
Informar, comunicar, comparti-

lhar, são ações extremamente 

importantes na sociedade moder-

na e, hoje, são elementos-chave 

para a manutenção do status quo 

do sistema hegemônico neolibe-

ral.  

As Ciências Biológicas, não pode 

furtar-se de usar os recursos tec-

nológicos, como instrumentos que 

divulgam saberes e conhecimen-

tos baseados em vivências secula-

res (povos tradicionais) e pesqui-

sas científicas, com o firme propó-

sito de promover reflexões críticas 

sobre o modus vivendi que o Ho-

mo sapiens vem desenvolvendo,  

e que tantos danos tem causado 

ao sistema planetário. 

Portanto, o Boletim Informativo 

BiOnLine nasce com seu destino 

traçado: ser instrumento de divul-

gação e reflexão sobre as ações 

humanas que impactam o mundo 

e o planeta como um todo, de 

formas positiva e/ou negativa. 

Desejamos que nosso(a) leitor(a) 

sinta-se provocado(a) a pensar  

junto com o BiOnLine, sobre a 

sociedade sustentável que preci-

samos construir.  

Editorial 

Historicamente a humanidade convive com a 

“globalização de microrganismos” há aproximada-

mente sete milhões de anos, quando nossos ances-

trais se deslocaram da África levando consigo vírus 

ancestrais do herpes labial e genital humano, que 

foram “saltando para as próximas espécies que surgi-

ram enquanto as anteriores se extinguiam; (...) se-

guindo firmes nas novas espécies emergen-

tes” (UJVARI, 2008). Saltaram e evoluíram nos Austra-

lophitecus, nos Homo erectus, Homo ergaster, Homo 

habilis e assim por diante, até chegarem ao homem 

moderno africano . Esse é um dos tantos exemplos de 

convivência entre vírus, bactérias, protozoários e o 

Homo sapiens (UJVARI, 2008), que acompanharam o 

processo evolutivo da humanidade. 

O deslocamento humano, foi facilitado com a domes-

ticação de animais (cavalo e bois) por volta de 4.000 

a.C, e com a criação da roda na Mesopotâmia, 3.000 

a.C., o que permitiu maior mobilidade, mais rapidez e 

maiores distancias, levando os humanos para todas 

as regiões do planeta. Souza (2011) destaca que “A 

nossa espécie, hoje pandêmica, distingue-se de ou-

tras pelo enorme potencial exploratório e pela capa-

cidade de desenvolver as estratégias adaptativas que 

nos permitiram, ao longo de alguns milhares de anos, 

nos dispersar, colonizando os ambientes mais dife-

renciados”.  Esse comportamento levou o Homo 

sapiens a se confrontar com “desafios frequentes, por 

obrigar a espécie humana a enfrentar mudanças nas 

pressões e interações ambientais e, portanto, 

“diferentes condições de saúde pelo aparecimento e 

desaparecimento de doenças” (SOUZA, 2011). 

A condição ótima de adaptabilidade desenvolvida 

pelos humanos, propiciou construções culturais resul-

tantes do enfrentamento aos desafios  que o ambien-

te promovia como, por exemplo, a construção de 

moradias e o enfrentamento aos riscos para a saúde.  

“Da interação milenar com outras espécies e ambien-

tes, fossem estes naturais ou modificados, surgiram  
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Meio ambiente, educação, saúde e pandemia:  
indissociabilidade ignorada.  

Nº4 

respostas de adaptação e adaptabilidade” (MORAN, 

1994). Assim, ao longo do tempo e em diversos luga-

res, doenças foram selecionadas por favorecerem o 

sucesso adaptativo; genes foram modulados para 

interagir com o ambiente, provocando ou reprimindo 

agravos; microrganismos tornaram-se mais ou menos 

agressivos, ou bem-sucedidos parasitos. Novas doen-

ças emergiram, ao passo que outras desapareceram e 

depois reemergiram (SOUZA, 2011). 

A ciência vem, ao longo dos tempos, investigando e 

divulgando o processo evolutivo e de distribuição 

geográfica da espécie humana, seu desenvolvimento 

cultural e hábitos, e sua capacidade criativa e de 

aprendizagem. Apesar desses estudos, percebe-se que 

a indissociabilidade entre as capacidades e habilidades 

adaptativa ao ambiente, a aprendizagem e a relação 

com diversos tipos de doenças, não impediu que vá-

rias pandemias ocorressem, ceifando a vida de mi-

lhões de pessoas ao longo da história da humanidade. 

Por que essa indissociabilidade tem sido ignorada? 

Essa é, talvez, uma questão que  deve ser, cada vez 

mais analisada e refletida, de modo que os princípios 

que estão gerindo a política hegemônica de domina-

ção econômica, cultural e ambiental dos países, possa 

ser revista, de modo que, finalmente, possa ser elabo-

rada e implementada um novo modus vivendi que 

considere o potencial evolutivo do Homo sapiens a 

partir de sua condição indissociável entre o ambiente, 

o processo criativo de aprendizagem e enfrentamento 

às dificuldades que o aumento demográfico e o ambi-

ente promovem,  bem como o enfrentamento às 

doenças, de modo a evitarem novas epidemias / pan-

demias. 

Referência: 
MORAN, E. F. Adaptabilidade Humana: uma introdução à 
antropologia ecológica. São Paulo: Edusp, 1994. 
SOUZA, Sheila Mendonça. Dispersão do Homo sapiens e 
Povoamento dos Continentes. In: Fundamentos da Paleonpa-
rasitologia. Organizadores: Luiz Fernando Ferreira, Karl Jan 
Reinhard e Adauto Araújo. Editora FIOCRUZ, 2011. 
UJVARI, Stefan Cunha. A história da disseminação dos micror-
ganismos. Estudos Avançados 22 (64), 2008. 
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Vivemos em uma sociedade na qual é necessário definir datas 
comemorativas para que não esqueçamos de ações fundamentais 
para a nossa sobrevivência, como por exemplo o respeito às mu-
lheres no dia 8/3; a defesa da Terra no dia 22/4; e cuidados do 
ambiente humano no dia 5/6. 
 
A realidade atual, em todas as partes do mundo, inclusive no 
Brasil, parece nos dizer que manifestos, abaixo-assinados, peti-
ções, moções de repúdio etc., sobre os mais diversos temas 
(desmatamento, poluição da água e do ar, racismo, democracia 
etc.) não têm contribuído, de fato, para a necessária mudança de 
comportamento dos humanos em relação ao planeta do qual 
fomos gerados. 
 
É preciso estar atento(a) às informações oriundas de análises e 
reflexões de pesquisas que apontam as causas e consequências 
de ações que, ao longo de mais de um século, têm promovido o 
desequilíbrio sistêmico da Terra: desmatamento/destruição de 
florestas acelerados devido ao crescimento urbano, construção 
de estradas, monoculturas, criação de gado bovino , mineração 
etc.; poluição de nossas águas - lençóis freáticos, rios, mares e 
oceanos - com o despejo de resíduos orgânicos via esgotos sani-
tários, resíduos químicos via esgotos industriais e uso de agrotóxi-
cos, resíduos hospitalares, resíduos mecânicos com o despejo de 
pets, plásticos, pneus etc.; poluição atmosférica com a emissão 
de gases tóxicos (CO2, NO2, SO2, CFC, CH4) via indústria, meios 
de transporte (automóveis, ônibus, aviões), e a ruminação de 
mais de 1 bilhão de cabeça de gado em todo o mundo. 
 
Como consequência dessas ações, quantos animais foram/estão 
sendo extintos nas florestas, rios e oceanos promovendo o dese-
quilíbrio na teia sistêmica da vida no planeta? Quantas espécies 
vegetais desapareceram/desparecerão, levando consigo todos os 
princípios ativos que poderiam ser usados para medicamentos, 
salvando vidas; promovendo a diminuição da ação metabólica do 
CO2, via fotossíntese, além do potencial nutritivo que carregam? 
E os recifes de corais, habitat de milhares de espécies animais e 
vegetais nos mares e oceanos, têm sofrido os impactos da polui-
ção e aquecimento das águas oceânicas, correndo sérios riscos de 
desaparecerem? Quantos ecossistemas polares (Ártico e Antárti-
ca), estão desaparecendo e com eles muitas espécies 
(microrganismos, animais e vegetais) endêmicas? Infelizmente a 
ciência ainda não tem condição de responder a essas e tantas 
outras indagações.  

Em meio às questões científicas que analisam e refletem sobre as 
consequências da devastação ambiental, e para além das ações no 
campo econômico dos países diretamente envolvidos com as libe-
rações para desmatamento, mineração, grilagem etc., é necessário 
olhar para a importância e significado da ação política adotada, 
questionando: quem tem ganhado ao longo dos séculos com todas 
essas ações? Apesar de haver uma produção de alimentos suficien-
te para suprir a necessidade de 7 bilhões de pessoas, por que ainda 
se morre de fome? Apesar dos princípios ativos dos medicamen-
tos, em sua maioria serem de origem vegetal das florestas de cada 
região, por que a maioria da população tem acesso aos remédios 
com muita dificuldade ou, simplesmente, não tem? 
 
Hoje, a pandemia COVID-19 assola 188 países, cuja origem têm 
evidência científica com base em ações humanas na relação com o 
ambiente, como consequência de desmatamento, o que pode ter 
motivado o deslocamento do habitat natural de morcegos, vetores 
do coronavírus SARS-Cov2, migrando para a cidade e, possivelmen-
te, infectado pessoas, outros animais e/ou alimentos. O fato de ser 
um novo coronavírus, não havendo nenhum medicamento e/ou 
vacina para o tratamento e imunização da população, o SARS-Cov2 
conseguiu se disseminar por todo o planeta e, em seis meses, in-
fectar 6 804 044 pessoas, ceifando a vida de 362 678 pessoas em 
todo o planeta, até hoje (Johns Hopkins University, 6/6/2020). 
 
O que será preciso acontecer para que os indivíduos que estão no 
poder revejam a visão antropocêntrica que regula suas ações, de 
modo que suas decisões passem a ser em benefício de toda a hu-
manidade e em defesa do planeta como um bem comum (para 
humanos e não humanos)? Mais devastação ambiental? Mais pan-
demias? 
 
Para aprofundar nos temas aqui destacados veja: 
ASLAN, Jan Fernandes; PINTO, Augusto Eduardo Miranda; OLIVEIRA, Manildo Marcião. 
Poluição do meio ambiente marinho: um breve panorama dos princípios, instrumen-
tos jurídicos e legislação brasileira. Planeta Amazônia: Revista Internacional de Direi-
to Ambiental e Políticas Públicas. Macapá, n. 9, p. 175-186, 2017. Disponível: https://
periodicos.unifap.br/index.php/planeta  
ONÇA, Daniela de Souza. A construção da hipótese do aquecimento global: um resga-
te histórico.  Periódico Eletrônico XI Fórum Ambiental da Alta Paulista, v. 11, n. 4, 
2015, pp. 219-231. 
SILVÉRIO, Divino; SILVA, Sonaira; ALENCARA, Ane; MOUINHO, Paulo. Amazônia em 
chamas. Nota técnica do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia – IPAM. Agosto 
de 2019. Disponível em: https://ipam.org.br/wp-content/uploads/2019/08/NT-Fogo-
Amazo%CC%82nia-2019.pdf 
PEREIRA, Boscolli Barbosa; LIMONGI, Jean Ezequiel. Epidemiologia de desfechos na 
saúde humana relacionados à poluição atmosférica no Brasil: uma revisão sistemática. 
Cad. Saúde Colet., 2015, Rio de Janeiro, 23 (2): 91-100 

Dia Mundial do Meio Ambiente – 5 de junho - reflexões em  
plena pandemia da COVID-19. 
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Trocando ideias... 

Mudanças Climáticas: teoria da conspiração? 

 O ozônio age formando uma camada protetora filtrando os raios ultravioletas vindos do Sol e que em excesso podem ser muito prejudici-

ais a nossa saúde. Uma parte destes raios solares é refletida pela superfície da Terra e depois absorvida por alguns gases presentes na 

atmosfera. A esse fenômeno damos o nome de “efeito estufa” (FERREIRA, 2006). Este é um ciclo natural e essencial para sobrevivência do 

planeta, pois o mantêm aquecido.  

Mesmo sendo um processo vital, o efeito estufa também pode ser um precursor do aquecimento global. Um aumento na quantidade de 

gases estufa na atmosfera aumenta a quantidade de radiação retida sobre a superfície o que consequentemente aumenta a tempera tura 

do planeta, ocasionando mudanças climáticas comprometedoras. Produtos químicos como Halon, Tetracloreto de Carbono (CTC), Hidro-

clorofluorcabono (HCFC), Clorofluorcarbono (CFC) e Brometo de Metila, quando liberados no meio ambiente, deslocam-se atmosfera 

acima, degradando a camada de ozônio (BRASIL, 2009). 

Com o aquecimento global teremos impactos gravíssimos sobre o meio ambiente, que podem afetar direta ou indiretamente as nossas 

vidas (Figura 1). 

Figura1 - Consequências ambientais relacionadas às mudanças climáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos nós podemos contribuir para conter o avanço do aquecimento global. Para isso, algumas medidas podem ser implementadas, a 

exemplo de: redução do uso dos combustíveis fósseis e a diminuição do desmatamento; uso de transporte coletivo e bicicletas; redução 

no consumo de energia elétrica; dar preferência a carros que possam ser abastecidos com etanol ou biocombustível; redução no consu-

mo de carne; não desperdiçar alimentos; coleta seletiva e reciclagem de lixo. 

 É importante o empenho político, das sociedades e das empresas nacionais e internacionais na luta pela qualidade de vida no Planeta 

Terra. Essa luta é pela sobrevivência nossa, seres humanos.  Independente da nossa presença, a Terra segue o seu curso.  

Referência 

FERREIRA I.D. Meio ambiente, sociedade e educação, Brasília: Centro de 

Educação a Distância – CEAD, Universidade de Brasília, 80p.2006. 

BRASIL. MMA - Ministério do Meio Ambiente (2009) Manual de ajuda para o 

controle das substâncias que destroem a camada de ozônio – SDOs. Brasília, 

IBAMA/MMA/GTZ, 2009, 25p 

NOGUEIRA, E.M.S; SANTOS, H.V.S; TOMA, T.S.P. Ensinando Educação Ambi-

ental.: Terrário e atividades práticas. Manual didático. 1ª. Ed. Paulo Afonso, 

Oxente. 2018. (Colaboradores: Aline Sampaio, Carleandro Dias, Luene Silva e 

Flávio Erickson da Silva Sá) 
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A temática relacionada a sociedade-natureza, levantada pelo pen-

sar científico ecológico recente possui diferentes conotações ideo-

lógicas, políticas, culturais e normativas e tem contribuído na maxi-

mização da dialogicidade entre o ser humano e o meio em que vive 

bem como todas as implicações educacionais, filosóficas, éticas e 

socioambientais.  

 

Neste contexto, o presente estudo tem por objetivo apresentar as 

múltiplas e principais concepções de natureza construídas na soci-

edade. Trata-se de um estudo básico, descritivo-bibliográfico, de 

abordagem qualitativa e suscitado na trajetória acadêmica. Etimo-

logicamente, a palavra natureza provém de origem latina (natura) 

que relacionada à terminologia nasci pode ser traduzida como “ser 

nato.”  

 

Ao retornarmos à antiguidade grega, observa-se o conceito de 

Natureza (physis) em contraposição ao conceito de Arte (tèchne), 

onde para os gregos, o paradigma cerceado pela physis era restrito 

à vida orgânica, deixando de lado a tèchne – capacidade humana 

de construir coisas (casas, esculturas e outros instrumentos).  

 

No período da Idade Média, há uma modificação da visão do con-

ceito de natureza e, nessa era (em se tratando do ocidente cris-

tão), a natureza é vista sob a ótica da criação divina que começa a 

ser contestada na Era Moderna, com o início das tradições experi-

mentais e pesquisas científicas/surgimento das Ciências Naturais.  

 

As concepções contemporâneas de natureza se baseiam na lingua-

gem e por isso, também nos seres humanos, pois, ela se torna 

instrumental e base para a ideia de mundo. A natureza e a língua - 

gem têm vida e por meio da hermenêutica, que se baseia em um 

diálogo entre a tradição e o intérprete, desenvolve-se uma com-

preensão incompleta, humilde e especulativa da natureza, de 

modo a não replicar, mas sim, deixar em aberto para novas inter-

pretações.  

 

Como pôde-se notar, o debate acerca da definição de natureza, 

envolve diversos aspectos, neste sentido, não é possível dissociar 

o natural do social. É sabido que a natureza não existe apenas 

para subserviência humana, no entanto, como membros da espé-

cie e dialogando sobre tal existência nela, não serão excluídos os 

exemplos antrópicos. Essa modificação antrópica no meio natu-

ral, abre uma nova discussão voltada para o termo ambiente/

meio ambiente.  

 

Em relação à esta terminologia, existem diferenças entre a natu-

reza (mundo natural, intocado – e pode-se dizer desconhecido da 

espécie humana) e ambiente. Este último é entendido pelo autor 

como uma construção intelectual indissociável da natureza e que 

possui alterações causadas pela espécie humana. Meio Ambiente, 

por sua vez, seria representado pelos múltiplos ambientes de 

diversas espécies, o que inclui, também o ser humano. Desse 

modo, a relação ser humano-ambiente é um processo complexo 

visto que a afinidade dos sujeitos para com a natureza ocorre por 

meio de interesses e conflitos entre a sociedade, os espaços físico 

e biológico (ou natural) assim como entre os espaços construídos. 

 
Múltiplas Abordagens das Concepções de Natureza e Ser Humano 

SILVA, André Vinícius Bezerra de Andrade; COSTA, Jailton de Jesus. Múltiplas aborda-

gens das concepções de natureza e ser humano. Livro de Resumos 11º Encontro EPG 

– UFS. Revista Interdisciplinar de Pesquisa e Inovação. Vol. 56, n.1 (2020) pag. 381. 
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“Ao ingressar no curso de Ciências Bioló-

gicas em 2004, me foi apresentado os 

diferentes campos da atuação do biólo-

go, afinal, a vida se apresenta de diver-

sas formas, cada uma com suas peculia-

ridades. A sensação de estar perdido 

entre tantas possibilidades, a dúvida 

atroz de qual área seguir, os medos e 

incertezas sobre se tal decisão resultará 

em sucesso ou fracasso, são inerentes a 

todo estudante de biologia, por isso 

sempre falo aos futuros biólogos: Calma! 

As coisas tomarão a direção certa ao 

decorrer do curso. No segundo ano de 

graduação, eu já sabia qual área seguir, 

sabia que seria no campo das ciências 

marinhas, na interface entre a biociên-

cias e geociências.  

 

Na graduação tive a chance de participar 

de 2 expedições científicas a ilha oceâni-

ca do Atol das Rocas, local que marcou e 

determinou os rumos da minha carreira, 

onde acabei desenvolvendo meu TCC, 

dissertação de mestrado, tese de douto-

rado (UFPE) e trabalhos de Pós-

doutorado. Certas oportunidades que a 

vida nos oferece, podem determinar seu 

futuro profissional e pessoal, costumo 

pensar que o Atol das Rocas foi a minha 

oportunidade de vida.  

 

Um dos maiores desafios que sabia que 

teria que superar, era a barreira do idio-

ma. Ainda na graduação, eu já perseguia 

a ideia de que dominar o idioma inglês 

era um passo essencial na construção de 

um bom pesquisador. Assim, troquei o 

recurso que seria gasto na minha festa 

de formatura, para em 2009 fazer um 

intercâmbio no Canadá, onde aperfeiço-

ei meu conhecimento sobre o idioma 

inglês.  

 

Concluí meu mestrado em 2011 e no 

mesmo ano ingressei no doutorado, 

para desenvolver um estudo com geo - 

 

      Onde atuam os(as) licenciados(as) em Ciências Biológicas, egressos da UNEB / Campus-VIII? 

 Percursos distintos...., objetivos semelhantes! 

químicas de corais, o que se tornaria a 

minha principal área de atuação na pes-

quisa científica Em 2011, fui aprovado no 

meu primeiro concurso para atuar como 

professor substituto da UFRPE, uma expe-

riência de curta duração, mas que me 

ajudou a adquirir experiência em sala de 

aula. No ano seguinte, ingressei como 

professor efetivo da UNEB, cargo que 

ocupo até hoje.  

 

Durante o meu doutorado tive a oportuni-

dade de realizar um doutorado sanduíche 

na Universidade Copenhague, Dinamarca. 

Foi uma importante etapa que permitiu 

uma maior inserção internacional, como 

profissional. Em 2015 eu finalizo o meu 

doutorado e alguns meses depois inicio 

meu Pós-doutorado, o qual teve duração 

de 2 anos (2015-2017) e onde expandi 

meus conhecimentos sobre geoquímica de 

corais e paleoclimatologia.  

 

Assim, o biólogo tem atuado na linha de 

frente, fornecendo serviços para o setor 

educacional e contribuindo na construção 

de cidadãos mais esclarecidos com relação 

a limitação dos nossos recurso naturais, 

bem como na geração de novos conheci-

mentos sobre a biodiversidade, garantin-

do o respeito e uso racional de nossos 

reservas naturais para a sustentabilidade 

desses recursos para gerações futuras.” 

“Sou o Ricardo Nagô e desde sempre alme-

jei trabalhar com Anfíbios e 

"Répteis" (Herpetologia), durante a minha 

formação, enquanto biólogo.  

 

Na graduação, tive a oportunidade de tra-

balhar com a diversidade de aranhas da 

Caatinga, e na pós graduação segui para a 

Universidade Federal Rural de Pernambuco 

- UFPE, em Recife, e durante o Mestrado 

trabalhei com Bioacústica de Anuros, com o 

Professor Doutor professor Geraldo Moura.  

 

No doutorado, estou trabalhando com a 

análise dos parâmetros hematológicos e 

bioquímicos de sapos, rãs e pererecas, me-

diante os impactos ambientais, provocados 

pela ação humana. O trabalho está sendo 

desenvolvido em parceria com o Instituto 

Ageu Magalhães - Fiocruz/PE, no qual sou 

orientado pelos Professores Doutores Ge-

raldo Moura e Regina Bressan.  

 

Além disso, atuo como professor/

pesquisador na Universidade do Estado da 

Bahia – UNEB /DEDC- Campus VIII, no curso 

de Licenciatura em Ciências Biológicas, na 

qual não apresentava um pesquisador espe-

cífico para a herpetologia, e hoje eu estou 

cobrindo essa demanda tão importante 

para os nossos alunos e para a nossa região 

do semiárido baiano.  Com essa perspecti-

va, ser biólogo tem sido uma das mais pra-

zerosas funções sociais que eu tenho de-

sempenhado, apesar dos desafios impostos 

pelo governo, mediante a conservação dos 

nossos ecossistemas.” 

Ricardo Santos   
Período da graduação: 2011 –2015 

Natan Pereira 
Período da graduação:  2004 - 2008 
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BiOnLine desafia...  
Como enfrentar a COVID-19? 

Nesses momentos de preocupação e incerteza, muita calma é preciso ter. 

 

Quanto mais cedo nos distanciarmos  e  permanecermos em casa, mais cedo 

nos abraçaremos. 

 

Para “sair” de casa, vamos seguir o conselho de José Saramago: 

 

“A leitura é, provavelmente, uma outra maneira de estar em um lugar...” 

Nem sempre cuidamos do meio ambiente como devemos. Nas figuras abaixo  

encontre 5 erros que jamais devemos cometer!  


