadas

pela

Oxford

Igreja,

e

mas

aconteceu!
A Idade Média geralmente se divide
em Alta Idade Média (século V ao IX)
e Baixa Idade Média (século X ao
século XIV). Podemos dizer que do

Universidade: que, em latim, significa "o
todo". Sim, o todo do conhecimento da
época.

ano 1000 pra frente, os livros árabes
começaram a circular pela Europa e, com eles, o

Sim, o todo do conhecimento da época! Eram

retorno de alguns dos manuscritos perdidos ocorreu.

divididas em 4 faculdades ou escolas: Teologia (a

Os monastérios foram muito importantes neste

rainha das ciências), Medicina (incluía astrologia

momento pois era lá que as novas traduções eram

devido à crença da influência dos planetas sobre a

guardadas, mas só eram liberadas para quem a

saúde

Igreja permitia. No entanto estavam germinando

astronomia e alquimia) e Direito.
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matemática,
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Em 1340, com a chegada da peste negra, uma

questionar, poder de buscar uma vida melhor, poder

outra instituição surgiu e contribuiu em muito para o

de criar um mundo melhor, tudo o que as pessoas

desenvolvimento das ciências ligada à saúde, os

que vivem do domínio e da opressão de pessoas

Hospitais, onde ficavam os doentes e onde muita

ignorantes querem é a sua manutenção no poder. O

experimentação e observação foi feita. Podemos

conhecimento nos faz entender o Universo e o nosso

dizer que Universidades e Hospitais foram grandes

lugar no Universo, não deixando espaço para o

contribuições surgidas na Idade Média.

medo e para a subserviência.

O conhecimento nos faz entender o Universo e
o nosso lugar no Universo, não deixando
espaço para o medo e para a subserviência. E
todo o que os fundamentalistas mais temem
são espíritos livres.

Tentar tirar a ciência de foco
é tentar manter o maior número
de

gente

ignorância

na
sem

escuridão da
saber

seu

potencial, seu papel e sob o
tacão de quem detém a força.
Só o conhecimento liberta! E

Muitas ideias novas surgiram em todas as áreas

tudo que os fundamentalistas mais temem são

e fizeram um tumulto na cabeça de quem gostava de

mentes e espíritos livres!

conhecimento organizado e invariável. Essa maré de
coisas novas gerou a crença de que novas ideias
nem sempre são boas e, portanto, devem ser
evitadas, que o antigo e já conhecido é sempre
melhor. Surge um incômodo, porque as novas ideias
muitas vezes desorganizam e até destroem sistemas
elegantes de organização do universo. Mas quando
pensamos nos últimos 700 anos, vemos que o
conhecimento cresceu exponencialmente e, se
considerarmos

os

últimos

100

anos,

José Claudio Fonseca Moreira

quando

passamos de viagens em navios de madeira a vela

Doutor em Bioquímica, é coordenador do
Centro de Estudos em Estresse Oxidativo
da UFRGS e editor chefe dos sites de
divulgação científica A Bioquímica Como
Ela É e Nau32.

para naves espaciais chegando a Marte, Uau!!!
Pensem no que era a comunicação, cartas levadas a
cavalo para mensagens quase instantâneas em
telefones celulares, os próprios telefones celulares!
E por que o medo do conhecimento que a ciência
traz? Porque conhecimento é poder, poder de
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PODCAST
EU CIENTISTA

Por Diuliane Andrade

NOVIDADE

O ano de 2019 viveu o boom dos podcasts: junção da palavra
“Ipod” (o dispositivo reprodutor de áudio da empresa da maçã) e
“Broadcast”, palavra em inglês que significa “transmissão”. O
termo é atribuído ao jornalista inglês Ben Hammersley, que, em
2004, sugeriu a nomenclatura num artigo para o jornal britânico
The Guardian. Desde então, o consumo de conteúdo nesse
formato, programas de áudio divididos em episódios, onde o
ouvinte pode consumir quando quiser e na ordem que quiser, vem
crescendo e vive seu auge até hoje.
Em 2020 começamos a enfrentar uma pandemia mundial que
modificou toda a nossa forma de produzir, divulgar e consumir
conteúdos. Com isso os podcasts ganharam mais força,
ocupando um lugar garantido nas principais plataformas de
hospedagem de áudio do mundo. Com essa popularização, o
campo até então pouco explorado pelos cientistas veio ganhando
destaque com a criação de podcasts para a divulgação e
comunicação científica. Pode ser uma conversa informal, ou até
mesmo debates mais diversos sobre temas mais complexos, o
formato dos podcasts fornece uma poderosa ferramenta para os
divulgadores científicos e pesquisadores que buscam por divulgar
um conteúdo de fácil consumo. Assim surgiu o podcast “Eu
Cientista”, vinculado à revista A Bioquímica como ela é, o podcast
tem o objetivo de não só apresentar trabalhos científicos, ou
divulgar a ciência, mas de conhecer quem é o cientista por trás da
pesquisa.
Que cara tem um cientista? Como ele fala? Do que se
alimenta? Será que vive apenas do laboratório pra casa? Será
que todo cientista “fala difícil”? Para ajudar a responder essas
perguntas e nos mostrar que nem todo cientista usa jaleco, o
estudante de Biologia e membro da equipe editorial da nossa
RBqCé, Rodrigo Kucharski deu início aos trabalhos no podcast
Eu Cientista. Conversamos com ele para saber mais sobre a
história da criação do podcast, os desafios enfrentados e como
conhecer mais dessa novidade. Confira nossa entrevista com ele.

PODCAST EU CIENTISTA

NOVIDADE

RBqCÉ: Rodrigo, conta pra gente um pouco da

Em paralelo a isso, eu comecei a consumir alguns

tua história.

podcasts pelo youtube, vagando por ali fui curtindo
o formato. Me proporcionava contato com pessoas

Rodrigo: Eu sou o Rodrigo e entrei na Biologia em

de mundos completamente diferentes, até que

2017/2. Sou da licenciatura e de cara procurei ter

pensei “por que eu gosto de consumir isso?'', “o que

experiências com monitoria, que normalmente é

tem nesse formato que é tão bom?”, curtia

nossa primeira possibilidade de experimentar a

justamente por ter essa cara informal, de conversa.

docência. Fui ser monitor na cadeira de Biologia

Eu não estava só consumindo um conteúdo de

Celular, só que no terceiro semestre do curso tive

Ciências ouvindo dois pesquisadores, eu tava

problemas com o curso, fiquei meio frustrado e sem

ouvindo uma conversa entre duas pessoas, de uma

saber o que fazer na graduação. Até que fiz a

maneira

cadeira de Bioquímica I, onde tive uma experiência

proporcionando ter assuntos no cotidiano que não

de ensino diferente de tudo que eu tinha vivido até

são do cotidiano. Com a possibilidade de unir isso

então na graduação, o que me permitiu enxergar

(um podcast) ao projeto de extensão, foi a

possibilidades de construção de conhecimento

motivação que faltava. Porque já temos uma

diferentes, que eu não tinha tido antes. Mesmo com

desvalorização muito grande da ciência. Tu não

o conteúdo extenso da disciplina, eu conseguia

sabe quem é o cientista. Poder aliar a resolução

construir meu aprendizado com a diversidade das

desses problemas a um podcast, foi perfeito. O

formas avaliativas propostas. E numa das aulas, o

nome então surgiu dessa pasta, que tinha sido

Zé

e

deixado de lado por falta de tempo e virou o

coordenador dos projetos de extensão da A

podcast. E a gente teve muita ajuda do NAPEAD

Bioquímica Como ela é) comentou sobre o projeto

UFRGS, que desde o início ajudou com a edição e

de extensão que incluía a revista, então me

estrutura física de equipamentos.

(José

Cláudio,

professor

da

disciplina

casual.

Os

podcasts

acabam

te

interessei em participar. Entrei e comecei a ver
caminhos pra mim na graduação e no projeto.

Quais foram as maiores dificuldades nesse
processo de criação?

E como surgiu essa ideia de fazer um podcast?

A maior dificuldade acabou sendo eu. Os primeiros
episódios são sempre difíceis, até pelos padrões de

Há um tempo atrás, dentro desse projeto de

outros podcasts que existem a muito tempo. Tu

extensão,

-

acaba comparando e se cobrando, mas com o

inclusive a pasta chamava “eu cientista'' -, com

suporte do Zé e do NAPEAD esse processo foi

pessoas do laboratório de Estresse Oxidativo,

tranquilo. Mas foi difícil, pela minha timidez e falta

professores e bolsistas do laboratório, alunos da

de experiência em fazer os contatos, hoje em dia é

disciplina de Bioquímica I.

muito mais tranquilo e divertido.

existiam

materiais

de

entrevistas
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E o que tu mais gosta hoje em dia relacionado ao

Isso torna os podcasts uma ferramenta muito boa.

podcast?

Claro, existem as limitações de acesso a internet,
ter acesso a um computador, um celular, mas na

O que eu realmente gosto é que a gente tá falando

maioria das plataformas tu não precisa de uma

sobre temas que são da academia, mas que também

conta premium, por exemplo. Não precisa ficar

tem que pertencer a sociedade, e a forma com que a

refém de uma assinatura para acessar o conteúdo

gente conversa ali é descontraída, com uma

de muitos podcasts, porque é gratuito. Então,

linguagem acessível, de conversa mesmo. E agora

mesmo com essas dificuldades, tu ainda assim tá

com

promovendo

a experiência, cada vez mais a gente vai

que

essas pessoas estejam em
lugares e estejam consumindo

O QUE EU REALMENTE GOSTO É QUE
ESTAMOS FALANDO SOBRE TEMAS QUE SÃO
DA ACADEMIA, MAS QUE TAMBÉM PRECISAM
PERTENCER A SOCIEDADE EM GERAL.

ciência, que é tratada de uma
maneira
antes,

que
menos

ela não era
engessada.

E como funciona a dinâmica
pontuando e fazendo um caminho de simplificar a

do podcast “Eu Cientista”?

linguagem, sem perder o conteúdo. Então, a
diversidade de temas que a gente trata, aliado a

Não tem uma dinâmica muito engessada e muita

esse formato de conversa mesmo, é o que eu mais

regra não. Claro, existe um roteiro que a gente

gosto. E um clima não engessado, né. Eu não quero

manda pros convidados e um planejamento de

uma

perguntas, até para o convidado não se assustar e

apresentação,

um

seminário,

mas

uma

conversa.

conseguir se preparar. Mas eu gosto de ter a

E COM ESSE FORMATO DE CONVERSA DO
PODCAST VOCÊ PODE INCLUIR AS
PESSOAS, MESMO COM A CORRERIA DO
COTIDIANO.

Como tu vê o podcast, esse formato de
conteúdo, como uma ferramenta de divulgação
científica?
A gente acaba acreditando nos podcasts como uma

liberdade de conduzir uma conversa mesmo, poder

ferramenta de divulgação científica justamente por

perguntar e responder perguntas do convidado

ele promover, com essse formato de conversa a

durante nossa conversa, poder fazer contribuições

ocupação das pessoas em lugares que elas nunca

na fala do convidado. O convidado tem total

estiveram antes. Você pode incluir pessoas, mesmo

liberdade de me perguntar coisas e a gente

com correrias do cotidiano!

contribuir nas falas um do outro, isso eu gosto de
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E onde a gente pode acessar os episódios e
consumir mais do “Eu Cientista”?

E tu tem dicas pro pessoal que tá com a ideia de
iniciar um podcast?

Temos o canal no youtube “Eu Cientista”, onde
sempre postamos o áudio-vídeo dos episódios.

Acho que a maior dica que me deram foi: começar. Ir

Você também pode acessar os links dos eps pela

lá e fazer mesmo. A gente acaba aprendendo

página do instagram e no site da revista A

fazendo. E entrar em contato com as pessoas, na

Bioquímica Como Ela é, onde a gente sempre avisa

cara dura mesmo. Com os convidados, enfim. E

logo que eles saem. No Spotify, Deezer e qualquer

sobre equipamento, às vezes nem precisamos de

plataforma de

podcast,

se

tu

procurar

por

MINHA MAIOR DICA PRA QUEM ESTÁ
COMEÇANDO É: SIGA FAZENDO. NO
COMEÇO NÃO VAI FICAR PERFEITO, MAS O
SEGREDO É NÃO DESISTIR.
nada tão sofisticado, porque até com a captação de

“Eu Cientista” também vão aparecer os nossos eps.

áudio do próprio celular dá pra fazer. Eu já gravei

Mas, principalmente, acompanhe pela nossa página

episódios sem microfone, só com a captação de

do Instagram da A Bioquímica Como Ela é, a gente

áudio do próprio notebook. E a edição, também

sempre divulga novidades do podcast por lá.

existem programas super viáveis pra editar os
audios. E das plataformas de hospedagem a gente
tem a maioria de domínio gratuito, que você
consegue até monetizar a audiência dos episódios.
E sobre audiência, a gente precisa entender que não
vamos ter mil seguidores logo de cara, mas é um
trabalho lento, o segredo é seguir fazendo.
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PRODUÇÕES ACADÊMICAS

DIVULGAÇÃO

PRODUÇÕES
NO
ERE
A tradicional colaboração
dos alunos das cadeiras
de Bioquímica I-A e
Bioquímica
Ecológica
ministradas pelo professor
José Cláudio Fonseca
Moreira realizadas no
primeiro semestre de 2020
da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul
(UFRGS) também marcam
presença nesta edição.
A pandemia de COVID19 causada pelo novo
coronavírus (SARS-CoV2) acarretou na suspensão
das aulas presenciais e
após um período sem
atividades
o
Ensino
Remoto
Emergencial
(ERE) foi regulamentado
pela Resolução 025/2020
do Conselho de Ensino
Pesquisa
e
Extensão
(CEPE-UFRGS). O ERE é
uma estratégia adotada
num momento de crise,
cuja ênfase recai sobre o
caráter emergencial do
momento e caracteriza-se
pela adaptação das aulas
presenciais,

19

utilizando tecnologias de
informação e comunicação
(TICs) para estabelecer
uma
comunicação
síncrona com os alunos
(HODGES, et al., 2020).
Diversas
problemáticas
circundam este formato de
ensino e sua constante
avaliação e adaptação
fazem-se necessárias em
um momento de crise
sanitária global, porém
através dele conseguimos
refletir sobre os possíveis
futuros
panoramas
educativos e sociais.
As produções dos alunos,
elaboradas
durante
o
ERE, possuem temas
livres e agregam à edição
materiais de divulgação
científica acessíveis e de
qualidade. Temas como
aleitamento materno, o
que são vírus, entre outros
assuntos tem destaque
neste semestre. Confira os
materiais na íntegra pelo
site
abioquímicacomoelae.com
.br

