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Resumo 

A formação do biólogo comumente não apresenta espaços destinados a 
reflexão ética da atuação deste e isso pode gerar uma defasagem em relação a sua 
atuação. O presente trabalho propõe então entrevistas semiestruturadas com alunos 
de graduação em Ciências Biológicas em último ano para que se possa avaliar que 
questões éticas são identificadas por eles. Após a análise de suas falas, pode 
observar a identificação de questões problemáticas pelos estudantes, que versavam 
principalmente sobre a formação do biólogo e sua atuação. Pensando sobre a 
formação, as questões sobre uso animal (fins didáticos), espaços para reflexão ética, 
problemas de relações entre alunos-alunos e alunos-orientadores foram apontados 
como importantes. Com relação a atuação do profissional biólogo as questões trazidas 
foram sobre a valorização do biólogo, as possíveis atuações dele, e o foco sobre a 
pesquisa. Essas variadas questões problemáticas mostram que funcionamentos dos 
estudantes estão sendo negligenciados ou sendo afetados pela falta de reflexões 
éticas sobre a natureza da própria atuação do biólogo. Propiciar tais reflexões e 
encarar tais questões como de cunho ético pode ser o caminho para uma melhor 
inserção e valorização do biólogo na sociedade. 

Palavras-Chave: Bioética e Biologia, Formação do biólogo, Atuação biólogo, Ética e 
Biologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

The formation of the biologist usually does not presents spaces designated to the 
ethical reflection of the performance of this one and this can generate a gap related to 
its performance. The present work then proposes semi-structured interviews with 
undergraduate students in Biological Sciences in the last year so they can evaluate 
what ethical issues are identified by them. After analyzing their speeches, we can 
observe the identification of problematic issues by the students, which focused mainly 
on the formation of the biologist and his performance. Thinking about the formations, 
questions about animal use (didactic purposes), spaces for ethical reflection, and 
problems of relations between students and students and professors were pointed out 
as important issues. With regard to the professional biologists work, the questions 
raised were about the biologist's appreciation, his possible actions, and the focus on 
the research. These varied issues shows that student’s functioning are being neglected 
or being affected by the lack of ethical reflections about the nature of the biologist's 
own performance. To foster such reflections and to address such issues as ethical in 
nature may be the way to better integrate and value the biologist in society. 

Keywords: Bioethics and Biology, Biologist formation, Biologist work, Ethics and 
Biology. 
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1.INTRODUÇÃO 

Eu me formei em Bacharel em Ciências Biológicas com foco em Zoologia e logo 

depois mantive meu vinculo na UFRJ e me formei Licenciado em Ciências Biológicas. 

Através dessa ponte entre a pesquisa laboratorial (produção de conhecimentos 

científicos novos na área) e o conteúdo apresentado aos alunos ainda na educação 

básica, pude observar a profundidade e o alcance da Biologia como campo do 

conhecimento. Desde o primeiro período da graduação até o último estive envolvido 

com pesquisa em laboratório, e concomitante a isso existia o estágio docente no meu 

último ano na UFRJ. Através de questões de didática, percebi a demanda de 

conteúdos que nos é proporcionado e exigido, e sobre o qual versamos.  

  Muito me incomodava que a faceta humana fosse retirada da figura do cientista, 

no qual esperam-se somente resultados e um uso imparcial da razão em detrimento 

da desvalorização dos sentimentos e da reflexão crítica. Espaços para essa reflexão 

do fazer científico ou mesmo das atuações do biólogo eram mínimos, quando 

existentes, com incursões em que rapidamente retomava-se o foco na enorme massa 

de conteúdo a ser passada.  

   Muito do que me motivou a buscar novos caminhos dentro da Biologia foi a 

necessidade de se pensar melhor a atuação do Biólogo e o trato não somente com a 

vida em suas distintas formas, mas do ambiente que nos permeia em si. Pude atuar 

junto a ONGs, em contato direto com populações mais vulneráveis. Atuei também em 

salas de aula de ensino médio e fundamental, bem como em divulgação científica ao 

público. Por fim atuei também em laboratórios de pesquisa. Durante esse tempo, em 

virtude dessa ação plural, vivenciei a diversidade e o alcance da ação do biólogo, o 

que me impressionou. Bem como o impacto que este pode causar, seja em alunos, 

seja na população em geral, ou nos próprios seres que estuda ou no ambiente. Isso 

gera uma grande responsabilidade para com a vida em todos os seus sentidos, assim 

como para o ambiente onde se encontra, que pode ser pensado no plano micro (sua 

vizinhança, sua casa), ou macro (seu país, a própria Terra). Observando questões 

ecológicas e as frágeis interligações entre seres (bióticos) e recursos naturais 

(abióticos), fica impossível não pensar cada vez mais que nossas atuações micro 

afetam o macro e vice-versa. 
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Ainda esse ano ministrei o primeiro minicurso de Bioética a ser apresentado 

dentro da Biologia-UFRJ, durante a semana acadêmica conhecida como Biosemana, 

um evento de integração acadêmica da Biologia. Apesar da incredulidade geral, 

resolvi investir na oferta desse minicurso que surpreendentemente lotou no segundo 

dia de inscrições. Durante as aulas, que apesar de curtas, foram extremamente 

produtivas, pude observar um interesse e uma necessidade por parte dos alunos em 

se ter reflexões e debates envolvendo atuação do biólogo. Seja na questão de uso de 

animais, de conservação ambiental ou de publicação científica (no ambiente de 

laboratórios de pesquisa), vi florescer diversos debates e surgirem emoções 

autênticas nas discussões. Alunos se emocionaram, se indignaram, refletiram e viram 

naquele espaço uma oportunidade de se pensar muito mais do que só a atuação 

profissional, mas a aplicação e vivencia da ética em suas vidas. Acredito que o 

entendimento da inexistência de um muro que separa o profissional do pessoal possa 

auxiliar muito em nosso entendimento do mundo. Como se houvesse uma pressão 

profissional que obrigasse o biólogo a seguir os protocolos e o avanço científico, sem 

maiores espaços para reflexões, que somente podem ser encontrados fora dos 

laboratórios. 

De forma geral o minicurso foi muito bem avaliado, e ao final da Biosemana, na 

avaliação individual dos alunos, foram muitos os pedidos para um novo minicurso que 

abrangesse os mesmos tópicos, porém que fosse maior e com mais profundidade. 

Inclusive alguns requisitos para que fosse implantada como disciplina constituinte da 

ementa do curso. 

Esse ano fui convidado pela organização da Biosemana para repetir o 

minicurso, e o fiz agora com o dobro de lotação, incluindo 40 pessoas. O minicurso foi 

realizado com cerca de 34 alunos inscritos e o dobro de discussões observado no 

curso anterior. As discussões perpassaram a sala de aula e pessoas de fora do 

minicurso se interessaram sobre o assunto e me chamaram para conversar, inclusive 

professores do Instituto. 

A presença de alunos da UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro) e 

UFRRJ (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro) na aula me alertou para o fato 

de que a pouca abordagem de ética e reflexão do papel do biólogo pode ser algo mais 

geral, envolvendo outras universidades. Especialmente após conversar com eles e 

descobrir que embora na UERJ tenham disciplina sobre Bioética, esta limita-se a falar 
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sobre deveres, condutas inadequadas e Ética Deontológica, ao ponto deles 

desconhecerem a existência de outras correntes da Bioética. 

Percebi então a real necessidade e falta que esses alunos têm de um espaço 

de reflexão e de se pensar questões que os atingem, durante suas formações como 

biólogos. Portanto, motivado por mim, por esses alunos, pelos seres do planeta, pelos 

próprios ambientes, que realizei esta pesquisa e escrevi esta dissertação. 

 

1.1 Biologia ou Ciências Biologicas 

  A Biologia, como ciência concebida atualmente, está longe de ser uma 

unidade regular. A Biologia nasce como uma ciência fragmentada em diferentes 

áreas, que nem sempre se comunicavam e tampouco se entrelaçavam. No 

interessante livro “The Epic History of Biology”, Anthony Serafini nos apresenta o 

percurso da Biologia e suas diferentes faces, da época grega até o século XXI. O 

autor nos mostra que a Biologia Moderna está longe de ser uma ciência fixa e 

unificada, apresenta-se como moldável, através dos avanços de estudos de 

cientistas ou entusiastas que se tornaram grandes referências para todos. Nomes 

como Carl Linnaeus na Zoologia e Botânica, Aristóteles na Taxonomia, Richard 

Owen na Paleontologia, Gregor Mendel na Genética, compuseram trabalhos e ideias 

que perduraram por anos e ainda hoje são bases e referências. Entretanto esses 

estudos pouco conversavam e versavam sobre, o que era até então,áreas distintas. 

   No livro “Philosophy of Biology”, de Rosenberg e McShea, os autores 

descrevem a ideia que é de consenso no meio científico, que foi somente com a Teoria 

da Evolução e o lançamento da Origem das Espécies de Charles Darwin, que a 

Biologia ganhou corpo, englobando as diferentes áreas (Zoologia, Botânica, Genética, 

Micologia, Microbiologia, Ecologia ainda não surgira como ciência) sob o nome de 

Ciências Biológicas.  

Essa teoria é tão relevante dentro da Biologia como um todo, que supera até a 

considerada mais importante generalização da Biologia, que foi a descoberta da teoria 

celular de Robert Hooke (Mazzarello, 1999). Com a Teoria da Evolução pode-se, pela 

primeira vez, conectar os seres vivos uns com os outros e com o ambiente ao seu 

redor, dando a eles uma nova quantificação temporal e interdependência, sujeitos a 

progressivas mudanças e com um passado comum. Assim foi alcançado um novo 
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precedente, onde a teleologia da natureza poderia ser explicada como resultado de 

leis naturais, manifestadas em processos naturais, sem precisar basear-se em 

questões ditas sobrenaturais, transformando a Biologia em uma ciência autônoma 

(Ayala, 1968).  

Há certa discordância dos autores com relação ao momento específico em que 

a Biologia ganhou seus contornos atuais, seja em sua nomeação, feita por Jean-

Baptiste Lamarck (Wassman, 1910), ou se durante o surgimento da Teoria das 

Evolução por Seleção Natural de Charles Darwin. O fato é que esta Ciência 

unanimemente alcançou o patamar de ciência autônoma, complexa e independente 

da Física e da Química, com a incorporação em seu interior de áreas de conhecimento 

que já existiam anteriormente, como Zoologia, Botânica e Genética (Mayr, 2005) 

Ao longo do tempo novas divisões foram surgindo, tanto em nível de 

especializações (nanobiologia, sistemática molecular) quanto em nível de 

transdisciplinaridades (bioinformática, sociobiologia), constituindo a Biologia Moderna, 

um corpo de conhecimento extremamente amplo e variado, com raízes que 

perpassam por diversas áreas e pontos de interesse da sociedade (Sapp, 2003). 

    Apesar disso, essas divisões internas permanecem dentro dos centros 

acadêmicos, como por exemplo na UFRJ, onde cursando Ciências Biológicas, o aluno 

escolhe após dois anos de ciclo básico, sua especialização (Zoologia, Botânica, 

Ecologia, Genética, Licenciatura e Biologia Marinha), aprofundando-se em uma das 

áreas. Com isso, há uma elevada gama de ações e atuações do biólogo dentro da 

sociedade, e juntamente a isso uma igualmente elevada e variadas parcela de dilemas 

e questões éticas que são exclusivas e esses profissionais. Essa natureza 

multifacetada se transpôs na filosofia da Biologia, ou filosofia da ciência, com 

diferentes correntes surgindo com suas próprias peculiaridades: filosofia da biologia 

molecular, sistemática, do desenvolvimento, da conservação, evolutiva (Griffiths, 

2014). 
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1.2 Atuação do Biólogo 

Paralelamente a construção do campo de conhecimento, o perfil do profissional 

evoluiu e modificou-se. Antes um erudito isolado, reservado, na figura do naturalista 

clássico, agora é um agente efetivo de transformação social, do qual espera-se 

opiniões, decisões e consultorias com base em sua expertise (DeStephano & Steild, 

2000).  

Igualmente mudaram-se os problemas que a sociedade enfrenta ou considera 

relevante, dentre as quais questões ambientais ganharam terreno e importância, com 

ênfase à desequilíbrios ambientais decorrentes de ações antropogênicas, ao ponto de 

caracterizarem uma nova era na história do planeta, o chamado Antropoceno 

(Kohlberg, 2015). Sendo assim surge na figura do biólogo uma esperança para uma 

mudança de sociedade, recaindo sobre ele a responsabilidade de auxiliar a sociedade 

e guia-la através de problemáticas socioeconômicas derivadas da degradação 

ambiental.  

Ao profissional biólogo lhe é concedido uma atuação plural na sociedade: 

desde lecionar aulas na educação básica ou superior até pesquisa bruta na vanguarda 

cientifica, passando por atribuições de conscientização ambiental junto a sociedade e 

atuação como expert técnico, etecetera. Apesar disso, a ética que o rege, estabelecida 

a grosso modo pelo Código de Ética vigente, não consegue abarcar toda essa 

pluralidade de ações e seus impactos junto a sociedade humana e aos outros seres 

vivos e natureza em seu conjunto.  Isso de nenhuma forma impede que se espere 

desse profissional uma atuação crítica, ética e moral, de forma a indagar e levantar 

questões sócio politicamente relevantes, como mostrado no Capítulo III, Artigo 6, do 

Código de Ética do Biólogo vigente:  

 

Art. 6º - São deveres profissionais do Biólogo: 

VIII - Os Biólogos, no exercício de suas atividades profissionais, inclusive em cargos 

eletivos e comissionados, devem se pautar pelos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, probidade, eficiência e ética no desempenho de suas 

funções; 

 

 Regido pelo seu Código de Ética, em vigor desde 2002, o profissional biólogo 

possui um conjunto de direitos e deveres, com forte apelo ao engajamento social e 
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crítico do profissional frente a sociedade, tanto na divulgação de conhecimentos 

científicos quanto no uso destes. Igualmente no Juramento Oficial do Biólogo, 

regulamento pela resolução CFBio nº 03/1997, a ética encontra-se em posição de 

destaque: 

 

“JURO, PELA MINHA FÉ E PELA MINHA HONRA E DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS 

ÉTICOS DO BIÓLOGO, EXERCER AS MINHAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS COM 

HONESTIDADE, EM DEFESA DA VIDA, ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO 

CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E HUMANÍSTICO COM JUSTIÇA E PAZ”. 

  

 Embora diversificado em sua atuação, tanto magistério quanto atuação 

bacharel, a preocupação com um rigor moral e comportamento ético do profissional 

parece ser um ponto constante intercomunicante entre todas as atuações do biólogo. 

 

1.3 Formação do Biólogo 

 A formação atual do profissional biólogo segue as diretrizes apresentadas pelo 

Parecer CNE/CES nº 1.301/2001, aprovado em 6 de Novembro de 2001 e ressaltadas 

pela Resolução CNE/CES nº 7, de 11 de março de 2002. 

 Tais diretrizes explanam com minúcias o perfil desejado dos formandos 

bacharéis biólogos (embora seja tambem aplicado para os licenciandos); as 

competências e habilidades que devem ser trabalhadas, a estruturação do curso,  bem 

como os conteúdos básicos a serem abordados. 

 Como observado por Ferreira et al. (2011), a designação chave de muitas 

frases, incluindo a disposição geral dos perfiis desejados referem-se somente so 

substantivo Bacharel, colocando o Licenciando como um mero complemento, nem 

mesmo nomeado, ficando portanto as suas designações limitadas a uma sombra das 

do bacharel. 

 Na quarta parte das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 

Ciencias Biologicas, especificamente na designação 4.1, que versa sobre  o Conteúdo 

Básico que todo curso oficialmente designado e reconhecido deverá ter em sua 

ementa, está uma divisão interessante, sobre Fundamentos Filosóficos e Sociais: 

FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS E SOCIAIS: Reflexão e discussão dos aspectos éticos e 

legais relacionados ao exercício profissional. Conhecimentos básicos de: História, 
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Filosofia e Metodologia da Ciência, Sociologia e Antropologia, para dar suporte à sua atuação 

profissional na sociedade, com a consciência de seu papel na formação de cidadãos. 

A palavra ética ou variações dessas (éticas, éticos, ético) foram formalmente 

nomeadas cinco vezes no documento oficial vigente sobre as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os Cursos de Ciencias Biologicas., o que indica uma preocupação para 

com as atitudes de profissional. 

Duas delas estão dentro do Perfil desejado para o Bacharel Biológo, que são 

apresentadas a seguir: 

O Bacharel em Ciências Biológicas deverá ser:  

a) generalista, crítico, ético, e cidadão com espírito de solidariedade; 

d) comprometido com os resultados de sua atuação, pautando sua conduta profissional 

por critério humanísticos, compromisso com a cidadania e rigor científico, bem como por 

referenciais éticos legais; 

Dessa forma apresenta-se uma obrigação que o profissional biologo, 

especialmente nomeado no caso do bacharel, seja um profissional e cidadão ético, 

embora esse mesmo exercicio possa nunca ter sido parte de sua formação. Inclui-se 

tambem nessa questão, o rigor cientifico (manual de boas condutas em laboratorios) 

que se espera que os mesmo puxem quase que osmoticamente de sua vivência em 

laboratórios e estágios (como autores ou colaboradores de produções científicas.), 

embora os alunos podem não ter tido disciplinas sobre isso.  

 No segmento sobre Competências e Habilidades que será esperado de um 

biólogo em sua atuação, uma delas é explicitado a seguir: 

2. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES  

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; 

Por vezes essas atribuições parecem genéricas e pouco explicativa, atribuindo ao 

profissional a responsabilidade de ser um agente ético adequado. Essa falta de 

clarificação de como seria um atuar ético não parece auxiliar o profissional formado a 

buscar estudos mais aprofundados sobre a ética, mas sim a simplesmente assumi-la 

como inerente a sociedade ou a sua formação. Dessa forma o profissional não 
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preocupa-se em pensar sobre sua atuação ou na busca de uma ética reflexiva, mas 

na realidade assume o senso comum vigente como guia moral. 

Nessa direção, as diretrizes reconhecem o papel de educador em qualquer 

contexto de atuação do biólogo,independente de ser um bacharel ou um licenciado, o 

que, obviamente, nos leva a refletir sobre o espaço de atuação desse “bacharel–

educador” que, segundo o documento, nem precisa sê-lo realmente, bastando apenas 

“portar-se como educador” (Torres & Carneiro, 2014).Essa falta de definição por parte 

das diretrizes, de como é ser de fato um educador pode criar uma atmosfera de mera 

subjetividade quanto a como de fato “agir como um educador“ e demonstra uma 

aparente desvalorização do oficio de educar. 

Apesar da aparente preocupação com a ética, tantas vezes mencionada no 

Código de Ética que aborda a atuação do biólogo, quanto as Diretrizes Curriculares 

Nacionais que versam sobre a formação do biólogo, a aplicação dela dentro da 

formação é ainda pouco comum.  

O enfoque dentro dessa área ética seria parte da Bioética, uma área 

multidisciplinar da ética aplicada, que surge inicialmente com uma forte preocupação 

ambiental, ainda que com enfoque no ser humano (Pessini, 2013). Estudos tais como 

o de Kolarova & Denev (2012) na Bulgária e de Bryant & LaVelle (2003) no Reino 

Unido demonstram práticas e tentivas pedagógicas de se inserir a Bioética na 

educação dos biologos, incentivando professores a implementarem tais técnicas em 

suas universidades.  Tais trabalhos demonstram que essa iniciativa de inserção da 

Bioética dentro da Biologia é ainda pouco recorrente. Mesmo a mencionada questão 

ambiental, visto atualmente com grande enfoque e preocupação, é relegada. A ponte 

entre os conhecimentos técnico adquiridos e a mudança de postura ou de reflexão 

não é estimulada na formação atual, o que acaba comprometendo a ação do biólogo 

enquanto sujeito de mudanças de paradgimas (Conrado et al. 2013). 

O estudo inédito de Dória e Moreira (2015) mostrou que aqui, no Brasil, a 

Bioética é também pouco explorada. Analisaram o curso de Ciências Biológicas em 

Intuições de Ensino Superior Federais, tidas como referências nacionais de educação 

de qualidade, quanto a presença de disciplinas de Bioética ou de semelhante 

conteúdo. Das 50 instituições analisadas, apenas 36 ofereceram informações das 

disciplinas que ofertavam e deste total apenas 50% possuíam disciplinas de Bioética 
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ou similares. Em posse das ementas de somente 14 instituições que as 

disponibilizaram, puderam observar que o domínio do conteúdo apresenta o mesmo 

tendenciamento visto nos trabalhos acadêmicos da área, com maior ênfoque em 

questões biomédicas e de saúde humana e menos em questões ambientais e de seres 

não humanos.  

O presente estudo configura-se necessário pelo seu ênfoque em entrevistar 

estudantes de graduação (bacharéis e licenciandos) em biologia, o que ainda não 

tenha sido feito. Até então os estudos que se propuseram a analizar a Bioética na 

formação do biólogo, a fizeram através de pesquisas quantitativas (questionários 

fechados) e qualitativas de grupos focais e entrevistas, mas que não envolveram os 

discentes de biologia. Nesses últimos casos, as entrevistas foram voltadas para 

professores do curso de Biologia e licenciandos apenas (Silva, 2011) e especialistas 

da área de Bioética (Siebert, 2015). O trabalho de Downey (1993) lida diretamente 

com os alunos, no caso de um curso de Zoologia, porém foi realizado somente através 

de um questionário fechado. 
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2. OBJETIVOS 

Primário: 

 Refletir sobre os problemas éticos na prática do biólogo, do ponto de vista dos 

formandos de Biologia 

Secundários: 

 Identificar questões ética relevantes na prática do biólogo que se apresentam 

ao estudante de biologia em sua formação acadêmica contemporânea 

 Analisar os problemas éticos à luz da Perspectiva dos Funcionamentos 

 Propor metodologias que permitam refletir, na formação dos estudantes, as 

questões éticas levantadas  

 Discutir as abordagens bioéticas que possam estar permeando os discursos e 

conceitos usados pelos alunos 

 Correlacionar os problemas éticos às áreas de especializações do curso de 

Biologia 

 

 

 

 

 

 

  



21 
 

3. MÉTODO 

 A metodologia que foi utilizada é a de pesquisa qualitativa, com entrevistas 

semiestruturadas individuais, conduzida de forma exploratória. 

  A justificativa para o uso de tal metodologia reside na questão principal do 

trabalho, que é levantar questões e problemas éticos que sejam identificados pelos 

próprios estudantes de Biologia em sua formação. Portanto, esse contato pessoal e 

individual permitiu obter os insights e a visão deles com mais abertura e liberdade, 

contribuindo para um melhor manejo da problemática. Como é aberta, a entrevista 

permitiu ainda que os estudantes pudessem se expressar livremente e apresentar 

pontos de vista de problemas identificados ou questões pertinentes que queiram 

levantar. 

   Como é apontado por Duarte (2004), tais metodologias possuem seu mérito 

justamente na sua natureza exploratória: 

“Entrevistas são fundamentais quando se precisa/deseja mapear práticas, crenças, valores e 

sistemas classificatórios de universos sociais específicos, mais ou menos bem delimitados, em que 

os conflitos e contradições não estejam claramente explicitados. Nesse caso, se forem bem 

realizadas, elas permitirão ao pesquisador fazer uma espécie de mergulho em profundidade, 

coletando indícios dos modos como cada um daqueles sujeitos percebe e significa sua realidade e 

levantando informações consistentes que lhe permitam descrever e compreender a lógica que 

preside as relações que se estabelecem no interior daquele grupo” (Duarte, 2004) 

  Configura-se, portanto, como a melhor ferramenta para observar questões 

éticas identificadas justamente pelos agentes das ações, que estão diretamente 

envolvidos e possuem, com isso, as melhores maneiras de identificá-las e 

problematizá-las. 

 A opção por adotar entrevistas semiestruturadas reside justamente na 

capacidade de se conduzir abertamente o desenvolvimento da conversa, porém com 

condições de nortear quando necessário, evitando-se que fujam muito do assunto a 

ser tratado (Boni & Quaresma, 2005). 

  A formulação de perguntas resolve duas questões: auxilia na condução da 

própria entrevista, focando e aprofundando pontos; e serve como um guia para o 

próprio entrevistador, para organização interna e na manutenção do foco do assunto 

a ser tratado (Manzini, 2004) 
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 O método utilizado para determinar o número de entrevistas será a de 

esgotamento ou exaustão, onde após certa quantidade de entrevistas, começam a 

aparecer padrões bem definidos, respostas semelhantes, indicando uma saturação 

das entrevistas (Fontanella et al., 2008).  

 Acredito que o contato entrevistado-entrevistador é essencial para um bom 

andamento de uma entrevista saudável e produtiva. Por ser um ex-aluno da Instituição 

a que pertencem os alunos entrevistados, e conhecer bem a formação, disciplinas e 

haver uma identificação com os discentes, acredito que crio uma relação de confiança 

e de intimidade com os entrevistados e, assim, posso assegurar resultados mais 

robustos e detalhados. 

 Todas as entrevistas foram gravadas com o auxílio de gravadores digitais. 

Anotações adicionais, principalmente relacionadas à observação de linguagens 

corporais, foram feitas em um caderno durante a entrevista. Ao fim da realização das 

entrevistas, fiz as transcrições integrais das gravações para facilitar o trabalho 

posterior e garantir a veracidade das informações redigidas. Com o auxílio dos 

programas Express Scribe e Dragon (versão mobile), transcrevi as entrevistas 

realizadas para o meio digital. A partir dessas transcrições de áudio, segui para a 

próxima etapa da pesquisa qualitativa, que é a análise de dados. Busquei categorizar 

os resultados em subtemas principais, de forma a estabelecer uma tabela de questões 

éticas abordadas e por quem foram colocadas. Essa tabela auxiliou na organização 

das problemáticas a serem discutidas, de modo a identificar melhor as questões 

trazidas. 

 Associado as entrevistas e suas análises, realizei também um levantamento de 

artigos que abordassem temas relacionados as áreas de interesse do projeto de 

pesquisa, e para tanto utilizei as seguintes palavras chave: Biologia e Bioética, Biólogo 

e Bioética, Biologia e Ética, Biólogo e Ética e suas traduções em inglês (Biology & 

Bioethics; Biologist & Bioethics; Biology & Ethics; Biologist & Ethics). O levantamento 

foi realizado nas bases de dados da Scopus, Google Acadêmico, Science Direct e 

Scielo.  
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3.1 Local de Coleta 

    A coleta de informações foi feita dentro do Instituto de Biologia (IB) da UFRJ 

(Universidade Federal do Rio de Janeiro). A formação de biólogo dentro da UFRJ 

difere do padrão instituído por outras universidades do estado e inclusive do Brasil, 

pelo fato de apresentar distintas cursos, que são oferecidas para os alunos após os 

dois anos iniciais de ciclo básico. Os dois primeiros anos de formação de ciclo básico 

dos alunos, é onde eles terão noções básicas sobre os distintos campos dentro da 

Biologia, obrigatórias a todos os estudantes. Nesse contexto são oferecidas 

disciplinas das mais variadas áreas, tais como Algas, Biologia Celular, Evolução, 

Matemática, Micologia (fungos), Química e disciplinas referentes as principais áreas. 

Essas principais áreas (Biologia Marinha, Botânica, Ecologia, Genética, Zoologia) são 

o foco dos alunos nos últimos dois anos de graduação, onde escolhem, ao fim do 

quarto período, o Bacharel que querem ou seguem para a Licenciatura. Após essa 

escolha, as disciplinas diferenciam-se bruscamente, e os alunos se especializam 

dentro da área que escolheram, não tendo qualquer obrigatoriedade de ver disciplinas 

de outra área.  

 A escolha do IB-UFRJ para ser o local de coleta de informações baseia-se em 

três motivos. 

A primeira é referente ao fato de que foi o local onde me formei e onde tive 

primeiramente esses insights da importância de problematizar questões éticas na 

formação do biólogo. Durante minha formação dentro da UFRJ não houveram 

espaços para reflexões sobre questões Bioéticas. 

  A segunda é referente a essa divisão dos Bacharelados e Licenciatura, de 

forma que torna mais fácil observar uma possível correlação entre as especializações 

e as problemáticas levantadas, como por exemplo, se seria mais provável que um 

aluno cursando Zoologia levantasse questões éticas relativas à coleta de animais do 

que um aluno cursando Botânica. Da mesma forma, poderia analisar a diversidade da 

Biologia de forma mais clara, com relação a questões éticas e problemáticas trazidas 

pelos alunos.  

  A terceira razão relaciona-se com o histórico do IB-UFRJ, com a ausência de 

discussões de questões de Bioética ou de disciplinas que cobrissem esse tipo de 

reflexão. Fundada em 1968, com um foco notoriamente acadêmico, a formação da 
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Biologia na UFRJ não possui até então, em seu quadro disciplinas, de considerações 

ética do biólogo em sua formação ou trabalho. 

   De fato, há casos, como o da aluna Juliana Itabaiana Xavier, da turma 2008/1, 

que em 2009 entrou com processo contra a Instituição para permitir que fosse 

dispensada das aulas práticas que utilizassem vivissecção de animais, que mostram 

que tal defasagem gera algumas discussões, que não sendo abordadas em aula ou 

encontrando espaços para se expressar, vão à instância legal. 

 

3.2. Definição dos Participantes 

Para a escolha dos alunos participantes do estudo foi pensado o tempo que 

eles estão dentro da formação. Como gostaria de observar problemáticas éticas que 

os próprios alunos levantassem ou identificassem, durante o curso de Biologia, o foco 

foi de convocar alunos de último ano (7º e 8º períodos), que estão para se formar. Já 

que passaram por quase todas as disciplinas e tiveram um bom tempo de vivência 

desse meio acadêmico, acreditamos que possam ser os melhores a identificar 

problemas bioéticos. Além disso, eles já estão inseridos em suas respectivas 

especializações e, em sua maioria, estão estagiando na área e, com isso, possuem 

uma vivência pratica da Biologia, para além da dimensão teórica das disciplinas. 

Baseado nesse maior aporte de informações e, principalmente, de tempo de 

convivência, esperamos que esses alunos sejam os mais capacitados a identificar e 

problematizar questões éticas relevantes ao biólogo em sua formação e atuação. 

 

3.3. Considerações éticas 

Com o intuito de permitir uma entrevista verdadeiramente produtiva, assegurei 

privacidade aos entrevistados, com proteção de seus dados pessoais. Seus nomes 

não serão revelados, assim como suas idades, endereços pessoais e fotos; em suma, 

nenhuma informação que torne possível identificar suas identidades. 

Cada participante assinou um TCLE (Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido), afirmando conhecer os potenciais malefícios, e acordando que 
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participará por livre e espontânea vontade, sem qualquer remuneração ou ganho 

financeiro. 

3.4. As Perguntas norteadoras 

 Ao todo, seis perguntas básicas foram formuladas para as entrevistas. 

Conforme o andamento de cada entrevista e o envolvimento de cada participante com 

os tópicos das perguntas, estas poderiam ser aprofundadas, com perguntas mais 

especificas, de modo a deixar o participante mais à vontade para se fazer expressar 

melhor. 

 As perguntas foram dividas de modo que explorassem as seguintes áreas: 

relação da biologia com a ética, enfatizando sua importância na atuação do biólogo; 

identificação de problemas ou situações conflituosas vivenciadas ou simplesmente 

observadas; visão sobre a profissão, com destaque para sua importância e 

valorização frente a sociedade. As perguntas podem ser observadas na tabela em 

anexo (Anexo II) 

 Como acredita-se que parte significativa da linguagem não ocorre com base 

apenas em palavras ditas, a linguagem não-verbal permite observar se houve uma 

sensibilidade quanto a observação de sinais corporais dos participantes, que 

poderiam indicar desconforto com temas, ânsia para falar, nervosismo e ansiedade 

(Silva et al, 2000). Essas observações em tempo real ajudaram a nortear o andamento 

de cada entrevista, de modo que cada uma das entrevistas não seguiu o mesmo 

caminho, tanto na ordem das perguntas quanto em seus aprofundamentos. 

 Como o objetivo central de todo o trabalho era o insight dos próprios formandos 

sobre questões éticas que lhe fossem relevantes, a entrevista buscou maximizar tal 

feedback, modelando-se com a demanda apresentada pelo entrevistado. Em 

perguntas que o entrevistado tivesse mais vontade de se expressar, buscava-se 

aprofundar-se. Essa liberdade também foi alcançada devido à natureza 

semiestruturada das entrevistas, que permitia essa flexibilidade, passando mais 

rapidamente por tópicos de pouca manifestação e aprofundando-se em temas que 

gerassem maior impacto ao entrevistado. 

Não havia um tempo estipulado para a realização da entrevista, nem mínimo 

nem máximo, e, portanto, foi propiciada uma liberdade ao entrevistado de explorar os 
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temas abordados. As perguntas se limitavam a nortear ou inserir um novo assunto, 

quando o anterior terminasse. Ao fim foram realizadas 13 entrevistas, com durações 

variadas, de 30 minutos à 1 hora e meia, com uma média de 45 minutos, como 

observado na tabela abaixo (Tabela 1). 

Entrevistados Duração Especialização 

Entrevistado 1 – O.J. 53:02 min Licenciatura 

Entrevistado 2 – D.L. 55:09 min Licenciatura 
(Bacharelado-Zoologia 

Entrevistado 3 – C.M. 70:59 min Bacharelado-Biologia 
Marinha 

Entrevistado 4 - H. I. 45:56 min Bacharelado-Zoologia 

Entrevistado 5 - J.V. 45 min Bacharelado-Ecologia 

Entrevistado 6 - J.P. 75:45 min Bacharelado-Zoologia 

Entrevistado 7 - P.C. 

 

32:20 min Bacharelado-Genética 
(Licenciatura) 

Entrevistado 8 - I. T. 

 

34:04 min Bacharelado-Genética 

Entrevistado 9 - N. J. 

 

34:51 min Bacharelado-Genética 

Entrevistado 10 - R.F. 

 

21:03 min Bacharelado–Genética 

Entrevistado 11 - V.P. 

 

43:07 min Bacharelado-Ecologia 
(Licenciatura) 

Entrevistado 12 - B. I.  

 

24:43 min 

 

Bacharelado-Biologia 
Marinha 

Entrevistado 13 - C. B. 

 

23:14 min 

 

Bacharelado-Botânica 

Tabela 1 – Relações dos entrevistados de acordo com sua especialização, inicias 
pseudônimas e duração da entrevista. A escassez de tempo e a falta de disponibilidade de 
alunos impossibilitou uma maior inclusão de alunos da Botânica, a especialização com menor 
número de estudantes. 
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4. REFERENCIAIS TEÓRICOS 

Usaremos a Perspectiva dos Funcionamentos para refletir sobre as questões 

levantadas pelos alunos. (Dias, 2011). Essa é uma teoria ética e de justiça que busca 

uma maior inclusão no campo dos concernidos morais, através do reconhecimento de 

sistemas funcionais com seus conjunto individuais de funcionamentos que os 

identificam.  

Sistemas funcionais caracterizam-se por conjuntos de processos funcionais 

que definem cada um deles, vinculados a estímulo e respostas apresentados pelo 

próprio ser (Dias, 2011). Esses sistemas funcionais podem inclusive fazer parte de 

outros sistemas funcionais mais complexos, por exemplo um lobo-guará que seria um 

sistema funcional que faz parte de um sistema funcional mais complexo, o cerrado 

mineiro (o ecossistema onde vive). Sistemas funcionais seriam portanto uma definição 

mais geral que auxiliaria na ampliação de nosso escopo moral. 

Com isso, a preocupação deixa de ser a inclusão ou não de um sistema 

funcionais como concernido moral e sim de que forma podemos abarcar e permtir o 

florescimento de seus funcionamentos constitutivos, entendo o que seria sua 

realização plena. 

Através dessa análise, não há uma hieraquização a priori dos sistemas 

funcionais. A hierarquização, caso seja necessária, é entre determinados 

funcionamentos, com uma preferência pela manutenção e otimização de 

funcionamentos básicos. Funcionamentos básicos por sua vez são entendidos como 

os funcionamentos reconhecidos como centrais para uma existência plena do sistema 

funcional em consideração, ou seja, funcionamentos que constituem a essência do 

proprio organismo. Esses funcionamentos básicos são reconhecidos empiricamente 

através da aplicação de escuta apurada e uma atenção refinada ao sistema em 

questão (Ribeiro, 2015). Com isso, a hierarquização está ausente entre os distintos 

sistemas a priori, limitando-se a existir somente entre os funcionamentos, onde os 

básicas (que somente poderão ser reconhecidas empíricamente) deverão ter 

prioridade. Isso não significa dizer que em situações conflituosas os interesses de 

ambos os sistemas envolvidos no conflito sejam tratados de forma igual, mas sim que 

tal abordagem permite a aproximação mias efetiva de uma abordagem de justiça e 
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ética que promova os funcionamentos de cada sistema de acordo com suas 

especificaçõs e demandas individuais. 

Como são empiricamente observados através de metodologias que envolvam 

uma escuta e atenção ao sistema funcional e seu ambiente, funcionamentos básicos 

podem não ser considerados básicos para um outro, mesmo que sejam sistemas 

parecidos. O funcionamento que envolva a capacidade de estabelecer relações com 

seres humanos parece algo relevante se pensar em uma espécie domesticada, mas 

perde sentido ou valor quando pensamos em uma espécie selvagem. Da mesma 

forma, em um idoso com demência grave, o funcionamento de fazer escolhas não seja 

considerado básico, ao contrário de um individuo mais jovem, onde tal funcionamento 

seria considerado básico. Nesse caso, outros funcionamentos do idoso devem ser 

priorizados. 

Essa abordagem permite uma inclusão moral maior, tendo em vista outras 

abordagens éticas e correntes bioéticas. Ao superar o limite de corte da sensciência 

proposta por Singer, e da racionalidade por parte do Kantianismo, a Perspectiva dos 

Funcionamentos permite uma inclusão nunca antes vista dentro da ética, ao inserir 

em nosso grupo de concernidos morais outras formas de vida (bactérias, protistas, 

fungos, plantas, vírus), e elementos abióticos ou não vivos (ambiente, obras de arte, 

objetos). Para tanto, essa Perspectiva baseia-se no reconhecimento de Sistemas 

Funconais e seus funcionamentos.     

A Perspectiva dos Funcionamentos contempla como abordagem básica uma 

metodologia empírica, baseada em uma escuta diferenciada e sensível. Justamente 

ai reside um ponto de interseção importante com os conhecimentos que a Biologia 

traz. Os conteudos das Ciencias Biologicas, que englobam todos os seres vivos do 

planeta Terra e suas relações entre si e entre o meio onde vivem, ajudam-nos a melhor 

compreender o fenomeno da vida em suas ditinstas especificações. Com isso 

conhecemos mais sobre, por exemplo, uma bacteria, e entendemos melhor como esta 

vive e quais são suas demandas de sobrevivencia. Para uma escuta mais apurada, 

podemos pensar sobre seus funcionamentos, ou seja, aquelas capacidades que a 

definem e diferenciam de outras entidades. 

Com isso a Perspectiva dos Funcionamentos cai como uma luva no 

pensamento biológico contemporâneo. Até então, a vasta maioria dos seres vivos 

estudados pelas Ciências Biológicas não haviam sido abarcados como concernidos 
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morais por nenhuma teoria ética prévia. Seja o corte na racionalidade feito pela teoria 

Kantiana, na vida virtuosa (ligada a seres que podem deliberar sobre si) de Aristóteles, 

ou na Senciência de Singer, todas as teorias falhavam em abarcar a maior parte da 

biodiversidade terráquea no universo moral. 

Apesar de haver tentativas frutíferas de relacionar pensamentos da Ética 

Deontológica de Kant à realidade das Ciências Biológicas (Santos, 2012), a 

Perspectiva dos Funcionamentos ainda parece ser a corrente mais promissora para 

uma aplicação dentro da Biologia Moderna. Mesmo a corrente NeoUtilitarista, com 

forte enfoque em animais, é restritiva em termos de concernidos morais, além de estar 

defasado em termos dos conhecimentos das Ciências Biológicas. Peter Singer, o 

australiano “neoutilitarista” que propõe com sucesso a inclusão de animais não 

humanos no nosso escopo de concernidos morais, defende em seu livro “Practical 

Ethics”, de 1993, explicitamente, a necessidade de se pensar animais não humanos 

como alvos de nossas preocupações morais, já que são seres que ativamente buscam 

prazer e evitam a dor, como os seres humanos. Não haveriam, portanto, justificativas 

morais para a não inclusão deles na nossa preocupação moral.  

Entretanto, mesmo incluindo a senciência como ponto de corte para os 

concernidos morais, ainda assim, incluímos uma fração muito pequena da nossa 

biosfera, cerca de 7% em termos de riqueza de espécies (cálculo pessoal baseado 

em Chapman, 2009), sem incluir o cuidado com o próprio ambiente. Tais cálculos 

foram baseados nos animais que entram dentro do conceito atual de Senciência ou 

de Consciência, conceito ainda mais restrito, que foi foco de uma Declaração Oficial 

de Cambridge em 2012. Pensando na atuação do biólogo, por definição, ele estuda 

toda a extensão da vida na Terra, o que inclui atualmente 6 reinos distintos, o que 

abarca cerca de 37 filos diferentes, mais os vírus em si.  

A Perspectiva dos Funcionamentos surge também como uma interessante 

teoria de justiça, na medida que pode ser pensada para a resolução de conflitos. 

Quando diante de conflitos de interesses entre diferentes sistemas funcionais, um 

primeiro passo seria identificar o suposto conflito, isto é, quando devemos escolher 

entre promover os funcionamentos de um determinado sistema funcional em 

detrimento de outro sistema funcional.  
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 Com o entendimento das relações intrísecas e complexas entre os distintos 

seres vivos do planeta (para muito além da simples dicotomia Animalia-Plantae) e 

destes com o ambiente que os cerca, com seus “recursos“, parece que o passo 

seguinte mais plausível seria extender nossa preocupação moral de forma a incluir a 

totalidade dos sistemas funcionais, entre eles, animais e plantas. Desta forma, o 

avanço do conhecimento biológico propiciado pelas pesquisas deve ser acompanhado 

de um desenvolvimento da moralidade e da ética, ao expandir nossas comprensão e 

capacidade de reconhecer outros sistemas funcionais, respeitando-os como fins em 

si mesmos. 

E como uma via de mão dupla, o conhecimento da Biologia moderna poderia 

auxiliar num entendimento progressivo das formas de vida, que poderia favorecer uma 

visão ética que ampliasse o escopo dos concernidos morais. Para reconhecer os 

diferentes sistemas funcionais vivos e neles identificar suas condições de realização 

plenas, há de saber mais sobre eles, em um exercício maior que uma simples empatia. 

A Etologia surge nesse contexto como uma forma de melhor entender e reconhecer 

os vários  sistemas vivos, e, com base nessa compreensão, favorecer suas condições 

de realização plena, moldando nossas ações para com eles nessa direção. Através 

de estudos de integridades de forma e funções (Wurdel, 2009), podemos reconhecer  

as condições adequadas para o exercício dos funcionamentos,não somente para 

animais senscientes, mais também para animais não senscientes, plantas e outros 

seres. 

 De fato há um campo de conhecimento nomeado como Etologia cognitiva, que 

busca pesquisar sobre o funcionamento das mentes de animais não-humanos, 

perpassando por questões de consciência, sensciência, sentimentos, de uma forma 

comparativa, evolutiva e ecológica (Alenn & Bekoff, 2006). O avanço de tais campos 

de  pesquisa podem nos dar cada vez mais insights sobre o comportamento e o que 

é o “pleno funcionamento“ de um determinado sistema, na medida em que sejamos 

capazes de incluí-los em nosso universo dos concernidos morais. Assim podemos 

moldar nossas ações para melhor garantir os funcionamentos, sobretudo aqueles 

compreendidos como mais básicos, nos vários sistemas funcionais vivos. 

As aplicações dessa teoria, contudo, considerando essa inclusão de 

concernidos morais, foi ainda pouco aplicada nos diferentes campos de pesquisa, 

considerando que é abordagem nova. Na questão educacional, foi proposto por 
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Teixeira et al. (2011), a aplicação da Perspectiva dos Funcionamentos, num estudo 

voltado para a educação superior de saúde, a fim de analisar a promoção de 

funcionamentos básicos, entre alunos de uma graduação de odontologia, enfatizando-

se a relação discente- docente, entre outros aspectos.    

Através dessa abordagem, encarando estudantes de graduação como 

sistemas funcionais, Teixeira (2011) conseguiu identificar conflitos e questões 

problemáticas na graduação de Odontologia, relativas às limitações no exercício de 

determinados funcionamentos considerados fundamentais. Com isso permite-se uma 

análise que supera a mera visão de questões vinculadas ao currículo, mas também 

encarando situações que perpassavam por toda a experiência acadêmica, incluindo 

as relacionais e de interações com outros seres humanos.  

.  Além dos conflitos identificáveis em outros estudos dos alunos, voltado 

especialmente para cursos de saúde, tais como as recorrentes da relação alunos-

professores, alunos-alunos, temos na Biologia os conflito envolvendo os alunos e seus 

objetos de estudos. Especificamente dentro dessa Ciência, esse conflito ganha 

contornos ainda maiores, pois tal objeto de estudo é na maioria das vezes, um ser 

vivo, e na particularidade da Ciências Biológicas, isso inclui potencialmente todos os 

tipos de seres vivos, que podem ser desde animais, passando por plantas, fungos e 

todo tipo de organismos microscópicos.  

 De igual interesse para esse projeto foi o estudo desenvolvido por Oliveira 

(2011), defendendo uma visão ética e de justiça, com base na Teoria dos 

Funcionamentos, que permite incluir o ambiente como concernido moral em casos de 

desastres ambientais. Através do exemplo do terrível e recente desastre de Minamata, 

o autor demonstra que a aplicação dessa abordagem permite, entre outras coisas, 

pensar outras formas de se avaliar e julgar as ações, de forma a se considerar o 

próprio ambiente como um concernido. Somente assim podemos começar a pensar 

em medidas retributivas para com o ambiente e pensar uma Justiça holísticapara com 

todos os envolvidos.  

A utilização dessa abordagem, portanto, prova-se extremamente versátil, com 

aplicações que variam tanto em áreas de conhecimento, quanto em profundidade. 

Com essa visão, procuramos incorporar no pensamento biológico moderno, essa 
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teoria, de forma a conduzir uma forma de pensar justiça e ética aliado aos 

conhecimentos biológicos ofertados aos alunos e futuros biólogos.  

 No caso desta pesquisa, os formandos de Biologia foram entendidos como 

sistemas funcionais vivos, mais especificamente, seres humanos, com suas 

especificidades em termos de seus funcionamentos constitutivos. Uma vez 

identificado como sistemas, o que requer um ser racional, devemos ter um dever moral 

e ético para a promoção de seus funcionamentos, de forma que eles se mantenham 

e possam inclusive ser otimizados. 

Portanto nesse projeto a escolha da Perspectiva dos Funcionamentos como 

referencial teórico principal tem um uso duplo: primeiramente usá-la para se discutir 

as questões problemáticas eticamente, na visão dos alunos, na atuação do biólogo, 

encarando os funcionamentos que estariam sendo comprometidos em tais situações 

e, secundariamente, como ferramenta para se pensar os funcionamentos que devem 

ser promovidos durante a formação de biólogos mais eticamente preparados para lidar 

com questões na sociedade, levantadas por suas atuações. 

Como biólogo, recém-formados e formandos, possuem uma gama de 

funcionamentos, que cobrem todo tipo de atividade com o qual relaciona-se com o 

mundo, incluindo sua própria consciência de Self.  Pensar os estudantes de Biologia 

como sistemas funcionais parece ser um caminho que preenche todos os requisitos 

para analisá-los holisticamente, de modo a melhor entender seus anseios e 

demandas. 

Uma vez entendidos como sistemas funcionais, tornam-se, portanto, 

concernidos morais, e sua integridade e maximização de seus funcionamentos um 

dever moral. O estudo propôs-se ser exploratório, de modo que estava aberto a todo 

tipo de situação que os alunos trouxessem ou identificassem como eticamente 

problemática, no seu ponto de vista. Com base em suas respostas e questões 

levantadas ou identificadas pelos entrevistados¹, pude caracterizar três esferas de 

funcionamentos individuais que estão sendo comprometidas por questões 

problemáticas dentro da Biologia; 

1. Capacidade de estabelecer relações sociais constituídas pelo respeito 

aos valores e visões particulares; 

 Gostos pessoais 
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2. Capacidade de participar de processos pedagógicos que permitam 

trabalhar dilemas e questões éticas;  

 Espaço para reflexão 

 Discussões de assuntos 

3. Capacidade de exercer sua escolha profissional com dignidade  

 Valorização do Biólogo 

 Visão do Biólogo 

 Mercado de Trabalho 

Tais capacidades e seus devidos desdobramentos serão tratados nos capítulos a 

seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹Para fins de manutenção de discrição d@s participantes do estudo, usaremos o masculino 

de forma genérica, sem mostrar atribuição de qualquer gênero.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Esse segmento será dividido em dois grandes subitens que foram identificados junto 

a fala dos estudantes: um que versará sobre a atuação do biólogo, e outro sobre a 

formação do biólogo. Embora sejam temas que transpassem entre si e por vezes 

sejam indissociáveis, por razões didáticas eles serão divididos e poderão ser melhores 

aprofundados. 

 

5.1 Visões sobre a formação do biólogo 

 Aqui foram reunidos os tópicos mencionados a funcionamentos envolvidos que 

são referentes a formação dos estudantes em Biologia. Perpassa aqui as questões 

levantadas pelos próprios estudantes que encontram conflitos dentro do espaço 

universitário, como: questões relacionais interpessoais, questões de conflitos com a 

abordagem didática utilizada, espaços para reflexão na formação e ética em 

laboratórios. 

 

 

5.1.1 CAPACIDADE DE ESTABELECER RELAÇÕES SOCIAIS 

CONSTITUÍDAS PELO RESPEITO AOS VALORES E VISÕES 

PARTICULARES; 

Na análise dessa capacidade, são consideradas questões e opiniões pessoais 

que entram em direto conflito com o padrão de formação hegemônico vigente dentro 

da formação da Biologia. Esse conflito caracteriza-se quando um funcionamento do 

aluno é posto em xeque por uma estratégia didática adotada pela da formação 

universitária ou uma visão do mundo presente dentro da formação em Biologia. Tal 

embate gera dilemas por parte do aluno, dividido entre seu atual posicionamento, a 

manutenção de um funcionamento seu, e os conflitos com diferenças do que lhe está 

sendo apresentado. 

Um exemplo desse conflito existente está nesse depoimento de um 

entrevistado que aborda a questão do uso de animais em práticas didáticas: 
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“(Conflito) Ético eu tive com meus professores de Zoo nas aulas de dissecção (....)  - 

E como foi resolvido a questão das aulas? - Não foi, eu fiz a matéria, eu faltei a 

aula do pombo lá horrível, Zoo 4 e.... sei lá eu me distanciei um pouco, as minhas, os 

quatro semestres que eu fiz Zoo eu senti que eu tava muito afastada do bem-estar 

animal porque se eu ficasse conflitando toda vez que eu fosse fazer a pratica eu não 

ia me formar. E aí eu acabei cedendo porque na minha turma só tinha eu, tinham dois 

vegetarianos, mas eles não se importavam de abrir animais, então... aí eu abri barata, 

abri molusco, não gosto, me arrependo, mas foi o que eu tive que fazer. É complicado 

porque você não tem o apoio das pessoas, não tem como.” (J.V.) 

 Nesse fragmento observa-se um conflito direto causado pela estratégia didática 

utilizada, no caso a dissecção de um animal e as convicções éticas pessoais do 

entrevistado. 

A UFRJ, especificamente o Instituto de Biologia, passou por um episódio 

simbólico com relação a ética animal. Na minha época da graduação tive contato com 

essa história e posteriormente pude conversar com a pessoa envolvida.  Uma aluna 

da graduação, turma de 2008/2, Juliana Itabaiana de Oliveira Xavier, quando chegou 

as disciplinas, comumente de Zoologia II (pratica de mexilhão e minhoca), III (com 

pratica de baratas) e IV (com pratica com pombo), com práticas de vivissecção, 

recusou-se terminantemente a participar. Ela viu-se coagida a fazer a prática em 

questão ou seria reprovada, já que esta atividade era de suma importância para a 

composição da nota.  

Interpelada pelos seus colegas, ela confrontou os professores responsáveis 

pela disciplina e ouviu que não haveria saída para aquela situação e lhe foi dado um 

ultimato: ou faria a prática envolvendo a vivissecção ou não conseguiria passar pela 

disciplina. Disposta a seguir sua resolução pessoal e ainda assim poder continuar na 

sua formação de escolha, a aluna entrou na justiça com um pedido legal para que 

fosse devidamente inscrita na disciplina de Zoo III e dispensada das práticas com 

animais.  

O processo legal n.º 2009.51.01.009236-6 foi levado a cabo pelo reconhecido 

advogado ambientalista Daniel Lourenço e terminou com um parecer favorável do juiz 

para sua dispensa e validação de sua Objeção de Consciência através da citação 

inegável do “inciso VIII do art. 5º da CRFB que assegura a liberdade de convicção 
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filosófica, não sendo possível, por força desta disposição, que a ré obrigue a Autora a 

participar de tais práticas em oposição a sua convicção filosófica, se ela opta por 

realizar o respectivo aprendizado anatômico por método alternativo.” Entretanto, em 

segunda instância a aluna perdeu e, portanto, foi novamente conduzida à prática.  

Porém as aulas envolvendo vivissecção foram desde então combatidas, 

inclusive por outros docentes. E metodologias alternativas de avaliação foram 

ofertadas aos alunos que não quisessem participar de tais atividades. 

Com relação ao uso de animais para fins didáticos há atualmente a Lei Arouca 

no Brasil, formalmente Lei Ordinária 11.794/2008, que regulamenta o uso de animais 

para fins didáticos e de pesquisa. Segundo ela, tais usos têm de seguir inúmeras 

diretrizes e cumprir critérios de bem-estar do animal. Sobre o uso em atividades 

didáticas ela menciona no Art 11. § 3o “Sempre que possível, as práticas de ensino 

deverão ser fotografadas, filmadas ou gravadas, de forma a permitir sua reprodução 

para ilustração de práticas futuras, evitando-se a repetição desnecessária de 

procedimentos didáticos com animais. ”  

Além disso, essa lei regulamentou a criação do Conselho Nacional de Controle 

de Experimentação Animal, o CONCEA, que auxilia no controle dessas atividades e 

sua regularização.  

A questão da real necessidade do uso de animais em vivissecção e dissecção 

é posta em xeque na atual realidade, onde há de fato toda uma diversidade de 

trabalhos que demonstram ferramentas didáticas alternativas usadas no aprendizado 

de Ensino Superior que não envolvam a morte de um indivíduo (Sathyanarayana, 

2009). Na realidade existem trabalhos que expõem diversas formas de práticas e 

materiais didáticos alternativos com boas taxas de sucesso relacionado ao 

aprendizado e avaliação dos alunos e professores (Raveendran & Batmanabe, 2011).      

De toda forma, existe uma cobertura legal para que os professores tragam 

formas de avaliação alternativas para os alunos que não quiserem ou não se sentirem 

bem ao participar de uma prática que envolva um animal morto. Essa cobertura legal 

se dá através da Diretriz Brasileira para o Cuidado e a Utilização de Animais em 

Atividades de Ensino ou de Pesquisa Científica feita pelo CONCEA, que em seu texto 

inclui o seguinte segmento: 
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 5.1.1. As Instituições que produzem, mantém ou utilizam animais para atividade de 

ensino ou de pesquisa científica em todo o Território Nacional devem elaborar 

mecanismos que permitam ao órgão que rege a Instituição ou seu representante 

garantir sua conformidade com a legislação e com esta Diretriz. Esses mecanismos 

devem incluir:  

(a) disponibilizar metodologias alternativas de avaliação do aprendizado aos 

alunos que, por escusa de consciência, não participarem de atividades de 

ensino que envolvam a utilização de animais.  

 

 Dessa forma mantêm-se os critérios avaliativos necessários para a disciplina, 

respeitando a decisão ética por parte do aluno em não participar da tarefa. 

Dado ponto de vista da Perspectiva dos Funcionamentos, tal objeção por parte 

do aluno em participar da prática pode ser entendida como uma resposta do aluno, 

enquanto sistema funcional, de preservar um funcionamento próprio, no caso 

exemplificado, o direito de se negar a matar um ser vivo. Entende-se aqui que a 

negação de realizar uma ação é em si uma maneira de agir, portanto a recusa em 

participar de uma atividade por parte do aluno, em que se implique a morte de um 

animal como forma de aprendizado, deve ser garantida. 

Tal situação é vista como problemática até mesmo por alunos que não 

necessariamente sentem-se do mesmo modo, mas reconhecem a existência 

recorrente dessa problematização, como na fala abaixo: 

 “Ah... bom eu não vejo isso um problema mas tem pessoa como você falou, tem 

algum problema que acontece aqui na faculdade que você tem que dissecar alguns 

bichos, você tem que abrir, você tem que fazer. Porque? Porque senão você não 

consegue terminar supostamente sua faculdade. Porque tá dentro do currículo do que 

ele está oferecendo e quando você veio assinar aqui, assinar o papel aqui dizendo 

que você queria ser aluno da UFRJ, você supostamente viu o que aquilo ia te 

proporcionar, bom enfim, muito diferente da realidade né?” (O.S.) 

Essa justificativa, apresentada no discurso do aluno, é recorrente frente a esses 

questionamentos envolvidos com o uso de animais nas práticas. Segundo a lógica 

desse argumento, uma vez que você aceite entrar no curso de Biologia, você está por 

tabela aceitando tudo que está envolvido nessa formação e passar por todas as 

tarefas designadas. Entretanto, não há como o candidato saber que tipo de artifícios 
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didáticos cada disciplina oferece, já que não há acesso a eles antes de entrar no curso 

e nem através da ementa oficial das disciplinas disponível no SIGA (Sistema Integrado 

de Gestão Acadêmica da UFRJ). 

Outro tipo de conflito pessoal apontado por um entrevistado também tem seu 

enfoque na questão animal, através da experimentação científica em laboratório, 

como parte de um projeto dentro de um laboratório: 

“... eu tentei fazer um projeto que era trabalhar com entomotoxicologia e eu 

pesquisava para ter noção do comitê de ética ne, pra trabalhar com animal e tal porque 

eu ia usar coelho, e a minha orientadora ela vetou, não deixou eu fazer esse trabalho. 

Mas assim eu fiquei pensando assim, será que eu conseguiria também? Porque eu, 

com relação ao uso de animais, eu acho que é pelo bem da ciência e tem que ser feito 

da melhor forma possível, tem que aproveitar o máximo possível daquele animal, mas 

depois fico pensando, pô, mas eu também acho que eu não conseguiria. Eu não sei, 

acho que ficaria com pena, não sei como seria isso, não cheguei a passar por essa 

experiência, mas eu mesma fiquei depois pensando poxa eu queria trabalhar com 

isso, mas eu acho também que eu não conseguiria trabalhar com coelhos entendeu? 

E aí, enfim, mas de qualquer forma não foi aceito o projeto, tive que fazer outra coisa. 

”(D.L.) 

Novamente existe um conflito entre o padrão da formação vigente, no caso a 

experimentação em animais, e a opinião pessoal do entrevistado. Nesse caso, o termo 

“pena” aparece com central, indicando uma ação de cunho emotivo que cria uma 

objeção de consciência do entrevistado em realizar a tarefa acadêmica, que no caso 

citado seria um projeto próprio.  

Há um abismo entre o eu pessoal, e o eu cientista, o interesse da pessoa 

enquanto pesquisadora com o conhecimento e a relutância em aplicar a metodologia 

sugerida. A isso alia-se a falta de incentivos ou esclarecimentos sobre métodos 

alternativos, o que impede muitas vezes o aluno de saber de suas existências e de 

pensar em aplica-los (Doke & Dhawale, 2013). 

Outro foco apontado pelos estudantes tem a ver com conflitos relacionais. Toda 

formação se passa entre indivíduos, e as relações que se constroem entre eles 

configura-se como um elemento imprescindível ao analisar uma formação profissional. 

Diferentes pessoas convivem e sobrepõem visões de mundo que podem ser 



39 
 

conflitantes e colocar em risco a realização pleno dos alunos, como o da capacidade 

de vivenciar relações sociais harmônicas e de respeito a convicções pessoais. 

“eu acho que o conflito maior foi eu aprendi a lidar com a diversidade, eu entrei na 

biologia muito, digamos assim com uma mente fechada. (....) eu acho que na Biologia 

eu vi pessoas de todos os tipos, na questão da sexualidade muito exalante, 

discussões sobre gênero, sobre raça, que é melhor falar etnia, e que eu não tinha 

essas discussões antes ne, (...) mas eu acho que o conflito maior foi isso, foi eu 

começar a ver que o outro era tanto importante e valioso quanto eu” (P.C.) 

“eu vejo mais conflito na parte interna em relação ao grupo de pesquisa, outros 

laboratórios. - Como são esses conflitos? - Muito ego. Questão de ego ne, ego é 

uma merda. Ah porque o cara começa a se achar muito, achar que é o dono da 

verdade e só o trabalho dele é bom e importante e não é assim ah porque ele ganha 

dinheiro de projeto, não é isso cara. Não é porque você ganha um dinheiro de projeto 

que teu trabalho é melhor do que dos outros, até porque isso não quer dizer nada pra 

mim, não me diz se a pessoa é qualificada ou não. Diz nada pra mim. Acho que é 

muita questão de ego, quando envolve ego sempre vai ser complicado” (C.M.) 

 A diversidade de opiniões e características dentro de um ambiente acadêmico 

é um fator a ser considerado, quando pensamos nos indivíduos como sistemas 

funcionais, com distintas características e demandas. Um bom entendimento e um 

conviver saudável torna-se possível com uma comunicação fluida, com escuta atenta 

e diferenciada, aberta a diferentes visões. Essa diversidade torna-se ainda mais 

preponderante após os dois anos iniciais de ciclo básico, com as escolhas e 

confinamentos em suas áreas de especialização.  

 Na primeira fala, o aluno confronta sua visão antes de entrar na faculdade com 

a visão da pós-graduação, e ressalta a importância de se entender o outro como “tão 

valioso quanto eu”, uma ação de respeito que permite uma convivência harmônica e 

o florescimento dos funcionamentos valorizados conjuntamente. 

 Já na segunda fala, o aluno ressalta a questão do ego, ou a competitividade 

existente dentro da área acadêmica, como um ponto de conflitos de interesses. Esse 

egocentrismo trabalha contra a proposta de se entender as demandas do outro, já que 

fecha essa escuta e impede o indivíduo de promover o florescimento de 

funcionamentos do outro, além dos seus próprios. 
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 Ressalta-se, portanto, funcionamentos como a capacidade de dialogar, de 

conviver e de estabelecer relações sociais, que diretamente influem e definem os 

alunos enquanto sistemas funcionais complexos. O contato com outras pessoas é na 

realidade o contato com outros universos de conhecimentos (Teixeira, 2015). 

A maior parte dos entrevistados não identificou nenhum conflito que tenha 

vivenciado, quando perguntado, embora ao longo das entrevistas pontos conflituosos 

tenham surgido. Portanto, embora eles possam não reconhecer um elemento ou uma 

situação como conflituosa, está ainda pode o ser, inclusive gerando angustia e 

inquietação no entrevistado. Mesmo que um sistema funcional diretamente envolvido 

em um conflito, o aluno no caso, não o perceba, a situação como conflituosa, ela ainda 

pode ser identificada como problemática, por outros sistemas funcionais racionais, no 

caso colegas alunos ou professores, que identifiquem uma limitação do exercício de 

funcionamentos. Portanto, reforça-se a necessidade de evitar generalizações de 

funcionamentos e sim exercitar a escuta do outro, para entender conflitos que possam 

estar ocorrendo e funcionamentos que possam estar sendo comprometidos, mesmo 

sem o próprio aluno perceber. 

 

5.1.2 CAPACIDADE DE PARTICIPAR DE PROCESSOS 

PEDAGÓGICOS QUE PERMITAM TRABALHAR DILEMAS E 

QUESTÕES ÉTICAS  

Essa capacidade refere-se a importância da reflexão da sua própria atuação, 

como graduando, e a discussão do papel biólogo. Aqui insere-se conflitos que podem 

ocorrer dentro da formação que envolvam reflexões e questionamentos que não são 

abarcados pela atual ementa. Esse item envolve questões relacionadas a própria 

atuação do biólogo. 

Essa Capacidade foi identificada através de perguntas referentes a reflexão e 

a observação, no discurso dos alunos, de anseios que não encontraram local para ser 

discutidos. 

Reflexão, ou ato de refletir, pode ser identificado como uma ação objetiva e 

consciente, que envolve uma participação ativa do agente em buscar as 

fundamentações que embasam suas ações e posicionamentos. Seria uma digressão 
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ao que fundamenta sua prática profissional, enquanto ser social. Isso por sua vez 

inclui todo um conjunto de funcionamentos que compõem essa capacidade descrita 

como, por exemplo, a capacidade de dialogar com outros e compor processos que 

suscitem ou trabalhem certas questões, a capacidade de refletir por si próprio, a 

capacidade de expressar-se enquanto um ser reflexivo. Em suma, ao abordar essa 

capacidade de participar de processos pedagógicos que permitem trabalhar dilemas 

e questões éticas, eu estou invocando toda uma gama de funcionamentos a mais que 

a compõem. 

 

5.1.2.1 A ética para os alunos  

 Uma das perguntas referia-se ao conceito de ética para eles. Foi ressaltado 

que não havia um gabarito formal ou verdadeiro para essa pergunta que, portanto, 

não se exigiria deles qualquer tipo de resposta pré-determinada, mas apenas a sua 

visão pessoal. Frente a isso, eles se mostraram mais a vontade de poder expressar o 

que pensam ser a ética para eles. 

 Em sua maioria, as respostas invocaram a ideia da ética como construção 

social, associada diretamente a sociedade que está inserida, e, portanto, altamente 

modelável, como observado nos fragmentos de falas abaixo:  

“Ética pra mim é um acordo firmado num tempo e espaço, eu acho que moral e ética 

são quase a mesma coisa, são conjuntos de valores e princípios que são datados e 

que são construídos de acordo com a coletividade. ” (P.C.) 

“É o conjunto de códigos que a pessoa usa para guiar as decisões da sua vida, de 

maneira geral. (...)então é o conjunto de códigos que a pessoa usa, como ela 

constrói esses códigos são vários os mecanismos, religião é um deles(...)família 

sempre, formação acadêmica, as próprias leis que o estado te impõe também dentro 

do teu” (V.P.) 

“Ética é uma construção, é uma coisa da sociedade ne, é. a Ética que já foi vigente 

antes não é a mesma que ta vigente hoje (...) Ética, então é algo que vai variando com 

a sociedade, a Ética pode ser mias flexível numa sociedade mais flexível e mais rígida 

numa sociedade mais rígida, então não dá pra dizer que ela é só os limites morais do 

que a sociedade rege porque ela vai variando.” (J.P.) 



42 
 

Essa definição trazida por eles demonstra uma visão da ética como um acordo 

ou construção social, de modo a regular as interações humanas. Com isso ela torna-

se altamente moldável com base nas características da sociedade onde existe ou com 

as demandas dos que a formulam. Tal conceito reconhece sua natureza prescritiva, 

mas possivelmente não a entende como uma capacidade universal de reflexão ou 

investigação de parte da experiência humana e suas relações (Vazquez, 1984), 

aproximando-se mais de um conceito de moralidade, ou uma moral, que sendo rígida 

e punitiva, estabelece diretrizes a se seguir dentro de um grupo ou local. Essa 

definição é melhor explorada nas análises dos fragmentos abaixo, que citaram 

diretamente a moral quando pensavam na definição de ética: 

 “…tentando aqui lembrar a diferença entre ética e moral. (....) É sobre o que o 

indivíduo acha que é certo, esse conjunto de valores da própria pessoa, e outro é 

como se fosse assim um senso da população que faz um conjunto de regras e fala 

que aquilo deve ser seguido daquela forma, digamos assim” (D.L.) 

“a ética é mais que a moral, porque a moral é construída, a ética é esse conjunto 

de valores que de alguma forma, não a sociedade como um todo, mas as pessoa a 

sua volta carregam(...)ética deve ser um conjunto de valores naquela sociedade que 

as pessoas consideram que deve ser seguido, eu acho.” (J.V.) 

 Essa aparente confusão constante entre ética e moral é um ponto interessante 

na minha opinião. A ética é vista como algo a mais do que a moral, algo acima, quase 

etéreo e mais geral que a moral, que pode inclusive ser construída dentro do indivíduo. 

A noção da ética como uma reflexão da própria moral não foi trazida por eles, embora 

essa visão da ética como algo a mais que a moral pode ser interpretada como tal. Isso 

vai de encontro com a concepção da ética como uma reflexão e da moral como uma 

convenção, como diria Cortina & Martinez (2005): 

“os termos “moral” (ref. A códigos de conduta concretos) de um lado e “Ética” (Filosofia 

Moral), de outro, corresponderiam a dois níveis distintos de pensamento e linguagem: 

“Assim, chamamos de “moral” esse conjunto de princípios, normas e valores que cada 

geração transmite à geração seguinte na confiança de que se trata de um bom legado 

de orientações sobre o modo de se comportar para viver uma vida boa  e justa. E 

chamamos de “Ética” essa disciplina filosófica que constitui uma reflexão de segunda 

ordem sobre os problemas morais. A pergunta básica da moral seria então: “O que 
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devemos fazer?” , ao passo que a questão central da Ética seria antes: “Por que 

devemos?”, ou seja, “Que argumentos corroboram e sustentam o código moral que 

estamos aceitando como guia e conduta?” 

(Ética, Pg. 20) 

A definição de ética de forma geral foi difícil para eles, que inclusive 

expressaram isso unanimemente. O sentimento inicial de apreensão de responder 

errado foi substituído por uma confusão quanto ao que de fato seria a ética. 

Um dos entrevistados citou nominalmente a Bioética enquanto pensava em 

aplicações da ética: 

“no caso da biologia uma questão que sempre falam de bioética, sempre entra, é a 

questão de uso de animais em pesquisa e tudo mais, aí é bom senso, po você vai 

usar aquele animal, beleza, precisa mesmo usar o animal, não tem hoje em dia tem 

outras alternativas, da pra fazer cultivo de tecido, não da?” (N.J.) 

 A Bioética, portanto, estaria reservada para assuntos determinados ou 

problemáticos, sendo uma ferramenta para resolver tais situações especiais, e longe 

de ser algo de constante uso e aplicação na vida. 

  Essa dissonância ou aparente dificuldade era esperada ao se pensar que a 

ética e a moral em geral são pouco ou nada abordados nas fases escolares de um 

indivíduo. Apesar disso, são muitos os grupos institucionais que usam e reusam essas 

palavras com conotações fortes e determinantes. Não é à toa que todos buscam ter 

uma ação ética (inclusive com ético sendo um adjetivo de boa conotação), mas tem 

extrema dificuldade em explicar o que seria essa ética. 

 Apesar da notável dificuldade por parte dos entrevistados em definir ética ou 

mesmo moral, foi possível ao longo das entrevistas observar a adoção de valores que 

foram expressos em seus posicionamentos. Esse sistema de valores e crenças éticas 

individuais do sujeito pode-se denominar sistema normativo. Esses sistemas 

normativos podem ser entendidos como ferramentas de regulação moral interna, 

como uma forma de guia, e isso pode tanto manter certos funcionamentos da pessoa 

(como a manutenção de uma forma de se entender-se) quanto prejudicar o 

florescimento amplo de outros inclusive em outros sistemas (como o funcionamento 

de manter relações saudáveis com outros seres). 
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Como parte das perguntas, surgida de modo casual, perguntou-se ao 

entrevistado como ele buscava resolver conflitos internos que ele em geral tem, seja 

em relação ao meio acadêmico-profissional, seja no meio pessoal. De forma geral, 

quais seriam as diretrizes ele segue quando em face de um conflito como, por 

exemplo, como agir diante de um conflito de relacionamentos pessoais.   

Nessa questão, foi se observando resquícios de correntes bioéticas ou éticas 

nas formas de pensar dos formandos. Formas de se expressar e pensar resolução de 

questões éticas que invocavam, em suas justificativas, traços visíveis de formas de 

pensar a ética que são comumente apresentados em estudos bioéticos. Um exemplo 

seria o seguinte fragmento: 

“eu acabo pensando mais nas outras pessoas do que em mim mesmo, é uma coisa 

que faz sentido de qualquer forma, aumentar o bem estar da maioria, aumentar o 

bem estar das outras pessoas me faz bem” (H. I.) 

 Nessa fala, o aluno invoca a noção de bem-estar da maioria, uma expressão 

comumente utilizada pelo Utilitarismo, uma corrente bioética consequencialista, 

baseada em uma avaliação ética centrada nas consequências das ações. O bem-

estar está relacionado a uma busca pelo prazer e uma consequente fuga do 

sofrimento, que norteia o pensamento utilitarista. 

Outro entrevistado invocou o conceito de princípios, ainda que individuais: 

“Eu acho que é você justamente tentar ser o mais fiel aos seus princípios que você 

puder, no caso eu interpretaria assim. Eu não sei se tem uma descrição formal, os 

conceitos filosóficos. Mas eu interpretaria assim. ” (B.I.) 

  Seria uma analogia a Ética Deontológica de Kant, baseado em princípios 

universais. Perceptivelmente, muitos conceitos de ética difundidos entre os 

estudantes das profissões de saúde vêm diretamente dessa noção de ética 

deontologia, como um dever do sujeito perante o que é certo, e seguir princípios 

universalizáveis e desejados. 

A título de curiosidade, um dos entrevistados participou de um dos minicursos 

que ministrei dentro da Biologia da UFRJ sobre Bioética. Em uma posterior conversa, 

ele apresentou uma definição maior e variada sobre ética, e sentiu-se mais à vontade 
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para falar, ao contrário da angustia que disse ter sentido quando foi perguntado na 

entrevista, o que demonstrou um certo interesse aflorado nele pós minicurso. 

   A dificuldade de definir a ética em si não impede os alunos de deseja-la, 

inclusive afirmando unanimemente a sua importância dentro da Biologia. Quando 

perguntados sobre a necessidade da ética para o biólogo, todos os entrevistados 

afirmaram que era importante para o profissional, e a identificaram como algo 

desejável, a ser buscado, muito embora sua definição fosse por vezes nebulosa para 

eles: 

“Extremamente importante. E eu acho que o que falta em certos espaços, 

principalmente em ambientes de trabalho na área de pesquisa as vezes a ética falta. 

Você tem pessoas tentando derrubar outras pessoas porque, porque? Porque não 

gosta do trabalho da outra, porque tem, sei lá, inveja, o orgulho é maior do que tudo, 

não respeita o aluno que ta ali envolvido naquilo, tem muito disso na Universidade, 

então eu acho que na Biologia ética faz diferença, não apenas nesse âmbito mas 

também na parte do que, com o que você está trabalhando” (C.B.) 

“Ah é muito importante, eu não entendo como que a gente não tem discussão de ética. 

Cara olha isso, biólogo, a gente trabalha diretamente com a vida. ” (J.V.) 

“Sim. Mas eu acho que a ética pra um biólogo deveria se manter em discussão entre 

biólogos principalmente, ” (H.I.) 

 Nesse último fragmento, foi ressaltado pelo aluno a preocupação que caiba aos 

biólogos a discussão de sua ética particular, já que outros profissionais podem não 

entender as especificidades do biólogo. Ele ainda menciona 

“Eu acho que nós temos mais bases pra discutir o que que é ética da gente do que 

uma pessoa que não convive, que não, leiga, não estuda sobre isso. Mas eu acho 

extremamente importante ter essa discussão do que que é ético, do que que é ético 

do que não é, dentro da pesquisa.” (H.I.) 

 A preocupação na fala do aluno é a de manter uma discussão em que seja 

contemplada as vozes dos próprios biólogos, para que possam entender as 

peculiaridades de cada ação. De tal forma, se evitaria que opiniões de leigos 

anulassem ações importantes na Biologia moderna, mas que são fontes de polêmica 

na sociedade, como a de coleta de animais. 
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Essa proposta do aluno pode ser vista como problemática, pois geraria uma 

exclusão ativa de vozes de outras áreas que podem auxiliar trazendo pontos de vista 

distintos e paralelos. Permitir a participação de ouvir vozes externas ao próprio campo 

de Ciências Biológicas pode auxiliar na construção de uma ética mais rica e elaborada. 

Nessa participação seria bem-vinda inclusive as vozes de leigos, membros não 

necessariamente de um meio científico, como forma de fazer transparência para a 

sociedade e de abarcar preocupações e observações da própria sociedade 

De fato, tal ação excludente pode contribuir para manter um distanciamento 

entre o biólogo e a sociedade. Poderia ser considerada uma atitude egocêntrica e 

elitista, onde somente o biólogo seria capaz de compreender o biólogo, quando na 

realidade todo um esforço está sendo construído para cada vez mais trazer 

conhecimentos sobre a atuação do biólogo para a sociedade civil. 

 

5.1.2.2 Reflexão dentro da formação 

Quando perguntados sobre se a formação contemplou momentos de reflexão 

as respostas foram bem divididas. Cinco entrevistados apontaram que sim, tiveram 

espaço para reflexão, enquanto três apontaram que não tiveram. Outros cinco 

mantiveram confusos quanto a existência desses espaços, já que consideram as 

reflexões existentes e oferecidas insuficientes.  

“...sempre tinha uma discussão voltada, mas sempre pro meio acadêmico. Falando a 

verdade os debates sempre giravam nesse ponto, na atuação do biólogo fora eu 

nunca participei. Eu ainda acho que isso faz falta, isso é muito importante.” (C.B.) 

 Segundo a visão deste entrevistado, quando essas reflexões ocorriam, eram 

limitados ao espaço acadêmico, nesse caso, voltado para à pesquisa em si, 

envolvendo o embasamento necessário para a sua realização, mas não abordavam 

temas como atuação do biólogo. 

“eu acho que isso talvez falte um pouco meio que conceitos mais filosóficos ligados a 

profissão do biólogo, embora eu não tenha buscado muito isso também (....)ter uma 

matéria especificamente sobre isso, ter um espaço para que eu pensasse, 

discutisse, talvez isso, eu acho que eu não tive, talvez pudesse ter me ajudado um 

pouco” (B.I.) 
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“Não na aula, eu acho que mais conversando com as pessoas ne. na aula, não sei.... 

é eu poderia contar poucas disciplinas que eu fiz que eu tive realmente tempo pra 

pensar e discutir” (J.V.) 

“Acho que sim, pra reflexão sim. Eu não sou muito de refletir não, (...) Mas eu acho 

que tinham professores que discutiam com a gente, conversavam com esses 

assuntos tão importantes mesmo, não no sentido também de doutrinar ninguém mas 

de problematizar e trazer questões pra gente”(P.C.) 

 Pode-se observar visões diferentes de uma mesma formação, onde para uns 

houve reflexão suficiente dentro de sala, enquanto para outros não foi o suficiente 

para suprir as dúvidas e questionamentos que surgissem. Mesmo no caso que 

apontam que houve reflexão, coube o papel aos professores isoladamente trazerem 

tais reflexões para os alunos, não como parte necessariamente da disciplina, como 

formalmente ofertada pela Universidade. 

 O que pude observar é que, por vezes, esse espaço destinado a reflexões ou 

debates mais pessoais, está, por vezes, longe de ser físico, é virtual. O grupo da 

Biologia-UFRJ, um grupo fechado no Facebook, de milhares de alunos e ex, dos mais 

variados períodos e especialidades, possui quase um papel de oráculo para consultas. 

Desde minha graduação entrei no grupo fechado, e esse acesso só é permitido por 

alunos mais veteranos, e lá permaneço até hoje. 

Não é raro ver postagens de alunos com tema de desabafo, ou de reflexão 

profunda, frente a algum conflito ou questão problemática que tenha sofrido. Uma vez 

colocado o assunto, surgem variados comentários, tanto de pessoas dando suporte 

ao estudante, quanto de pessoas que passaram por uma situação semelhante, 

mostrando que esses fenômenos estão longe de ser pontuais, mas são sim 

recorrentes. Enquanto pesquisava sobre as questões éticas do meu projeto, pude 

testemunhar debates acirrados sobre um ou outro tema que estava sendo abordado 

pelos entrevistados.  

A participação ativa de colegas e ex-colegas surge como uma forma de se 

trabalhar as questões pessoais, as reclamações para com a forma da formação atual 

e, incluso, responder aos potenciais questionamentos sobre a atuação profissional. 
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Não encontrando um espaço delimitado para a reflexão profissional ou mesmo 

sobre a formação dentro do atual currículo, esses debates aparecem fragmentados e 

espalhados entre os eventos extracurriculares, grupos de Facebook e ocasionais 

conversas com um ou outro professor. Ressalta-se nesse sentido a importância e 

necessidade do aluno interessado buscar esses espaços: 

“...se alguém quer nesse debate, tomar de conhecimento teórico pra formar uma boa 

opinião, enfim, ouvir as outras pessoas, ouvir as opiniões divergentes, ela tem que 

fazer isso por ela mesmo, ela tem que procurar isso, não é algo que a faculdade traz, 

o debate” (V.P.) 

Portanto, em última instancia, a capacidade do aluno refletir-se biólogo, bem 

como suas atuações e questões éticas encontram-se em segundo plano quando 

pensa-se na estrutura da grade curricular na instituição investigada. 

 

5.1.2.3 Ética no laboratório  

Com a falta de uma disciplina ou momento dedicado a trabalhar a ética para o 

biólogo, ou da inserção de tal tema em meio as distintas disciplinas, como um assunto 

transversal, os alunos ficam à mercê de entender mais sobre tais questões, através 

de sua vivência em estágios. Seja em bacharelado, em laboratórios de pesquisa em 

geral, ou licenciatura, nas práticas de docência, o estágio é parte fundamental da 

formação do biólogo, e envolve em geral, dedicação e vínculos de meses. 

 Não obstante, um número mínimo de horas é obrigatório para completar sua 

formação profissional, então a vivencia é de suma importância tanto para aplicar os 

conhecimentos adquiridos em aula, quanto para delimitar e especializar sua atuação. 

Entretanto, sem bases filosóficas ou morais para lidar com os trabalhos que 

lhes são delegados, os alunos por vezes sentem-se perdidos, no início, sem uma clara 

noção do que fazer enquanto atividade cientifica prática, e de como se portar dentro 

daquele ambiente de trabalho. A confusão perpassa primeiramente pelo 

desconhecimento teórico natural ao entrar em um novo ambiente de trabalho, onde 

será ensinado técnicas novas e conteúdo teórico, e também pelo know how de cada 

local, ou o código de conduta de cada espaço novo. 
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Fica a cargo do professor do laboratório, ou o professor da prática didática, lhes 

passar a conduta vigente daquele local, tal qual um livro ou folheto do que fazer ou 

não. 

“(Importância da ética) É eu acho, eu acho que é, talvez porque as vezes você se 

envolva em uma coisa sem saber que você está errando, talvez seja uma pratica 

comum no seu laboratório ou no seu estágio e quando você vai ter uma aula sobre 

isso, vai parar pra refletir isso não é tão certo. Não sei eu nunca tive nessa situação, 

mas eu imagino que se eu tivesse caído com um orientador que não fosse tão ético, 

como que seria isso? Será que eu seria, poxa, acho que ele está errado ou será que 

eu só teria agido como ele age? Então ter como matéria oficial na faculdade seria 

interessante. ” (B.I.) 

Segundo o aluno, a falta de referência sobre ética e moral dentro da prática 

cientifica pode levar o aluno a erros inocentes. Já que seu único referencial sobre esse 

tipo de comportamento é de forma geral seu orientador ou colegas de laboratório, o 

aluno recém-chegado pode passar a praticar de forma recorrente más-condutas 

cientificas, aprendendo e repetindo um determinado padrão, devidamente 

naturalizado dentro do laboratório. 

Isso me faz lembrar do caso de um aluno em um dos minicursos que ministrei. 

O aluno relatava a forma como era coletado e fixado os animais em seu laboratório e 

foi só através das reações adversas de seus colegas de curso, que ele pensou que 

essa forma poderia ser problemática. 

Cada laboratório parece se isolar em seus próprios costumes e morais internas. 

E cada orientador torna-se com isso um senhor feudal de seu próprio reino. Soberano 

e incontestado pelos demais membros de seu laboratório, que em uma escala 

hierárquica da pesquisa, estariam abaixo. 

Essa situação apresentada exacerba o papel do orientador nesse caso. Como 

o responsável pelo laboratório de pesquisa, ele torna-se referência aos demais, que 

veem nele exemplo de como se portar tecnicamente e moralmente. Essa repetição de 

comportamentos e permeação deles acontece por toda a hierarquia acadêmica, do 

doutorando ao aluno de iniciação cientifica, sendo cada estágio acima uma 

corroboração de atitudes. Se o aluno percebe que por exemplo, a falsificação de 
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dados é realizada pelo doutorando e pelo professor, é provável que o mesmo também 

pense em fazer o mesmo, perpetuando a prática. 

Com relação a explanação de más-condutas cientificas, há disponível online 

uma apostila digital de livre acesso da FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de São Paulo), nomeado “Condutas de Boas Práticas Científicas”, disponível 

no site da própria FAPESP, para download. Essa apostila, traduzida também para 

espanhol e inglês, foi escrita em 2014, com uma junta de especialistas nas áreas que 

identificou a necessidade de se criar um documento de diretriz, apontado condutas 

adequadas para um trabalho científico ético. 

No mesmo site da FAPESP há também 8 casos reais julgados que ajudam a 

ilustrar ocorrências de más condutas cientificas. Mais do que meramente ser ilustrativo 

da má conduta, os casos também podem demonstrar a punição que estes acarretam, 

como forma de coibir futuras tentativas. 

Outra visão de um entrevistado novamente aborda a relação com o orientador 

,como foco de conflitos relacionais: 

“... eu fui meio que desencorajada a fazer a prova do mestrado naquele momento que 

eu fiz, porque a minha orientadora achava que eu tinha menos chance de entrar e ela 

tinha outros alunos que segundo ela eram mais experientes e mereceriam entrar na 

vaga primeiro, e também foi uma coisa que me chateou, eu acho que isso, por 

exemplo, é o tipo de coisa que eu não acho ético, porque a decisão de entrar no 

Mestrado é minha, não é dela, (...)E assim o que eu percebo muito é que sei lá, as 

vezes tem muita manipulação assim, o pesquisador gosta mais do aluno tal e ai ele 

joga tudo, trabalho, tudo que é trabalho, artigo, não sei  que, pra ele escrever e ai um 

aluno que ta ali, um outro que ele não vai muito com a cara, e o pesquisador só cai 

em cima entendeu? Percebia muito disso. (..). Eu acho que rola, rola preferência...” 

(D.L.) 

 Através do relato desse aluno, é possível observar a influência que a figura do 

orientador tem sobre o aluno, chegando ao ponto de impulsiona-lo a seguir a vida 

acadêmica ou afugentar-se dela. Nesse caso específico a própria liberdade enquanto 

funcionamento do aluno, de tomar suas próprias decisões, foi comprometido pela 

atuação da orientadora, desmotivando-a a fazer a prova de mestrado. 
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Esse desnível de poder existente entre orientador e orientando, por vezes 

impede uma comunicação fluida e confiável entre ambos. O orientador torna-se 

detentor da toda a informação e comandante incontestável do laboratório. O 

orientando torna-se submisso, seu vassalo. Com frequência tal relação possui 

conflitos e reclamações de falta de comunicação entre partes, e é uma relação em si 

pouco focada ou delimitada por diretrizes externas, tais como seria uma relação 

empregatícia comum. 

Ao mesmo tempo que busca simular uma relação mestre-aprendiz, com toques 

de paternalismo inerentes, a relação também descamba para uma dinâmica 

empregador-empregado, baseado em produtividade, cobranças e sensação de 

afastamento. Configura-se, então, uma relação esquizofrênica, ora próxima, ora 

afastada, que confunde ambos com relação a que espaço assumirem enquanto 

participantes desse acordo. Direitos e deveres são negociações e por vezes quaisquer 

aspectos regulamentários dessa relação são somente verbalmente acordados.  

Fatores comumente relacionados a desistência de curso são diretamente 

ligados a valorização individual, apreciação de sua capacidade acadêmica e noção de 

pertencimento (Grunspan et al. 2016). Essa apreciação é ainda mais sensível se feita 

por um sujeito considerado influente, como um professor ou orientador. 

Questões relacionais ganham um foco especial ao pensar em laboratório. Não 

só a dinâmica especializada do laboratório exige um bom andamento entre pessoas, 

como também uma boa comunicação até para evitar acidentes e garantir um 

funcionamento adequado. 

“Ah com certeza, é o que eu também sempre penso isso, se você, nenhum laboratório, 

nenhuma sala de aula, nenhum local de trabalho você trabalha sozinho. 

Principalmente num laboratório você sempre precisa tipo várias vezes eu precisava 

de alguém, ainda mais quando você entra num laboratório e você não conhece quase 

nada al, então você vai precisar de alguém, então sem dúvida alguma é importante 

essa questão de ter um relacionamento bom com as pessoas, sempre procurar 

respeitar os outros” (N.J.) 
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5.2. Visões da atuação do Biólogo 

 Nesse contexto estão inseridas as visões dos estudantes que contemplam a 

atuação do biólogo dentro da sociedade, ou o que supõem-se ser suas atuações e os 

problemas éticos por elas levantadas. 

 

5.2.1. CAPACIDADE DE EXERCER SUA ESCOLHA PROFISSIONAL 

COM DIGNIDADE  

Nessa Capacidade considera-se a atuação do indivíduo enquanto profissional, para 

que tenha todo o condicionamento necessário para uma atuação que julgue correta e 

com liberdade para suas ações. Aqui pode-se pensar também em seu papel enquanto 

profissional participante ativo da sociedade onde se encontra, garantindo-o voz, 

espaço e representação suficiente para atuar.  

 

5.2.1.1 Identificação com a Biologia 

Palavras como identificar-se e gostar, relativas à biologia, apareceram em 

todos os depoimentos dos participantes, ao responderem sobre o porquê de 

escolherem essa profissão como carreira a seguir, o que demonstra uma forte carga 

emocional-afetiva com a disciplina que pesa em sua escolha profissional. Interessante 

perceber o constante uso da palavra “curiosidade” ou “curioso” para demonstrar uma 

aptidão e interesse desde pequeno com a Biologia. Isso vai de encontro a ideia da 

ciência como uma ferramenta de se descobrir o mundo, e a Biologia como uma 

ferramenta de se descobrir mais do fenômeno da vida: 

“Então eu sempre tive curiosidade pra entender como as coisas funcionam, 

porque as coisas são desse jeito...” (I.T.) 

“Eu acho que desde que me conheço como gente, desde pequenininho, a natureza 

sempre me intrigou, eu sempre buscava conhecer” (H.I.) 

“...sempre gostei, me identifiquei com isso, mas não tinha, não sei o que eu faria na 

real. (C.M.) 
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“Quando eu era criança, só quando era criança mesmo, tinha um microscópio assim, 

de brinquedo aí sempre ficava assim, curioso com o mundo e tal,...” (N.J.) 

Pode-se observar também o papel preponderante dos animais e da natureza na 

escolha de profissão. Afinidade natural com o ambiente ou com os animais são 

motores motivacionais para a escolha da Biologia 

“Na verdade, eu sempre gostei de Biologia. Quando eu decidi com 9 anos de idade 

Biologia Marinha, então é, sempre gostei de bicho... Afinidade, natureza. ”(B.I.) 

 

“ Po cara, fui fazer Biologia porque eu era tipo, curtia muito animais, curtia muito 

tipo a natureza. E eu via como exemplo meu professor assim de pessoa e eu curtia 

muito a profissão de professor...” (O.S.) 

 

Essa valorização de animais e natureza é forte o suficiente para causar 

sentimentos genuínos de interesse, curiosidade e guia-los em sua escolha profissional 

para a vida. A escolha da graduação no vestibular é uma escolha árdua e por vezes 

recheada por interesses distintos, como a preocupação financeira, interesses 

familiares e gostos pessoais. 

Esse sentimento de apreço permite observar que tais elementos, animais e 

natureza, são partes inegáveis das identidades desses alunos em si, partes 

fundamentais de sua auto realização. Como sistemas funcionais que buscam a 

plenitude de seus funcionamentos, os alunos colocam na natureza e nos animais um 

lugar cativo de importância nessa construção de identidade. Perceber tal relevância 

colocada nas falas, ressalta que os alunos provavelmente encaravam esses 

elementos como sistemas funcionais e lhe conferiam algum valor mesmo sem se 

darem conta.  

Portanto, pensar na sua atuação profissional, diretamente implica em pensar 

sua própria atuação enquanto ser social. A escolha profissional está vinculada a 

desejos e, a características pessoais que os levaram até essa tomada de decisão. 

Torna-se preponderante então garantir a maximização de seus funcionamentos, como 

serem ativos e respeitados enquanto profissionais biólogos. 
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5.2.1.2 Fragmentação da própria Biologia 

 Historicamente desde sua origem como ciência unificada, a Biologia possui 

uma gama extensa de especializações e divisões. Estas ramificam-se em subdivisões, 

e estas em ainda menores divisões, cada vez mais especializadas, numa onda de 

toyotismo acadêmico. 

Tamanha variação torna difícil se compreender quem seria, portanto, o biólogo 

como profissional padrão. Seria mais o geneticista de bancada, que trabalha de jaleco 

em laboratório, ou seria o zoólogo de campo que trabalha na floresta com a coleta de 

animais? Talvez o etnobiólogo que trabalha com relações das plantas e povos 

indígenas? Ou o microbiologista que estuda contaminações bacterianas em áreas de 

degradação ambiental? 

 Dentro da formação em Ciências Biológicas na UFRJ existe uma divisão em 

distintos bacharelados e licenciatura, o qual o estudante pode escolher se especializar 

após os dois anos iniciais de ciclo básico. As especializações de bacharelado 

ofertadas são Zoologia, Botânica, Ecologia, Genética e Biologia Marinha. Em uma das 

perguntas, os alunos foram indagados sobre como eles dividiriam a Biologia, se 

pudessem, ou seja, quais seriam as grandes áreas dentro da Biologia. As opiniões 

são distintas, com pouca convergência de quais seriam as principais áreas em que a 

Biologia se divide. 

“Botânica, Genética, Zoologia, Ecologia, Educação Ambiental, Licenciatura, 

Microbiologia, Biofísica, Bioquímica, é.... Biologia Médica. Eu acho que tem muita 

coisa, e até por isso eu acho muito difícil a gente se unir tipo, o biólogo e discutir coisas 

como o biólogo, porque cada um vai ter uma demanda diferente” (J.V.) 

  Essa diversidade de atuação não chega ao público, que compreende a biologia 

como uma coisa conjunta e o imaginário que se cria é a indivíduo com conhecimento 

amplo sobre a natureza e seus sistemas. A figura do clássico naturalista é resgatada 

no indivíduo erudito que era zoólogo, botânico, e ecólogo, ao mesmo tempo, e fazia 

longos tratados que versavam sobre todas essas áreas.  

Para alguns alunos essa visão é potencialmente problemática e acaba sendo 

um desserviço ao profissional em si, no qual reside expectativas irreais quanto a seu 

real domínio do conhecimento disponível. A massa de conteúdos atuais, somado a 
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velocidade de produção e acesso a elas, com o número elevado de cientistas na área, 

resulta num bloco imenso de informações que se torna virtualmente impossível de 

serem absorvidos constantemente. Então, as perguntas que se espera que o biólogo 

saiba responder podem ter um alcance longo, de micologia a genética de populações. 

Quando incapaz de respondê-las, o que seria esperado, bota-se em xeque sua 

competência enquanto profissional.  

“você saber que existem áreas diferentes, que não é porque o cara é biólogo que você 

chegar pra ele e perguntar ah que planta é aquela, ah meu cachorro ta com dor de 

barriga que que tem com ele, a qual o ano tal dinossauro foi extinto, ai depois pergunta 

sobre uma coisa totalmente aleatória, perguntas aleatórias que não são respondidas, 

não existe um biólogo, não existe biólogo necessariamente, ninguém é, cada vez mais 

ta tendendo a ter uma coisa mais focada na... na pesquisa, eu acho que esse rotulo 

de biólogo ta meio ultrapassado ao meu ver.”(H.I.) 

De fato, essa fragmentação de conhecimento, também pode ser vista em outras 

áreas, tais como a Engenharia ou Medicina. Porém no caso da primeira a diversidade 

foi reconhecida e legitimada através do surgimento de distintos cursos de formação 

em distintos tipos de Engenharia (Engenharia Mecânica, Engenharia Naval, 

Engenharia de Alimentos entre outras) que embora compartilhem muitas das 

disciplinas e seus ciclos básicos, dividem-se entre profissões e diplomas distintos. No 

caso da Medicina há também uma diferenciação acentuada, reforçada nos anos de 

residência do aluno, onde ele se aprofunda sobre uma determinada subárea da 

Medicina. Essa distinção de especialidades dentro da Medicina já foi socialmente 

reconhecida, com as pessoas tendo conhecimento dos diferentes tipos de médicos e 

respeitando suas individualidades. Isso ainda não é perceptível na Biologia 

  Pode-se também refletir sobre essa fragmentação do conhecimento como uma 

tendência, uma especialização progressiva dos profissionais, onde espera-se cada 

vez mais o surgimento de novas especialidades.  

eu acho que esse rotulo de biólogo ta meio ultrapassado ao meu ver. Eu acharia 

extremamente importante ter uma faculdade já de Zoologia, especializado mas muita 

gente entra na Biologia nem sabendo se quer Biologia mesmo, ainda mais escolher 

uma área especifica.. (H.I) 
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Em outra visão, essa expectativa social do biólogo como naturalista pode ser 

algo benéfico, na opinião de alguns entrevistados. Para eles, valoriza-se com isso a 

visão do profissional como um expert geral, colocando-o em um patamar mais alto do 

que de outras profissões. A sede de curiosidade, qualidade inerente ao ser humano 

enquanto espécie social hominídea com forte tendência ao conhecimento, quando 

suprida alça o biólogo a uma categoria de um sabe-tudo cujas palavras ganham força 

e importância. 

“Eu acho que o biólogo, as pessoas acham que é o profissional que vai ganhar o show 

do Milhão, as vezes eu penso assim, perguntam tudo, é um dicionário. Eu gosto, acho 

que valoriza a nossa profissão. Eu acho que também me permite ser desafiado a todo 

momento a ser uma pessoa atualizada, um profissional atualizado ne (…). Da gente, 

eles acham que a gente é o cara que sabe tudo, a enciclopédia ambulante o que eu 

acho ótimo também, adoro quando me perguntam como que vai curar a planta, como 

é que vai fazer uns misticismos ai da natureza também, eu gosto. ” (P.C.) 

Essa fala ressalta o prestígio aparente que se ganha um profissional erudito, 

alguém que saiba muito sobre muitas coisas. Ao mesmo tempo que isso pode ser 

valorizado, acho problemático que se baseie em suposições não reais, já que devido 

à quantidade de conhecimentos existentes atualmente dentro da área das Ciências 

Biológicas, torna-se uma tarefa hercúlea de dedicação exclusiva ter um profissional 

que saiba todo esse emaranhado de conhecimento e mantenha-se atualizado com as 

descobertas. Portanto, ainda que seja um teste constante de aprimoramento para o 

biólogo, este não pode ter medo de não saber responder a algumas perguntas, sem 

o risco de ter sua competência questionada. 

 

5.2.1.3 Valorização do Biólogo e sua importância 

 A valorização de uma profissão pode ser um conceito geral e amplo, sem um 

norte adequado. Propositalmente, mantive em aberto a noção de valorização para 

permitir aos entrevistados expressarem suas próprias definições do que seja uma 

profissão valorizada na sociedade. De forma geral, observei dois conceitos de 

valorização mencionados por eles, uma relacionada a questões financeiras (oferta de 

emprego e valores salariais) e uma relacionada a prestígio ou um reconhecimento 

cultural frente as pessoas. 
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Em relação à valorização financeira, foi identificada como a apreciação 

mercadológica do profissional, e este converte-se em última instância no valor 

monetário que lhe é oferecido. Não raro se tem a noção de profissões valorizadas, 

tais como engenheiros, advogados e médicos, como profissões que recebem maiores 

salários e possuem uma alta demanda. Nesse contexto, valorização pode ser 

entendido como o cumprimento de seus direitos, e a diretriz que regulamenta a 

profissão de biólogo prescreve o direito a uma “justa remuneração”. 

“Essa é....um debate interessante porque quando uma pessoa pensa em valorização 

só pensa em ter bom salário, profissional valorizado é aquele que tem um bom salario, 

enfim.” (V.P.) 

“vc ta sem emprego, mas não quer fazer uma pós, então é aceitar qualquer trabalho 

assim, então eles precisam de alguém e pagam 300 reais por mês, vc vai aceitar 

porque é o que tem, então é, eu acho que a desvalorização do biólogo cai nessa 

parte.”(N.J.) 

 O primeiro aluno reflete sobre a valorização quando pensada somente em 

questão financeira, onde o sinônimo de uma profissão valorizada seria uma profissão 

devidamente remunerada. O aluno na segunda fala aponta um problema que ocorre 

já como sintoma de uma desvalorização mercadológica do biólogo, que é a aceitação 

de remunerações mais baixas do que o esperado ou decretado por lei, que seriam 

consideradas portanto, injustas para com o profissional e seu trabalho. 

Quanto à valorização cultural ou social, pode ser observado na visão que o 

público em geral tem do biólogo. Como diz um dos entrevistados, ao se referir ao 

prestígio que tal profissão teria na sociedade: 

“(...)eu também gosto do prestigio né, não vou mentir não, ainda mais que é anônimo, 

vou falar que sou geneticista e todo mundo fala nossa geneticista! Caraca, muito 

maneiro, DNA...” (P.C.) 

Esse prestígio tem relação direta a forma como tais ocupações são vistas na 

sociedade. Em geral pensa-se em questões tecnológicas ou de saúde como de 

extrema importância e relevância para a sociedade. Atuações do biólogo que 

trabalham com tais especializações, apresentam um status mais relevante e 

importante que outras. 



58 
 

Isso pode ser observado em especializações mais ligadas a área da saúde, 

como a bioquímica, a microbiologia e a genética. Estes angariam mais importância e 

são percebidas como mais relevantes para a sociedade e, consequentes, ganham 

mais investimentos. É a valoração prestigiosa convertendo-se em moeda corrente. 

E esse prestigio embora atraente, pode ser negociado, especialmente quando 

se refere estritamente a realização pessoal, como assinalada esse discente: 

“(...) apesar de gostar de bactérias, eu gostava mais de dar aula, gostava mais dos 

alunos e que apesar de eu perder um pouco do prestigio, por eu ser um professor 

invés de um geneticista de bancada, era algo que me daria mais satisfação. ” (P.C.) 

Um ponto interessante passível de análise na fala do aluno é a depreciação 

social do valor do professor quando, por exemplo, comparado ao pesquisador de 

bancada, o vanguardista. Essa valorização da inovação, do conhecimento recém-

fabricado, do vanguardista, é uma consequência da influência mercadológica na 

universidade e na mentalidade social (Vilaça, 2008), O conhecimento passa a ser um 

produto passível de ser investido e, portanto, valioso enquanto produto. As 

possibilidades de seu uso podem gerar lucros para empresas e retornos financeiros 

substanciais a quem antes os adquirir. 

Proponho aqui que a valorização profissional possa ser sinônimo de garantia 

de seus funcionamentos, como um ser ativo na sociedade, exercendo seu papel sócio-

político determinado pela sua profissão. Assim, ambos as definições apresentadas 

pelos entrevistados se assemelham: a valorização financeira permite ao biólogo o 

acesso a recursos que o permitem viver uma vida ativa e digna, e a prestigiosa o 

permite ganhar voz e reconhecimento como tal dentro da sociedade. 

 

5.2.1.4 A preservação ambiental – o biólogo como protetor 

  Curiosamente, a questão ambiental foi mencionada apenas quando foi 

discutido a visão da sociedade em relação ao biólogo. De alguma forma, a relação do 

biólogo com o ambiente torna-se presente na própria visão que se tem dele, tamanha 

importância tem essa relação no cerne da própria identificação desse profissional. 
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Um dos termos mais mencionados foi justamente o de sustentabilidade, como 

colocado por um dos entrevistados: 

“De novo a questão principalmente ambiental, eu sempre caio para esse lado do 

ambiental, (...)acho que a importância do biólogo é justamente tentar guiar um tipo de 

vida mais sustentável, conseguir guiar o desenvolvimento...” (R.F.). 

 Após levantar essa importância do biólogo como guia para alcançar a 

sustentabilidade, o aluno explorou mais sobre o conceito: 

“Tem diversos meios de vc conseguir atingir alguma coisa, mas tentando minimizar os 

danos sabe? Se é uma questão de gasto de energia, ou uma questão de reciclagem, 

tipo agua empoçada que podia ser tratada, reciclagem de lixo, papel, tudo isso acho 

que são coisas que a gente faz, meio que cagando, deixando pra lá e que pode ser 

tratado e reutilizado e facilitaria bastante.”(R.F.) 

A questão ambiental surge como uma faceta transdisciplinar e uma ponte de 

reaproximação entre a Biologia e a Bioética, resgatando o propósito inicial inaugurado 

por Van Rensselaer Potter ao cunhar este termo. Com isso surge um conceito que se 

torna recorrente e assume diferentes significados, usados tanto por empresas, 

instituições de educação ou pessoas físicas: a sustentabilidade. 

 A sustentabilidade surge como conceito em meados de 1987 através da ONU. 

Usarei aqui a definição de sustentabilidade cunhada pela ONU em reunião com 

grandes especialistas, e que é o conceito mais utilizado em geral por empresas e 

instituições que é o de “desenvolvimento que compreende a necessidade dos 

presentes sem comprometer a habilidade de gerações futuras de satisfazer suas 

próprias necessidades.” (ONU, 1987). 

Entretanto, um ponto aqui, digno de nota é a questão da aplicação das palavras 

“recursos” e o foco com a preservação das gerações futuras. Apesar de estar em pleno 

acordo com as diretrizes segundo o qual a ONU considera sustentabilidade, “recursos” 

invoca uma forma de utilização da natureza em que se tem uma valoração meramente 

material de seres vivos ou do ambiente, e a preocupação predominante na 

conservação da espécie humana. Isso  demonstra um antropocentrismo latente, sem 

maiores preocupações com os outros seres vivos e o ambiente como fim em si 

mesmos. Esse conceito foi ampliado em posteriores reuniões, em 2012, para incluir 



60 
 

as esferas do desenvolvimento econômico, da preservação de recursos, da saúde 

humana e da preservação das espécies (ONU, 2012).  

 O termo “desenvolvimento sustentável” envolve um conjunto de métodos para 

manter a produtividade, reduzindo o impacto da produção econômica com o ambiente. 

É bem perceptivel, entretanto, o tom antropocêntrico nessa definição atualizada, que 

o termo sustentabilidade carrega. A importância que se dá ao ambiente ainda é 

principalmente instrumental, como forma de manter a sobrevivencia de futuras 

gerações, que no caso seriam os seres humanos e o progresso economico existente. 

O foco seria ainda mais acentuado para o lado do progresso economico existente já 

que este inclusive sacrifica humanos para sua manutenção e desenvolvimento. 

Encarando a questão ambiental sobre a ótica da Perspectiva dos 

Funcionamentos, podemos entender o próprio meio ambiente como um sistema 

funcional extremamente complexo, que se deve valorizar, como um dos concernido 

moral, promovendo seu florescimento. Ele não só é composto por uma imensa 

variedade de sistemas funcionais, mas tem seus próprios funcionamentos 

constitutivos, se o considerarmos como uma totalidade.  Sua importância é facilmente 

perceptível, para além da questão de recursos naturais necessário para nossa 

sobrevivência; a paisagem e o ambiente nos provoca emoções, invoca lembranças e 

faz parte de nossa própria identidade. De tal forma que o abarcamos como um 

concernido moral, respeitado como um sistema funcional, e que, portanto, devemos 

buscar garantir seus funcionamentos. 

Porém, ao contrário de uma pessoa, que pode exercer a racionalidade, a 

natureza em si não se comunica e, portanto, depende de construirmos formas de 

melhor entende-la. Tais técnicas para entender residem em nossa ciência, 

nomeadamente as ciências Ambientais, da qual a Ecologia é a maior vertente e os 

ecólogos seus representantes. 

Esse termo foi amplamente adotado pelas empresas e mídia, rapidamente 

caindo no conhecimento coletivo e sendo objeto de demandas tanto do mercado 

quanto dos consumidores (Hart, 2013). Com isso aumenta importância do biólogo, o 

profissional cientista que melhor estuda as relações ambientais, como enfatiza o 

entrevistado abaixo: 
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“Isso acontece muito no jornal ne, ah cientistas dizem que isso é isso, você gera uma 

comoção na sociedade, ah se os cientistas estão dizendo isso eles estão certos, ou 

eles estão mais próximos de estar certo, a gente acaba tendo uma confiança meio 

cega ne, e isso gera, se um biólogo disse que coletou lá, fez estudo e viu que não 

tem, as espécies que tem lá se elas não deixarem de estar lá não vai ter impacto, 

então ta okay eu desmatar e sei lá pra que fazer. ”(J.P.) 

 A fala ilustra a confiança cega que a população parece ter frente a dados 

trazidos por um profissional da biologia. E com isso aumenta a responsabilidade do 

biólogo para com o conhecimento que deve ser divulgado. Isso pode gerar grandes 

problemas devido a erros de interpretação por conta dos interlocutores ou, à utilização 

pelo biólogo de uma linguagem específica. Com a falta de confronto de ideias ou 

pensamento crítico de uma parcela da população sobre as informações oferecidos, as 

palavras mencionadas pelo biólogo ganham um ar de sacralidade. 

Daí a importância de uma permanente análise crítica sobre os conhecimentos 

disponíveis, o que vai de encontro direto ao próprio ideal da Ciência, que é de 

constantemente buscar refutar-se, falsear-se, numa busca infinita pela verdade que 

não será nunca plenamente alcançada. Com isso, estimula-se uma constante análise 

crítica de informações e dados apresentados. Informações essa que podem auxiliar 

as pessoas na melhoria de sua qualidade de vida, como apresentado pelo 

entrevistado a seguir:  

“Acho que nunca é demais uma informação relevante para as pessoas, sei lá, afinal 

cara todo mundo quer viver melhor, acho que é importante isso, quero viver bem e 

quero cuidar o ambiente, claro tem gente que não ta nem ai também pra casa, mas 

acho que é bom você cuidar do que, da sua casa, do seu bem-estar, da sua familia, 

da natureza, o que ta a sua volta, tem que se preocupar com isso, é importante”. (C.M.) 

 Nessa fala, o entrevistado resgata a figura da casa, como uma analogia da 

importância de se cuidar do ambiente. Isso é possivelmente reminiscente do conceito 

de Ecologia ensinado nas próprias escolas de educação básica. Ensina-se a Ecologia 

lembrando que está é constituída de dois radicais de origem grega – Eco (oikos) – 

casa e Logia (logus) – estudo, retomando suas origens etimológicas, proposto 

primeiramente por Ernst Haeckel em 1874 (Townsend, Begon & Harper, 2008), 

Configura-se, portanto, um estudo da sua casa, do local onde você mora. Essa 
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associação direta ajuda as crianças, já no ensino fundamental, a ter uma noção de 

pertencimento ao ambiente que vivem.  

Não obstante, é comum as crianças desenharem prédios e casas quando 

pensam no lar, enquanto a natureza é vista como algo do lado de fora de sua casa, o 

exterior. A desconstrução dessa dissociação entre casa-natureza, no sentido de fazer 

pertencimento, já é trabalhada desde o ensino infantil (Elali, 2003). A partir dessa ideia 

começa-se a trabalhar o conceito do meio ambiente como sua casa. 

“...falando bem clichê mas a gente teria meio que agir com um papel de guardião 

mesmo porque o guardião na mitologia indígena é aquele que sabe e por saber 

protege. A gente sabe, mas a gente não protege, então...” (J.V.) 

Esse entrevistado resgata uma figura mitológica que pode se associar a 

atuação do biólogo junto a sociedade, o imaginário do guardião.  Cria-se toda uma 

imagem do biólogo como um salvador, um bastião da defesa da natureza e que vai 

auxiliar a sociedade a encontrar o caminho para sair dessa crise ambiental, energética 

e financeira que se instala. Pode-se ainda resgatar a ideia do biólogo como “guia” de 

uma vida mais sustentável, novamente ilustrando uma atribuição de liderança frente 

a preservação ambiental. Essa mesma imagem sobrecarregada de responsabilidades 

é assimilada por outros profissionais de outras áreas da biologia, contribuindo para a 

criação dessa visão, pelos próprios estudantes de Biologia, durante sua formação, 

promovendo sua legitimação (Araújo, 2009). 

 Essa visão permeada de compromissos e deveres é problemática, em 

virtude da expectativa que se cria em relação ao profissional biólogo. Devido a sua 

diversidade de atuações, é possível que muitos profissionais jamais trabalhem 

diretamente com a preservação ambiental ou algum conceito de conscientização 

ambiental. Esperar desse profissional uma posição de guia ou referência de 

preservação é uma demanda irrealista.  

Recupero aqui a ideia trazida por um entrevistado, quando indagado se a 

conscientização para preservação do ambiente é um dever do biólogo: 

 

“Conscientização? Só do biólogo? Não, mas é importante também. É do 

biólogo, é de todo mundo na verdade cara. Depende do que..., da sua área, do que 

tiver mais perto da sua área, tipo eu gostaria que um economista me ensinasse várias 

paradas que eu não sei.(…)não é só o biólogo que tem que participar, o biólogo limpa? 



63 
 

Não, o biólogo não tem que limpar, o biólogo não tem que jogar lixo lá, ninguém tem 

que jogar lixo. Não é só o biólogo, é todo mundo, vamos limpar, não vamos jogar nada, 

mas tem que conscientizar. Mas não é só dever do biólogo que você tinha perguntado, 

não é só do biólogo, é dos políticos ai, todo mundo, até porque não é só o biólogo, 

tem também a saúde pública, e a saúde pública é só o biólogo? Não, eu não me 

lembro disso, sou biólogo marinho, não sou médico, não sou enfermeiro, não entendo 

nada disso, tem especialistas pra isso, não é minha área. Mas que são 

complementares, as coisas se complementam, acho que as pessoas perdem um 

pouco isso ne, ah que as coisas são integradas ne, são multidisciplinares, não tem 

essa de nichos ne, isolados.(C.M.) 

 

Analisando essa fala, podemos perceber dois pontos: que a questão da 

conscientização é um dever e ação coletiva, envolvendo profissionais de diversas 

áreas e a sociedade em seu conjunto. Com essa divisão de responsabilidades fica 

mais fácil pensar uma ação global de alcance alto e maior efetividade. Ao mesmo 

tempo que se retira um peso sobre o biólogo nesse quesito, ainda reside sobre ele 

uma certa responsabilidade acima da de outros profissionais e pessoas, devido aos 

conhecimentos que esse possui e pode trazer para as pessoas. Ilustramos isso com 

as falas a seguir de alguns entrevistados: 

 

“Eu acho que o principal do biólogo é poder influenciar, ser um agente 

transformador, porque a gente aprende varias coisas e a importância do meio pro 

nosso trabalho, então a gente consegue influenciar as pessoas nesse termo, seja 

trabalhando lá na analítica até na ecologia, vc ser um agente influenciador das outras 

pessoas, acho que ser biólogo faz você mudar o pensamento das pessoas ao seu 

redor” (C.B.) 

 

“É valorizado só quando eles precisam. Quando.... Isso na verdade é algo interessante 

que eu aprendi ontem, é.... no desastre de Mariana. O Felipe tava dando aula pra 

gente e um colega dele foi chamado em 2013 para fazer uma assessoria da área, ver 

quais os riscos e tal. E o relatório dizia claramente que um desastre estava prestes a 

acontecer, em 2013. E acho que se o biólogo fosse valorizado talvez o desastre não 

tivesse acontecido, se as pessoas levassem a sério o que a gente falasse, vai dar 
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merda, conserta isso. Mas em 2015 a barragem cedeu, as pessoas sabiam que ia 

ceder, e aí eles chamam um biólogo pra tentar consertar, mas não tem o que 

consertar. O desastre de Mariana foi o maior desastre, um dos maiores do mundo, e 

aí não tem o que consertar. Isso me irrita mano, se a gente avisa que vai dar ruim, e 

as pessoas fazem mesmo assim, e aí da ruim eles querem que a gente conserte. 

”(J.V.) 

Como papel do biólogo, inclui-se a análise de impactos ambientais sobre obras, 

construções ou demais atividades antropogênicas. A pouca valorização desse 

profissional e consequentemente de seus trabalhos, pode gerar consequências que 

vão além da mera desmotivação provocada nos alunos. Pode gerar consequências 

de perdas de vidas e materiais em larga escala, como no caso citado pelo entrevistado 

acima. Da mesma forma, esse descumprimento sistemático de recomendações feitas 

por um profissional com embasamento teórico e metodologia, pode servir a interesses 

político-econômicos, que com sua força e influencia, negligenciam a avaliação.  

Um caso muito interessante foi descrito por um dos entrevistados, versando 

sobre a atuação do biólogo na conservação, no caso de um ambiente e de suas 

espécies: 

” exemplo  eu lembro, não vou falar o nome não, de um professor aqui da faculdade, 

que coletou um sapo e ele tava, a espécie era endêmica praticamente daquele brejo 

que tava ali e começaram a fazer umas casas no meio. - O arco. - Ele começou a ir 

contra isso, tanto que ele foi, aí num congresso que teve, Congresso de Zoo, ele tava 

no meio disso ai, ele chegou lá e ai a vez que ele teve pra falar, não lembro como é 

que foi o exemplo, mas foi a situação lá, ai ele falou ne pra todos os biólogos que 

estavam ali, é engraçado a gente estar discutindo aqui questão de conservação não 

sei o que, muito bonito, mas ta acontecendo isso, ai ele contou toda a historia, eu 

estou, eu sou o único biólogo aqui que está lutando contra o governo nessa relação 

de impedir essa questão ne. Acaba que a gente, por a gente estar dotado desse 

conhecimento de vetar ou não vetar alguma coisa, a gente acaba tendo um outro limite 

que é mais moral, ah eu vou bater de frente com o cara que vai me dar emprego 

depois entendeu? (J.P.) 

Esse exemplo real trazido pelo entrevistado, demonstra um ponto central no 

conflito vivenciado pelo profissional biólogo, a sua resistência frente ao progresso 
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industrial. Tal progresso é motivado por fatores comerciais e financeiros e, 

frequentemente, entra em choque direto com ideais de conservação ambiental do 

biólogo. 

A situação exemplificada envolve a construção do Arco Metropolitano do Rio 

de Janeiro, uma das obras fomentadas pelo PAC, que auxiliaria na logística de 

transportes da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Um dos segmentos do Arco 

passaria por dentro da Floresta Nacional Mário Xavier, uma reserva localizada no 

município de Seropédica. A problemática ocorreu porque o segmento florestal que 

seria destruído, para a construção desse segmento do Arco, passaria diretamente 

sobre área de banhados que servem de habitat para um anfíbio de pequeno porte. O 

anuro, denominado Physalaemus soaresi Izecksohn, 1965, é uma rã de 

aproximadamente 2 centímetros de comprimentos, com uma vocalização muito 

característica, podendo ser ouvida a muitos metros de distância. Além disso, é uma 

espécie endêmica da área, ou seja, seu habitat natural está resumido a essas áreas 

de conservação ambiental, e, portanto, o aterramento dessas áreas de banhado, 

extinguiriam a espécie completamente. De fato, a espécie até hoje figura oficialmente 

como uma espécie que aparece como em risco de extinção (endangered), pela IUCN 

(2017). 

Aplicando a Perspectiva dos Funcionamentos nessa situação, tornasse 

passível uma resolução justa e ética. Existe um conflito envolvendo a promoção dos 

funcionamentos de distintos sistemas funcionais, representado pelos seres humanos, 

de um lado, enquanto a construção do Arco Metropolitano satisfaz seus interesses, e 

do ambiente natural e suas espécies, com enfoque na pequena perereca em questão. 

Enquanto que obviamente a construção do Arco Metropolitano trará diversas 

vantagens, é observável que tais vantagens são restritas aos seres humanos (os 

únicos, até então, que podem manejar adequadamente um carro), e vale lembrar que 

nessa Perspectiva não há hierarquia de sistemas a priori, e, portanto, os seres 

humanos não deveriam ser priorizados por simplesmente serem seres humanos.  

Além disso, tais vantagens são limitadas apenas a facilitar a locomoção ou 

capacidade de ir e vir, já que esse funcionamento já pode ser adequadamente 

exercido e o Arco seria somente para desafogar o transito existente pelo excesso de 

carros trafegando. É claro que essa facilidade tem uma certa importância para a saúde 
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mental (redução de stress) e, potencialmente, saúde física em casos específicos (por 

exemplo de resposta mais rápida de ambulâncias), mas pode-se questionar se 

melhorar as condições para o exercício desse funcionamento pode ser considerado 

básico. Para tanto, é necessário chamar as vozes, ou seja, ouvir as pessoas 

envolvidas, que seriam diretamente afetadas pela obra. 

Por outro lado, a construção do Arco resultaria na destruição total ou 

interferência forte sobre o ambiente. Tal destruição resultaria na morte de vários 

sistemas funcionais ou impedindo o exercício de diversos funcionamentos básicos, de 

distintos sistemas. Um desses sistemas vivos pode nunca mais existir, com é o caso 

da perereca. A extinção de uma espécie é considerada como um ponto extremamente 

forte, embora nem sempre seja bem explicado a importância intrínseca que a unidade 

categórica “espécie” possui. Mas a extinção de uma espécie resulta também num 

impacto em diversas pessoas, principalmente em biólogos, o que também deve ser 

considerado ao analisar tal conflito. Além dos indivíduos que seriam exterminados 

com a destruição desse segmento de ambiente para a obra, a extinção da perereca 

causa mudanças drásticas ambientais que podem ocasionar a morte de ainda mais 

indivíduos, ou seja, a finalização de diversos outros sistemas funcionais ou o 

impedimento do exercício de funcionamentos de diferentes sistemas funcionais. O 

anfíbio nos é importante, como o ambiente também o é. Carrega mais do que somente 

a importância ecológica, mas uma importância emocional, sendo parte da própria 

composição de nós mesmos, como sistemas funcionais, que pode ser drasticamente 

afetado com a extinção deste animal. 

Portanto, analisando o caso através da ótica da Perspectiva dos 

Funcionamentos, e considerando os interesses dos diversos sistemas funcionais 

envolvidos, parece plausível defender que a construção do Arco não deveria ocorrer 

nesse local, apesar de todo lobby financeiro e político que possa estão em jogo. 

A preocupação com a questao ambiental, mesmo que fortemente motivada por 

cunho antropocentrico, torna-se uma ponte inegável de contato entre Biologia e 

Bioética, no mundo contemporâneo, e provavelmente a mais visada. Vista como uma 

ferramenta produtiva para se trabalhar questões de conservação ambiental, a 

educação ambiental permite tirar o homem do papel de centro das atenções e coloca-

lo lado a lado com os demais seres vivos, situando-o dentro da natureza. Dessa forma, 

pode-se construiruma responsabilidade compartilhada e propor soluções globais 
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através de atitudes locais (Urker et al. 2012).Essa forma de educação ambiental é 

visada por permitir uma participação ativa do ser humano, considerado um sistema 

funcional, entre outros que devem ser vistos como igual valor, dentro de uma vertente 

ecocentrica. E novamente cabe ao biólogo a criação e desenvolvimento  e 

implantação desse tipo de educação  

A coleta de espécimes apareceu durante questões envolvendo a preservação 

do ambiente. A ação de coletar não foi vista por nenhum entrevistado como 

problemática em si, nem a forma como estes espécimes podem ser coletados. A 

coleta surge como assunto problemático pelos alunos com relação ao impacto 

possível no ecossistema, no número dos indivíduos a serem coletados. Uma alta taxa 

de coleta de indivíduos poderia impactar a população dessa espécie naquele 

ambiente ou gerar desequilíbrios. Isso se mostra presente na fala do entrevistado a 

seguir:  

(Relação ética para com seu objeto de estudo) “Com certeza, principalmente 

trabalhos em geral que envolvam coletas de grande quantidade de espécies, você 

pode acabar com uma população, você pode acabar com exemplares importantes 

daquela área, então você tem que ter muita noção do que você ta fazendo e respeitar 

aquele espaço, senão você podem degradar o ambiente para fazer uma pesquisa que 

talvez nem fosse tão, claro que toda pesquisa é importante, mas você tem que ter 

noção dessa…do que você ta lidando. Você tem que ter essa noção, do material que 

você ta trabalhando, se aquilo vai afetar outros indivíduos, seja vegetal, seja animal, 

o que for. Como o seu trabalho vai afetar aquele ambiente, acho que é isso que é mais 

importante. ” (C.B.) 

Coleta de espécimes é um ponto central nas atividades dentro da Biologia. É 

através desse método que se baseia todos os estudos de Taxonomia, Sistemática e 

diversos outros segmentos das Ciências Biológicas. É o contato direto do pesquisador 

com o espécime, de forma a poder aprofundar ou mesmo criar os conhecimentos de 

sua anatomia, fisiologia e evolução. 

A coleta envolve a captura do espécime e sua posterior fixação, ou seja, a 

preservação do espécime para estudo posterior em laboratório. Para tanto existe uma 

disciplina oferecida para o Bacharelado de Zoologia como obrigatória, e eletiva para 

os demais, que versa sobre as técnicas de campo e coleta de seres vivos.  
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Entretanto a coleta também é parte dão formação do biólogo, onde o aluno 

aprende as técnicas as realiza para coletar materiais. Reflexões sobre a coleta 

incluem entre outros fatores o número de indivíduos a serem coletados (o n da 

amostra, que é altamente variável dependendo do estudo a se realizar), a forma de 

coleta e o impacto possível que isso pode causar no ambiente. 

A ocorrência da coleta é pouco conhecida pela sociedade em geral e sua 

justificativa, pouco difundida. Casos como o da coleta de um Martin Pescador de 

Bigode, uma ave raríssima das Ilhas Salomão cuja última aparição na comunidade 

cientifica havia se dado em meados de 1950, servem de exemplo. O pássaro, 

considerado extremamente raro por conta de seus quase nulos avistamentos na 

natureza, e em potencial risco de extinção, foi novamente encontrado por 

pesquisadores americanos em trabalho de campo após mais de 65 anos. Durante o 

encontro, um fotografo captou uma rara foto do belo animal e colocou na legenda que 

ficava triste que o animal tenha morrido, já que o biólogo responsável, Christopher 

Filardi o tinha coletado. 

 Uma vez na internet, a foto e a legenda viralizaram e geraram um mar de 

retaliações e acusações ao biólogo, girando especialmente sobre o porquê de ter 

matado o animal. Este teve que vir ao público e explicar em uma carta, a necessidade 

da coleta de espécimes para estudos biológicos, inclusive com potenciais benefícios 

diretamente convertidos para a espécie em questão. Estudos de preservação e 

conservação muitas vezes são nutridos pelo conhecimento anatômico e taxonômico 

da espécie alvo.  

A questão levantada pelo aluno foi foco recente de uma discussão entre 

autores. O artigo de Minteer et al. de 2014, menciona casos onde a excessiva coleta, 

ou seja, uma coleta sem maiores cuidados ou planejamentos, causou danos sérios à 

espécie e danos ainda imprevistos ao ecossistema. De acordo com os autores, tais 

ações irresponsáveis ajudaram a aproximar espécie da extinção e que, portanto, havia 

a necessidade de se repensar a coleta de espécimes, inclusive propondo métodos 

alternativos para estudo sem a morte do animal. Esse artigo foi criticado por uma carta 

de diversos cientistas, com Rocha como o primeiro autor à Science, demonstrando a 

necessidade e relevância da coleta de espécimes para a geração de conhecimento e 

inclusive preservação das espécies que foram coletadas. 
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 Um dos entrevistados levantou espontaneamente um exemplo que aconteceu 

e que achou relevante com relação a preocupações éticas versando sobre a coleta de 

espécimes, especificamente o potencial dano que uma coleta desmedida pode 

causar: 

  

 “Meu professor outro dia tava no laboratório e recebeu um e-mail que o artigo tava 

recusado, a revista recusou o artigo. Porque era um trabalho de conservação, a revista 

era de conservação, era um trabalho sobre peixe o a justificativa do redator pra negar 

o artigo foi, eu não entendo como um trabalho de conservação do peixe matou 20 

espécies se ele é um peixe que tá em estado, não é de extinção ainda, mas ele já está 

num estado de vulnerabilidade, foi essa a justificativa do redator. não posso aceitar 

um trabalho de conservação em que mata o animal que quer, mata não sei quantas 

espécies do animal que você quer conservar. Ai o professor falou isso, meu orientador 

falou isso, ai a gente ficou meio assim, eu nunca tinha ouvido essa abordagem, ele 

falou legal, nunca tinha ouvido essa abordagem, nunca tinha visto isso, interessante” 

(... ) Ai ele depois escreveu ao cara dizendo que aqueles peixes foram mortos também 

para outros trabalhos, não só pro trabalho de conservação mas também pra alguma 

coisa de taxonomia, de bioquímica, enfim mostra que os peixes não foram só praquele 

trabalho que foi apresentado, pra outros trabalhos que realmente precisavam, 

precisavam entre aspas, de sacrificara aqueles animais, mas é uma história 

interessante, é uma abordagem interessante, se as revistas fizessem essa abordagem 

talvez repensassem as formas assim... (V.P.) 

 

Esse exemplo real demonstra as implicações que a coleta pode ter, inclusive 

sobre a pretensão da conservação da espécie coletada e sua validação científica. Não 

se há certeza e nem garantia de que os estudos realizados com os espécimes 

coletados terão algum impacto para a conservação da espécie em si. Tampouco seria 

possível assumir que não, já que muitas vezes o conhecimento é gerado e somente 

após um tempo é utilizado de forma mais aplicada na realidade. 

Essa situação vivenciada liga-se diretamente ao trabalho de Costello et al. 

(2016), que é editor de uma revista científica chamada Biological Conservation. Nesse 

artigo os autores anunciam que recentemente haviam recusado três artigos por conta 
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de questões éticas: os três artigos haviam demonstrado uma alta taxa de mortalidade 

de indivíduos em áreas inclusive preservada, e falhavam em explicar a real 

necessidade dessas taxas para atingir seus objetivos, que em certos casos era a mera 

constatação de um conhecimento já previamente construído. No artigo os autores 

estruturam e incentivam a aplicação de uma ética de campo durante os trabalhos de 

campo na Biologia, explicitando entre outras coisas um estudo cuidadoso sobre 

quantidade necessária de espécimes a serem coletados e a forma como se vai fazer 

a coleta, dando preferência métodos indolores. 

Algo que achei interessante nesse exemplo dado foi o impacto que as revistas 

científicas têm na formulação da ciência moderna. Como a produtividade cientifica é 

em geral mensurada por quantidade de publicações, e através desse critério 

recompensada, as revistas cientificas ganham uma relevância grande, como 

detentoras da forma de se publicar 

  É notável também, nesse exemplo, como a pressão científica de publicação 

possui um poderio respeitado, e uma mudança nas formas de aceite de artigos 

científicos potencialmente acarretaria reflexões sobre a forma como é feita essa 

ciência. Tal reflexão incentivada por meios que não perpassarem ou não 

influenciassem a publicações cientifica talvez não tivessem o mesmo resultado. 

Retornamos, pois, a forma de avaliação da Ciência moderna, e como esta está a 

mercê do mercado também, fundamenta-se de dinheiro para continuar operando e 

crescer, enquanto esse dinheiro está voltado para a venda e rentabilidade, que por 

sua vez são diretamente observados na publicação de artigos, o conhecimento 

comercializado. 

Mudanças em pontos chaves da engrenagem do sistema de produtivíssimo 

podem expor as fraquezas do esquema atual de fazer ciência e destituí-lo, assim 

acelerando a criação de novos paradigmas de metodologias para avaliar a ciência 

(Camargo JR., 2010) 

Através da ótica da Perspectiva dos Funcionamentos, podemos tentar analisar 

o caso e angariar ferramentas para uma resolução mais correta e justa. O conflito aqui 

apresentado pode também ser descrito como a interrupção de funcionamentos 

básicos de um sistema, no caso do peixe, com uma finalidade de trazer um 

conhecimento, conhecimento esse que pode ou não reverter-se como benefícios para 
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a preservação de outros de sua espécie. Entretanto estamos no campo do hipotético 

com relação ao uso desse conhecimento, que por si tem valor restrito aos 

pesquisadores e potenciais leitores interessados. 

 Existe, porém, uma apreciação do aluno pelo animal coletado, que dá 

maior importância ao estudo e gera cuidados a mais com a pesquisa, para poder 

aproveitar o máximo o sacrifico do animal. 

“Você saber que tipo, aquela vida em especial foi tirada para você pesquisar, para 

você fazer, aumentar o conhecimento. Eu acho que.... Levando em consideração 

todas as questões de quantidade de indivíduos na população e tal, eu acho que acaba 

sendo um sacrifício daquela espécie que pode vir a ser um bem pra ela. Tem várias 

discussões sobre a necessidade e quantidade de bichos para matar, então acho que, 

sempre manter isso em mente eu acho que torna o seu trabalho especial. ” (H.I.) 

 

5.2.1.5 Antropocentrismo 

 O antropocentrismo aparece como um ponto comum em diversas falas dos 

entrevistados, por vezes explicitamente nomeado como tal. Esse é um aspecto-chave 

quando discutimos a atuação plural do biólogo, pois pode trespassar diversas áreas e 

ações. 

 Um dos aspectos que podemos discutir, o papel fundamental do 

antropocentrismo na tomada de decisão do biólogo, diz respeito ao valor de uma 

espécie. Esse valor perpassa e norteia diversas ações do biólogo, como a 

preservação de espécies, como assinala esse entrevistado: 

“... seria hipocrisia dizer que todas as espécies são iguais em termos de valor. Eu não 

consigo dizer isso, senão eu estaria dizendo que a minha espécie, a minha vida não 

vale mais do que a do ratinho que morreu e que esse conhecimento foi utilizado nos 

medicamentos que eu uso, então teoricamente vários morreram para eu tomar um 

remédio. Então o valor da espécie varia, mas aí varia também da importância da 

espécie para a sociedade, eu acho que é esse o paradigma atual. E é assim que eu 

penso. Esse valor da espécie não é igual, vai variar conforme a importância dela para 

uma espécie, homo sapiens. ” (V.P.) 
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É interessante notar a presença de antropocentrismo até como forma de 

justificativa para o uso de animais em experimentos, mantendo a ideia do sacrifício de 

alguns em prol de um bem maior. No caso o bem-maior, é longe de ser um valor 

etéreo, mas sim corresponde ao bem da humanidade, da sociedade humana, mesmo 

que em detrimento da morte e sofrimento de indivíduos de outras espécies, que 

assumem nesse caso um valor instrumentalizado. 

Nesse discurso observa-se claramente que a noção de valoração de uma 

espécie está fortemente atribuída a sua utilidade para a sociedade. Tal utilidade pode 

ser financeira (medicinal, tecnológica) quanto meramente emocional (fauna 

carismática). A primeira utilidade é de forte apelo quando pensamos em justificar a 

preservação de uma espécie, que em geral exige gastos (McCord, 2012) 

Já a segunda utilidade pode ser pensada numa forma de estética, ou um bem 

emocional que a presença daquela espécie traz consigo. O termo “carisma” é muito 

utilizado em publicações sobre conservação de animais símbolos, tais como o mico-

leão, como é no Brasil, ou o panda gigante, é no mundo. Nesse sentido, o termo 

carisma, apesar de ainda ser altamente subjetivo, é relacionado ao favor ou chance 

de angariar recursos que uma espécie tem com a população, ou o apelo que ela 

possui frente a sociedade, caracterizando todo um tipo de fauna como, a fauna 

carismática (Ducarme, Luque & Courchamp, 2012). A entrevista abaixo traz esse tipo 

de questão: 

“o estudo de conservação que também é uma questão meio dúbia, sei lá desde o 

zoologia que é uma coisa assim que poderia ser uma coisa boa mas se você pensar 

é uma coisa super antropocêntrica porque a gente ta guardando o animal pra gente 

ver, mesmo que seja, mesmo o caso mais extremo pra mim é o panda, porque ele só 

sobrevive porque a gente quer, a espécie já demonstrou que ela não esta afim, porque 

assim ela não vai na natureza sem ajuda e a gente mantem esse ciclo por questões 

antropocêntricas nem que seja, tem sim uma política ah não vou deixar aquele animal 

morrer, tá pensando no bem estar dele, mas ele como espécie não tem mais como a 

gente salvar assim, ou não viavelmente, tem como guardar o DNA do animal mas que 

também é antropocêntrico, ta guardando pra um futuro você, ou seus descentes terem 

acesso a isso, uma coisa que a eles nunca tiveram.” (J.P.) 
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Essa fala possui uma reflexão profunda sobre a conservação em si e suas 

motivações. O aluno atenta para o antropocentrismo presente na maior parte das 

relações com os animais. Ao mesmo tempo que pregamos a preservação de uma 

espécie, que pode denotar um sentido não antropocêntrico de cuidado com o ser 

animal não-humano, podemos igualmente pregar tal preservação para fins que 

beneficiem o ser humano, por igual ou mesmo em detrimento da própria espécie 

preservada. O exemplo do urso panda já mencionado é utilizado: na natureza a 

espécie apenas sobrevive com aguda intervenção humana, no sentido de fazer 

reservas e proteger os indivíduos a todo custo (incluindo penas de morte para quem 

ferir ou matar um panda), ressaltando-se que há uma população extremamente 

reduzida e isolada em habitat que não se conectam. Além disso, sua reprodução é 

demorada e difícil de ser induzida, com uma taxa de sucesso em geral baixa. 

Entretanto, existe um programa forte para a preservação do panda gigante, 

com apoio massivo do governo da China. Sua importância cultural ou estética é tal 

que ele é um animal símbolo da República Democrática da China, utilizado como 

moeda de diplomacia: animais são de fato oferecidos e cedidos para países amigos 

da China durante conferencias. O Brasil foi um desses pais agraciados com um casal 

de pandas gigantes que iriam para o Zoológico do Rio. Somente através de abaixo-

assinados e reclamações de defensores de direitos dos animais, encabeçados pela 

jornalista Roberta Carvalho, o Zoológico do Rio recuou na sua decisão de aceitar os 

ursos pandas e eles permaneceram na China. Com isso pode-se perguntar a quem 

beneficia a manutenção dos pandas?  

E quanto a guardar o código genético do animal, como mencionado pelo aluno, 

a preservação do DNA de um animal extinto para “ressuscitá-lo” no futuro? Poderia 

ser um uso igualmente antropocêntrico no sentido de preservá-lo para mostrar a futura 

gerações ou de preservá-lo no sentido de tê-lo, como uma figurinha rara de um álbum 

a ser colecionado com espécies. Ou pode também converter-se em um ato benéfico 

para a espécie em si, de poder voltar a existir e garantir que floresça exercendo seus 

funcionamentos adequadamente para que tenha uma vida digna ou realizada. 

Um ponto a ser discutido é como podemos superar o antropocentrismo, uma 

vez assumindo que podemos estar sendo altamente tendenciosos em nossas 

escolhas e formas de pensar? Um dos entrevistados fala dessas dificuldades: 
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“ (Acha a educação antropocêntrica?) Sim. Mas acho muito difícil isso... mesmo, 

primeiro porque aqui assim a gente tem muita aula em módulos então tem a visão um 

pouquinho de cada professor, e via que na maior parte das vezes a gente tinha essa 

visão de muito antropocentrismo, e não de propósito, não falando ah o homem é 

melhor, mas porque você tem toda uma visão de mundo ne, você tem a visão a partir 

de você mesmo, então é difícil você discernir isso, é complicado. ” (I.T.) 

Para esse entrevistado, torna-se difícil superar essa visão antropocêntrica, pois 

está cercada por ela desde sua criação, sua própria confecção de mundo. A partir da 

ótica humana que temos, fica difícil extrapolar para outras formas de se encarar o 

mundo. De certa forma possui-se um antropocentrismo inerente como resultado da 

limitação física e cognitiva nossa de enxergar o mundo com base em nossos sentidos 

e visões (McCord, 2012). 

 Entra em cena dois campos do conhecimento que podem oferecer soluções 

interessantes ou ao menos exercícios valiosos nessa procura de uma visão 

inerentemente menos antropocêntrica: a Bioética e a Etologia 

A Bioética, no caso aqui representada pela Perspectiva dos Funcionamentos, 

pode nos munir de ferramentas e métodos para encarar conflitos potencias ou reais e 

resolve-los de forma mais abrangente e justo a todos os sistemas funcionais 

envolvidos.  

A Etologia, ramo que estuda especificamente o comportamento animal, 

permite-nos cada vez mais entender melhor os mecanismos que existem nas 

interações dos animais com os ambientes. Tais dinâmicas, associadas com estudos 

de anatomia, fisiologia e taxonomia, podem nos permitir um maior aporte teórico que 

pode exercitar nossa ação de colocar-nos com outros olhos (ou ocelos). Encarar 

diversas situações e aprender a dar significado aos comportamentos de outros seres 

vivos pode auxiliar no aprimoramento da nossa percepção, em relação àsuas 

demandas, e melhorar nossa escuta.  

  Enquanto pensada como um ramo isolado de conhecimento, esses mesmo 

conhecimentos revelados pela Etologia podem auxiliar a descobrir formas de melhor 

utilizar a natureza e seus elementos para interesses meramente humanos. Por isso a 

entrada da Bioética pode dar uma significação distinta a esses conhecimentos, 
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acoplando-os ao interesse de compreender melhor os funcionamentos de sistemas 

funcionais não humanos. 

A associação entre as duas áreas é desejável e inclusive recomendada, já que 

uma pode auxiliar no fortalecimento da outra, e ambas podem servir para nos ajudar 

a cada vez mais poder pensar fora da caixa antropocêntrica de visão de mundo. 

Enquanto a Bioética pode auxiliar a Etologia abrangendo o olhar para incorporar 

também conceitos morais e éticos no seu escopo de atuações, inclusive de 

preservação de espécies, a Etologia pode fornecer embasamentos teóricos para 

melhor reconhecimento de funcionamentos e seus desenvolvimentos plenos. 

 Esse antropocentrismo pode ser ainda melhor observado nas relações com 

seres não-sencientes. Tais relações foram pouco nomeadas no sentido de serem 

conflituosas, mesmo por aqueles que efetivamente trabalham com esses seres vivos 

(plantas, algas, bactérias). As poucas menções que houveram foram ligadas a 

relações com microrganismos, com um enfoque especifico da Biossegurança. 

“Eu acho que uma questão ética seria mais de ter o cuidado onde você vai descartar 

assim, as substancias, o meio de cultivo, acho que é mais pra essa questão do lixo 

biológico, tudo mais, essas questões assim. Mas fora isso eu acho que não, é mais 

questão do cuidado com lixo biológico, que aí é uma questão mais geral de laboratório, 

mas no ponto de levedura não vejo uma questão tão bioética, ética assim. Acho que 

pra ui, para quem trabalha mais com animal eu acho que é mais, martela mais isso, 

até porque assim levedura ela não é patógena, então, se transmitisse doença aí teria 

uma questão mais ética, seria muito mais importante” (N.J.) 

 

  A Biossegurança mencionada pelo estudante é uma área interdisciplinar, onde 

se pensa as atitudes e ações laboratoriais e suas consequências para o meio, de 

forma a reduzir e minimizar impactos (Penna et al, 2010). Com isso estabelece-se 

como uma área transdisciplinar com múltiplas aplicações que possui ainda outros 

conceitos importantes atrelados, com a identificação de riscos nas ações humanas. 

Tal área e suas ferramentas tornam-se ainda mais evidentes e imprescindíveis 

na atuação do biólogo, que enquanto diversificado em seu campo de trabalho, envolve 

riscos amplos e diferenciados, para além dos meramente relacionados a laboratórios 
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e patógenos (Ribeiro & Cardoso, 2015), envolvendo também questões ambientais. 

Embora apresente grande preocupação com contaminação para com o ambiente, 

muitas vezes o ser vivo em questão considerado contaminante (bactéria, protozoário) 

não é foco de preocupação como um sistema funcional e um fim em si mesmo. 

Interessante perceber que alguma disciplina que discuta tais questões ou 

aborde Biossegurança está ausente do currículo de Ciências Biologias, ao menos na 

UFRJ, mesmo sendo presente em outras graduações do mesmo campus universitário, 

como Farmácia, Medicina e Biofísica. 

Através da ótica da Perspectiva dos Funcionamentos podemos conceber tais 

seres vivos não sencientes como concernidos morais, para além de meros objetos de 

estudo para. Tal concepção ainda não é observada na prática do biólogo, ao menos 

nos depoimentos feitos pelos formandos.  

Como citado anteriormente, em caso de conflitos observáveis entre o exercício 

de funcionamentos de diferentes sistemas funcionais, a Perspectiva dos 

Funcionamentos surge como uma ferramenta de resolução de tais conflitos.  No caso 

de uma bactéria, com poder de contaminação alto, que tem gerado sofrimento intenso 

em seres humanos, há de se promover os funcionamentos de um sistema (ser 

humano em sofrimento) em detrimento de outro, (a bactéria).  

Porém, elevar tais microrganismos a concernidos morais impede que haja 

desvalorização desses sistemas funcionais ou interrupções de seus funcionamentos, 

como observado pelo entrevistado: 

 

“eu tenho pena delas. Eu penso, isso ai qualquer biólogo que me ouvir vai dizer que 

eu to viajando , mas assim, é um ser vivo ali ne, é vida , então eu vejo pessoas tratando 

bactéria como se ela não tivesse uma vida e eu não sei se porque eu trabalho com 

alunos também e eu vejo pessoas tratando como se não tivesse vida, por exemplo 

assim, a gente faz cultura de bactéria para depois autoclavar e gasta meio de cultura, 

gasta tempo e algumas pessoas tem prazer de quando vai flambar a alça ne, pegam 

um bolão de bactéria na alça botam no fogo, chamam de tributo no fogo, faz 

shhhhh”.(P.C.) 
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Nessa fala, a mera banalização de um sistema funcional, sem qualquer 

resguardo ou preocupação para com a manutenção de seus funcionamentos, 

demonstra uma insensibilidade, como o aluno reporta que vê estudantes ativamente 

matarem bactérias pelo mero prazer trazido por isso. 

A capacidade de “sentir pena” como descrito pelo entrevistado acima, transmite 

uma ideia de cuidado que se tem de ter com o ser à sua frente e foi a única expressão 

associada a seres não-sencientes. Outro uso da mesma expressão pode ser vista na 

fala abaixo: 

“É complicado, porque quando a gente pensa num animal que é fofinho ai a gente fica 

com pena, a gente (pensa) ah poxa tadinho e tal, mas quando a gente vai trabalhar 

com inseto, ai você pensa ah inseto ai tem que morrer mesmo, as pessoas pensam 

assim (...) Mas assim, eu acabei me apegando também, a gente acha nojento e tal no 

primeiro contato, mas a gente acaba se acostumando, claro que não chega a começar 

a achar que é fofinho também, mas eu acho que acaba por se tornar a mesma relação 

assim de tentar fazer, usar o animal mas usar, tirar o máximo de proveito possível 

para que não seja em vão, só fazer um negócio aqui.” (D.L.) 

 Nesse fragmento de entrevista, ainda que o animal seja diferente em sua 

aparência, e possua uma aparência considerada socialmente indesejável, como os 

artrópodes de modo geral, o entrevistado pôde sentir uma conexão com ele. O apegar-

se a ele é um sentimento genuíno criado no aluno no contato com o animal, em sua 

situação de uso, despertando um dos gatilhos de empatia. A empatia, quando 

entendida como uma habilidade de inferir e experienciar o que entendemos ser o 

sentimento de outros, que podem inclusive ser não humanos, é uma força-motriz de 

mudanças de paradigmas (Phillips, 2009). Ainda que socialmente a ideia seja de 

repulsa com essa espécie de animal, o aluno pôde sentir pena e relutância em colocá-

lo em situação que gere sofrimento ou morte. 

Estudos como o de Taylor & Signal (2005) apontam como uma empatia maior 

por parte das pessoas em relação aos animais converte-se diretamente em ações e 

interações mais benéficas com eles, não somente com animais de estimação. 

Portanto, pensar uma educação que fortaleça esse contato e permita o crescimento 

dessa empatia, em detrimento de sua redução, pode ajudar o biólogo a pensar 

impactos de sua atuação para seres não-sencientes. 
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Aqui pode se trazer a questão da empatia criada a partir do conhecimento do 

outro. A prática da escuta apurada maximizada pelos conhecimentos biológicos que 

temos podem propiciar as ferramentas metodológicas cognitivas necessária para 

identificarmos com maior clareza os funcionamentos básicos desses sistemas 

funcionais menos destacados. 

 

5.2.1.6 O Nicho do Biólogo atual - Sobreposição de nichos  

  O conceito de nicho originalmente refere-se a Ecologia, como proposto por 

Hutchinson (Townsend, Begon & Harper, 2008), como o nicho ecológico, um papel 

que o animal possui dentro de seu ambiente natural, junto a suas demandas 

ambientais. Uso de tal terminologia já existe no marketing e administração, onde 

significa um trecho especifico do mercado onde o produto poderia adentrar e ocupar. 

Adaptando ainda para um uso mais social, pode-se interpretar como a área de atuação 

daquele profissional, ou o local que ele ocupa enquanto ser atuante e produtivo da 

sociedade. 

 O biólogo enquanto profissão regulamentada entra em conflito com a atuação 

de outros profissionais. Engenheiros ambientais e engenheiros florestais são 

formações que capacitam profissionais para atuação junto a empresas e órgãos 

públicos ou privados com questões relacionadas ao meio ambiente. 

O Engenheiro Ambiental foi especificamente nomeado por 5 entrevistados, 

como uma profissão com atuação sobreposta a do biólogo, especialmente na parte 

de licitações e levantamentos faunísticos. Observando a ementa curricular do Curso 

de Engenharia Ambiental da UFRJ e analisando as disciplinas que versam sobre o 

estudo do meio ambiente de forma geral, voltado ao seu funcionamento enquanto 

ambiente, temos um total de 300 horas de carga horária. Nessa observação não foi 

contada disciplinas com fins instrumentais, ou que se refiram ao ambiente degradado. 

Esse número parece pequeno quando comparado com a carga horária de 555 horas 

que um bacharel em Ecologia possui de disciplinas, adotando esse mesmo critério. 

Entretanto é bem acima do bacharel biólogo de outras modalidades que possuem 

como obrigatórias 120 horas referentes ao estudo do ambiente. Como ilustram esses 

alunos: 
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“É só ver o fato que o engenheiro ambiental pode fazer o mesmo trabalho que a gente 

tendo duas aulas de Ecologia no máximo na faculdade isso é muito complicado porque 

eles têm talvez as ferramentas para manejarem algo, mas eles não sabem dos 

sistemas, eles não aprenderam. Ecologia não é algo fácil, não...” (J.V.) 

 

“Sim, mas eu acho que todo o tempo as pessoas me convencem que não. É a 

impressão que me dá, porque justamente a gente ta perdendo espaço, pra outros... 

pra engenharia ambiental, alguma outra coisa que tenha um nome mais... exato. ” 

(B.I.) 

 

Um dos alunos em sua fala propõe uma forma de se modificar essa perda de 

espaço do biólogo em relação ao engenheiro, através da inclusão de um maior de 

disciplinas com enfoque de exatas ou o aumento da relevância das que já tem. No 

curso de Ciências Biológicas da UFRJ, existem seis disciplinas obrigatórias que 

versam sobre conhecimentos exatos, a dizer: Quimica I, Química II, Bioquímica I, 

Bioquímica II, Estatística e Complementos de Matemática. Porém, de acordo com 

essa fala, mesmo quando presentes, essas disciplinas são negligenciadas ou 

subvalorizadas, o que contribui para um afastamento de técnicas exatas que seriam 

uteis para tornar o biólogo mais competitivo no mercado de trabalho. 

 “…olha como mudar a visão das pessoas eu não sei muito bem, mas como mudar 

em termos práticos seria a gente ter matemática e aulas de exatas, computação, 

levadas mais a sério, se a gente tivesse mais disso, e por exemplo parece que o 

professor que dá calculo aqui na verdade é o último cara lá da Matemática, ou o cara 

que eles não querem, é alguma coisa assim, mas tipo a gente poderia ter uma pessoa 

mais aplicada à Biologia no cálculo que é uma das matérias que eu acho mais 

interessante. Queria as pessoas se interessassem mais. E ter uma estratégia mesmo, 

saber que a gente pode entrar nesse mercado, teria que ser uma coisa que a gente 

quisesse mudar mesmo e não só ficar falando que é difícil, que matemática é difícil e 

não querer trabalhar.” (B.I.) 
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 Essa aversão com instrumentos de ciências exatas, de acordo com o aluno, 

impede que o biólogo possa munir-se de tais ferramentas e estar melhor preparado 

para demandas do mercado atual.  

 

5.2.1.7 O biólogo como pesquisador 

 A academia surge novamente nas falas do entrevistado, agora como foco de 

atuação do biólogo. O biólogo acadêmico pesquisador é uma atuação central para 

muitos dos entrevistados, tamanha foi a citação a essa forma de atuar. Para um dos 

entrevistados isso configura um problema em si, revelando um aparente 

desconhecimento de demais atuações: 

“Eu não acho que  a população vê o biólogo com um olhar de desvalorização mas 

acho que falta mais assim as pessoas entenderem o que um biólogo faz, entender 

que não é só licenciatura e entender quais (as) pesquisas, onde pode trabalhar, em 

qual laboratório e se pode trabalhar em zoológico, em aquário, em jardim botânico, 

em empresas também, o que não falta é área para atuar mas as pessoas acho que 

tem que ver isso, entender isso, ate muitos biólogos também se forma na faculdade e 

acham que o mundo é só dar aula em colégio e dar aula em faculdade” (N.J.) 

Tal declaração ressalta a falta de conhecimento ou contato da maior parte da 

população, e mesmo de muitos biólogos, com o trabalho do biólogo. Inclusive como 

ressalta o aluno, formandos de Biologia, ao fim de sua jornada acadêmica, prontos 

para adentrar o mercado de trabalho, apresentam-se inseguros quanto à real atuação 

do biólogo, e observam um abismo entre a teoria e a pratica desses nichos 

empregatícios, limitando-se a ver o mundo acadêmico ou magistério como opção. 

Esses achados corroboram os resultados do estudo de Oliveira et al. (2007) que em 

entrevistas fechadas com alunos bacharéis em Biologia apontaram um enorme 

desconhecimento dos alunos com suas áreas de atuação e uma reclamação unanime 

sobre a desvalorização da profissão. 

Tal desconhecimento mostra-se evidente nas falas a seguir: 

”E o que eu mais vejo aqui é o biólogo na área acadêmica, na área de pesquisa, na 

atuação em campo eu quase não vejo. E eu sinto falta disso porque no final da 

faculdade quando eu fui pesquisa o que eu poderia fazer sem ser a pesquisa em si, 
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eu fiquei meio perdida, porque ninguém sabia me explicar onde é que o biólogo 

poderia trabalhar. Porque eu pensei em terminar e procurar um emprego, fazer 

alguma coisa antes de tentar o mestrado, o mestrado só abriu a prova agora no fim 

do ano, sempre procurava alguma coisa para não ficar parada e não achei nada. Isso 

foi meio impactante. Me disseram que o biólogo pode atuar em várias áreas, mas que 

áreas? Falta um pouco dessa divulgação eu acho na faculdade, eu senti falta disso. 

Senti bastante falta. ” (C.B.) 

“Além da academia? Me diz que eu vou lá fazer! Professor. É, professor. Eu não vejo 

muito... quero ver na verdade, tô procurando, porque eu não quero ser professor, mas 

assim vou pra onde ne, que empresas, até consultoria, mas fora isso” (R.F.) 

Existe uma visão perceptível, por boa parte dos entrevistados, que veem o 

magistério, seja em ensino básico ou superior, uma atuação garantida do biólogo, ou 

muitas vezes a única resguardada. Muito disso deve ao fato de nenhum outro 

profissional possuir habilitação para atuar como professor de Ciências em ensino 

fundamental, de Biologia em Ensino Médio, e em disciplinas mais específicas dentro 

do curso de graduação em Ciências Biológicas. Tal fato não se mostra verdadeiro 

quando pensamos em atuações fora da educação, tais como levantamentos de fauna 

e flora, licenciamento e mesmo conscientização ambiental, que podem ser exercidas 

por outros profissionais. 

Apesar de sua notável pluralidade de conhecimentos, o profissional formado 

em Biologia parece dominado pela imagem do acadêmico. Seja em Ensino Superior, 

ou em Ensino Básico, a profissão de professor, foi a mais invocada pelos 

entrevistados. Isso corrobora o estudo de Araújo (2013) que apontava essa natural 

inclinação por parte de profissionais de outras áreas de imaginar a figura do professor 

ao se pensar um profissional biólogo. 

Alia-se a isso o fato que no Brasil a profissão pesquisador não existe 

formalmente, estando quase sempre atrelada ao cargo de Professor, especialmente 

dentro de Instituições de Ensino Superior. Com isso pesquisadores que possuem 

poucos recursos didáticos ou pouco interesse pessoal se veem forçados a dar aula 

para manter seu laboratório e pesquisas operando. Profissionais com uma grande 

quantidade de informação armazenada e gerada, muitas vezes na própria vanguarda 

da criação de novos conhecimentos, possui uma grande dificuldade em transmitir esse 



82 
 

conhecimento adiante. A garantia de conteúdo e saber técnico não se converte em 

didática para repassá-los (Silva & Borba, 2011). 

Embora para certos autores esse abismo entre o que pesquisam e os que 

ensinam é meramente artificial e teórica, sendo não aplicável na prática (Backes, 

2007), ainda reside esse tipo de questionamento, principalmente voltado a valorização 

de cada uma dessas categorias. Isso se legitima por provas de concurso, de acesso 

a universidades, onde a prova de aulas ou didática frequentemente vale menos e é 

subestimada quando comparada a análise de currículo ou a prova especifica de 

conteúdo 

O respeito aos dados coletados e a veracidade das informações coletadas foi 

uma preocupação demonstrada pelos entrevistados. Práticas como forjar dados e 

roubo de trabalhos foram nomeados pelos formandos como questões éticas dentro da 

Biologia, um ramo que possui um extenso e vigoroso trabalho laboratorial e de 

pesquisa. 

(onde vê a ética) “Na parte dos dados, o que eu vou interpretar dos meus dados, não 

omitir ou não modificar o modo como eu tô observando eles, e eu vejo por enquanto 

mais assim, mas depois vou ter que publicar esses dados então talvez é... depois eu 

vejo desse modo mas por enquanto eu vejo assim que é o que tô fazendo no 

momento. Mais ligado aos dados mesmo, a confiabilidade mesmo do que eu vou 

apresentar. ” (B.I.) 

Historicamente foi no campo de Ciências Biológicas que grandes fraudes foram 

realizadas, fraudes essas mundialmente reconhecidas. A descrição do famoso 

dinossauro saurópode Brontosaurus excelsus, por Marsh, em 1879 (que revelou ser 

a colocação errônea do crânio de um Camarasaurus em um corpo de Apatosaurus), 

durante a também famigerada e eticamente problemática Bone Wars (Rajewski, 

2008); o caso do homenídeo conhecido como Homem de Piltdown que por 50 anos 

foi um fóssil valioso da evolução do Homo sapiens, mas provou-se ser uma quimera 

de ossos diferentes espécies de primatas misturadas (Costello, 1985); esses são 

exemplos clássicos de práticas fraudulentas malvistas no meio cientifico, relativo a 

fabricação de dados. 

“eu acho que outra coisa séria a própria ética da pesquisa, tipo, questões de roubar 

dados de pessoas ou esconder dados de certas pessoas, acaba sendo uma coisa que 
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por mais que a gente tenta... por mais que a gente acha que não existe, que não vai 

acontecer, volta e meia surge casos de pessoas que estão escondendo materiais ou 

então que falsificaram dados, eu acho que também não é um dilema necessariamente, 

não, é questão de ética também, é questão de você, e é uma coisa que a ciência tem 

que evitar, a ciência tem que ser abrangente, tem que ser acessível mas que muita 

gente acaba achando que não, fazendo minha pesquisa só pra mim, acho que a ética 

da pesquisa em si é uma questão de acessibilidade de informação.” (H.I.) 

Essa última fala evidencia as más-condutas cientificas como situações que 

retiram da ciência sua qualidade inerente de ser acessível a todos. Por exemplo, ao 

fabricar ou falsificar dados ou autorias, o cientista está rompendo uma esperada 

transparência para com seus leitores e a toda a sociedade, escondendo reais dados 

ou autoria da pesquisa. Com essa omissão proposital de informações, a ciência torna-

se menos acessível, já que os reais dados ou autores estão sendo intencionalmente 

escondidos do alcance dos leitores. Em casos como plágio ou pastiche, torna-se em 

última instancia um desrespeito a um compromisso para com o leitor dos artigos, em 

caso de publicação, ou do próprio orientador ou banca, no caso de um TCC. O leitor 

espera ter acesso a informações corretas e inéditas, confia no autor, e tem essa 

relação frágil de confiança quebrada pelas ações (Diniz & Munhoz, 2011). De igual 

maneira a sociedade espera do meio científico informações verídicas, mesmo que 

inconclusivas, e na medida que dificultam o acesso dela a tais informa 

Isso inclusive pode gerar repercussões, como gera, para toda a ciência 

enquanto campo do conhecimento. Casos notoriamente infames recentes como o do 

doutor Hwang Woo-souk que ganhou grande atenção midiática, trazem um desserviço 

a imagem da ciência e ao próprio papel de cientista, chegando ao ponto dos demais 

cientistas cataloga-los como falsários, afastando-os da figura que se quer criar do 

cientista (Cabral-Filho, 2012) 

 Outro ponto levantado pelos entrevistados, voltado a pesquisa científica é o 

objetivo com o qual os conhecimentos são gerados, ou seja, o porquê daquela 

pesquisa estar sendo conduzida e aquele conhecimento estar sendo gerado. Isso se 

mostra presente na seguinte fala de um entrevistado: 

“Mas assim no meio cientifico, no meio acadêmico como um todo de produção de 

artigo, de essa ideia de que acho que sempre ta melhorando que não 
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necessariamente é o que, eu vejo muito artigo assim que as vezes, tá o cara estudou 

o percevejo da Malásia que tem um habito tal, ta mas é conhecimento por 

conhecimento ou ele fez isso pra ele ganhar um prestigio próprio entendeu? No meio 

cientifico dele e ele ser respeitado pra, sei lá, n motivos, não tô julgando ele. É uma 

coisa que um antigo orientador falava de um efeito, acho que ele publicou um artigo 

sobre isso, também é outra coisa…publicar artigos e artigos, é essa questão que ele 

chamou de efeito padaria. Que é você produzir ciência quente, ta toda hora 

produzindo, o laboratório está toda hora produzindo e ai as vezes um artigo que 

poderia ser por exemplo ele descobriu 5 espécies em algum lugar tal, ao invés de 

fazer um grande estudo sobre o local e tal, ele publica cinco artigos pra cada espécie, 

um para cada espécies e isso gera impacto, ele como cientista, ele vai gerar índice 

que eu esqueci o nome, quanto mais você publica mais você é citado, você aumenta 

esse valor, dependendo da revista, o impacto da revista que você publica também, 

também influencia, então as vezes um artigo o cara vai querer publicar, vai querer 

ficar publicando, ele vai querer sei la publicar numa revista tal e pode não ter o mesmo 

impacto que publicar em uma outra revista menor” (J.P.) 

 

 Para o entrevistado, há um risco do conhecimento estar sendo utilizado 

meramente como instrumento de ascensão profissional, um uso que poderia ser 

associado a de uma mercadoria. Publicando em alta quantidade, fornece ao cientista 

um retorno financeiro maior, mesmo que não haja uma reflexão do porque esse estudo 

estar sendo conduzido, ou um possível retorno desse conhecimento para a sociedade. 

O entrevistado lista questões como fator de impacto de revistas e quantidade de 

citações como critérios que são avaliados comumente pelas instituições de fomento, 

de medição da produtividade cientifica, e ajudam na manutenção desse possível uso 

de pesquisas como insumos. 

Além disso, nesse segmento o Efeito Padaria citado relaciona-se com a 

atenção que um assunto pode ter e, portanto, torna-se mais lucrativo produzir 

conhecimento sobre ele, atraindo mais leitores. Nessa forma de pensar, determinados 

temas (tais como células troncos, preservação de espécies com interesses médicos) 

ganham status superiores e tornam-se foco de laboratórios, devido ao holofote que 

estes podem trazer. Junto a essa atenção vem uma maior divulgação e potencial 

financiamento para o laboratório e grupo de pesquisa. 
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Igualmente pode-se pensar na Ciência Salame (Salami Science), ou seja, o 

esquartejamento de trabalhos científicos resultados de uma mesma investigação, com 

mesma metodologia e mesmos objetivos, em vários artigos que diluam o resultado 

final, e permitam ao autor um maior número de publicações e a oportunidade de citar-

se. Essa prática é encarada como uma má conduta cientifica, antiética por permitir ao 

pesquisador usufruir de ganhos acadêmicos ou financeiros derivados de sua alta 

produtividade numérica, mesmo que os diversos artigos referenciem-se a um mesmo 

projeto (Maia, 2017). Pode-se argumentar também que isso é uma pratica que 

promove a manutenção do pensamento do conhecimento como ilhas isoladas de 

conhecimentos específicos, em detrimento de uma ideia de constante 

multidisciplinaridade ou de uma visão mais holística do conhecimento.  

Tais consequências são frutos de uma lógica mercadológica que se aplica a 

área científica. A Cientometria, área destinada a medição da produtividade cientifica, 

é voltada a índices de publicação, citação e fatores de impacto de revistas cientificas. 

Quanto maior a produtividade em termos de números de artigos e publicações melhor. 

O mesmo se dá com o número de citações e onde se pública (Mingers & Leydesdorff, 

2015). A fala do aluno exemplifica essa questão: 

 

“(...) rola coisas assim que faz escondido pro outro não saber, rola muita competição, 

aquela coisa de ah eu tenho que publicar mais do que fulano, isso me deixava tão mal 

sabe, porque parece que a gente é medido pelo que a gente faz ali, tipo, as coisas 

mais importantes ao meu ver não são medidas, é o que ta no papel, é  que ta no 

currículo, é a pontuação da revista que você conseguiu publicar, é o sei lá, o nome da 

universidade que você estudou sabe? Esse tipo de coisa não me faz muito bem, 

comecei a perceber isso. ” (D.L.) 

 

Essa forma de avaliação definitiva quantitativa de produtividade gera um alto 

grau de stress nos pesquisadores e nos alunos, recém iniciados na área de pesquisa. 

Estudos como o de Vilaça & Palma (2013) versam exatamente sobre esse mal-estar 

causado na academia pela constante pressão de publicar, ilustrado na máxima 

definida como publicar ou perecer.  O aluno acima afirma que tal atmosfera 
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competitiva “não me faz bem”, no sentido de ilustrar o mal-estar sentido pelo mesmo 

nesse ambiente de intensa pressão e competitividade. 

 

“Teoricamente existe um elemento pra impedir o fechamento que é a chamada 

extensão, é um dos elementos, se você for ver a teoria onde o mundo funciona e tudo 

é perfeito, a universidade é um tripé, é a pesquisa, a extensão e o ensino. Então 

quando a gente vai pra pratica a gente percebe que um desses pés é muito mais... os 

profissionais ali presentes gostam muito mais, dedicam muito mais, utilizam muito 

mais o esforço deles e a energia deles num desses pés, que é a pesquisa. Porque? 

É uma boa pergunta, eu não sei. Não sei se é uma questão de perfil, os mais antigos 

têm esse perfil e quando.... e passa esse perfil pras novas gerações  e... quando fazem 

as bancas para contratar novos professores contratam dentro desse perfil, pessoas 

que tenham esse perfil, não sei, aqui é uma área....eu to especulando um pouco o 

porque da manutenção desse tipo de perfil. Tem profissionais ali que querem fazer 

ótimos trabalhos de extensão, que se dedicam bastante nas suas disciplinas, na parte 

do ensino, mas ainda é preponderante na minha visão o pé da pesquisa ser o mais 

importante. O da extensão talvez o menos. Então assim a extensão seria o elemento 

pra fazer esse dialogo ne, ela existe pra fazer esse diálogo, porque ele não acontece? 

Talvez pelo polêmico falta de esforço dos professores (...)Quando ele é contratado 

pela universidade ele é contratado para fazer os três pês, mas a universidade exige 

muito mais dele, que ele seja um bom pesquisador, ai vão ver lá as publicações dele, 

enfim, do que ele ter uma boa didática para dá ruma boa aula ou que ele saiba o que 

é extensão. Talvez isso nem seja necessário, não sei,” (V.P.) 

O entrevistado aponta o fato da Universidade apoiar-se no tripé constituído pela 

pesquisa (gerando conhecimento novo), o ensino (perpetuação desse conhecimento 

aos futuros formadores de novos conhecimentos) e a extensão (aplicação prática 

desse conhecimento para a população em geral). Comumente esse tripé deve ser 

pensado dinamicamente, com uma intensa e necessária troca entre pesquisa-ensino-

extensão que permite um ciclo entre o conhecimento e a prática. Convencionalmente, 

entretanto, observa-se que um dos pés desse tripé é hipertroafiado, como é a 

pesquisa, com o outro atrofiado, como é justamente a extensão. Com isso, surgem 

estudos que ressaltam e promovem um princípio de indissociabilidade descrito por 

Moita & Andrade (2009): 
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 “A extensão e o ensino não são acessórios à pesquisa, mas continuações 

naturais dela, se a produção científica do conhecimento quiser ser efetiva e intervir 

para modificar a realidade estudada – voltando a enriquecer-se, nesse processo, por 

dela alimentar-se continuamente.” 

(Pg: 279) 

Com isso todos os três componentes do tripé se fortalecem e conseguem 

crescer juntos, mais do que conseguiriam sozinhos. Podemos traçar também esse 

neglicenciamento da extensão novamente na forma como a ciência é avaliada e, 

portanto, recompensada. Atividades de extensão não são fatores relevantes no 

momento que se avalia a produtividade e, consequentemente, o valor de um 

pesquisador. O quanto ele vale é sinônimo de quanto ele produziu conhecimentos 

novos ou quanto publicou, e não o quanto seu conhecimento impactou numa realidade 

ou o quanto esse conhecimento foi repassado para outros indivíduos. Novamente 

retornamos aqui a influência mercadológica na educação superior, através da 

valorização da inovação, do conhecimento novo, em detrimento do repasse desse 

conhecimento a outras pessoas 

 A divulgação científica surge como uma ferramenta de aproximação academia-

sociedade, pregando uma transparência do que se é estudado e o compromisso em 

repassar esse conhecimento construído entre paredes da instituição de ensino 

superior para o público em geral. Como assinala o entrevistado abaixo: 

“é complicado, eu acho que o biólogo tem... é meio que um paradoxo, porque a gente 

pode atuar como acadêmico, consultor ambiental, como pesquisador e como biólogo 

de campo mas eu não costumo ver nenhuma dessas funções muito atreladas a 

sociedade assim, eu vejo assim os acadêmicos muito afastados da população, e eles 

(população) tem o imaginário do biólogo principalmente do biólogo de campo como 

alguém bem bicho grilo, você vai ver os biólogos só aparecem pro povo na televisão 

fazendo coisas legais, o carinha do programa. Todo mundo sabe o que o advogado 

faz, eu não sei se as pessoas realmente sabem o que o biólogo faz, até porque a 

nossa área é tão extensa, então eu acho que falte um pouco disso. Um pouco mais 

de comunicação com as pessoas” (J.V.) 
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 Através dessa visão, a divulgação poderia auxiliar a sociedade de forma geral 

num maior entendimento de como se dá a atuação do biólogo, bem como sua 

importância. O entrevistado identifica um conflito na sociedade: 

“Mas conflito cara, com a sociedade, com.... eu não vejo muito conflito, eu vejo 

dificuldade de passar, transmitir conhecimento pra sociedade. Conflito não é de falta 

de interesse, o conflito é de falta de comunicação, que muitas vezes as pessoas não 

sabem adaptar a forma o linguajar, a forma de falar para transmitir para uma pessoa 

que não tem tanto conhecimento e que seria interessante que ela soubesse. ” (O.S.) 

 Essa fala ressalta a dificuldade que existe na comunicação entre um nível e 

outro de escala informacional, ou seja, como fazer a transposição didática dos 

conteúdos construídos na universidade, com seu grau de complexidade, para um 

público leigo, de forma que se mantenha as informações integrais e verídicas. Na fala 

do entrevistado, observa-se essa preocupação sobre o julgamento do que seria 

interessante para a pessoa leiga saber ou não, porém essa decisão acaba sendo 

tomada sem uma consulta a própria população. O que levanta a pergunta, quem 

julgaria o conhecimento que é interessante para repassar e o que não seria? A 

princípio parece ser esse o papel do divulgador cientifico. 

 A outra fala corrobora a fala anterior e ressalta a importância da didática e da 

adequação de linguagem para repassar o conteúdo a população: 

“o biólogo também tem que saber um pouco da parte da didática eu acho pra não falar 

besteira por ai na rede social e também pra se preparar adequadamente para quando 

for dar uma palestra, porque senão você transmite ideias totalmente equivocadas, ou 

então não se didatiza alguns conhecimentos que são muito importantes de seres 

passados, imagina um biólogo que trabalha com AIDS,HIV e ai dar uma palestra numa 

comunidade e só fala termos extremamente científicos. Tem que ter noção dessa 

transposição que deve ser feita, então assim não vai chegar nos objetivos dele que é 

conscientizar as pessoas, ele vai apavorar todo mundo, mas não vai conscientizar, ” 

(P.C.) 

 O entrevistado atenta para que uma falta de didática ou preocupação com o 

conteúdo a se passar pode beirar uma ação irresponsável e levar consequências 

aquela população a que está se tentando alcançar. Embora mais visível quando se 
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fala em questões de saúde, tal irresponsabilidade ou falta de cuidado com a 

divulgação de conhecimento pode inclusive afetar fauna e flora daqueles locais 

 

5.2.1.8 Atuação no Ensino Básico – O Professor 

Um caso que pareceu interessante ressaltar foi a atuação do biólogo como 

professor de ensino básico. Seja no Ensino fundamental como professor de Ciências 

ou no Ensino Médio na matéria de Biologia, o biólogo professor possui uma enorme 

gama de conteúdos a passar para seus alunos. E em meio a esse mar de conteúdo, 

aparecem alguns tópicos mais socialmente sensíveis, capazes de suscitar possíveis 

conflitos éticos, como observa-se nas falas dos entrevistados abaixo. Assuntos como 

sexualidade e gênero, reprodução humana, doenças sexualmente transmissíveis, 

conceito de espécie e evolução, são parte do conteúdo a ser passado pelo professor 

de Biologia, de acordo com os Programas Curriculares Nacionais (PCNs) em vigor. 

 “Como vai falar por exemplo de sexo, vai falar de doença sexualmente transmissível 

para uma católica extremista. Não é difícil não tá. Evangélica extremista. Não é difícil 

não ta. É porque eu não trabalho com EJA, eu trabalho com ensino regular, não é fácil 

não cara. E tem aquele evangélico extremista, tem homossexual na sala, tem a 

homossexual na sala também, tem o homofóbico, a homofóbica, o machista. Cara, os 

alunos são o que os pais são em casa. Eles simplesmente são espelhos., eu acho que 

a escola, lembra o que eu falei, remete a ensinar você a viver em sociedade, lembra 

do mestre. Então isso que seria ser professor para mim. Tentar mostrar um outro ponto 

de vista das coisas.” (O.S.) 

 

“Se por exemplo eu tô na sala de aula e um aluno... eu não sei... por eu ter essa 

questão de educar eu tô em conflito sempre, então eu já dei aula em lugares super 

estranhos, em lugares barra pesadíssimas e nunca tive nenhum aluno que discutiu 

comigo, porque eu vou sempre construindo um raciocínio junto com eles e quando 

chega a um ponto eu boto um questionamento, mas você acha que isso é certo? Você 

acha que isso é o melhor pra você? ” (P.C.) 

Tais declarações corroboram estudos de Silva & Krasilchik (2013) que apontam 

para as dificuldades da atuação do professor de Ciência em sala. Nas entrevistas 
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realizadas junto a licenciandos de Biologia, um dos tópicos mais abordados por eles 

foi a dificuldade de discutir assuntos considerados polêmicos ou taboos. Os alunos 

não se consideravam capazes de sustentar discussões sobre tais temas e indicavam, 

como causa, a falta de ferramentas para se pensar isso ou proximidade com o 

assunto. 

Entretanto, de toda forma ainda cabe a esse profissional abarcar temas 

socialmente polêmicos, que são foco de estudos bioéticos. Por exemplo, a inserção 

necessária de Gênero e Sexualidade dentro do conteúdo programático da Biologia no 

Ensino Médio, que gera discussões em sala de aula. Ou mesmo a inclusão do ser 

humano como um animal como os outros, que gera desconfiança por parte de alunos, 

com forte visão antropocêntrica.  
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6. CONCLUSÃO 

Esse estudo destaca-se em meio a um conjunto de bibliografias um tanto 

quanto reduzido, se consideramos o número diminuto de publicações que versam 

sobre o tema. Quando presentes os estudos versam sobre a aplicação de técnicas 

didáticas para ensino e inclusão de Bioética dentro da graduação em Biologia.  

Portanto temos aqui um estudo que apresenta com ineditismo: a aplicação da 

metodologia de entrevistas semiestruturadas a estudantes de Ciências Biológicas, a 

semelhança de estudos que ocorriam somente dentro de cursos de saúde; a inclusão 

de bacharéis junto aos licenciandos, de forma a pensar o biólogo como uma figura 

unitária, embora variada.  

A escolha de estudantes recém formandos de Biologia encontra sua razão na 

construção do psique e posicionamento desse jovem profissional. Recém-saído da 

academia, eles mantem ainda em sua mente a formação acadêmica e suas nuancias 

pelas quais foi submetido, enquanto projeta sua visão de atuação e experiência em 

estágios. 

 Ao fim dessa pesquisa, mais perguntas foram levantadas do que respostas 

alcançadas para as questões formuladas e, ao contrário do que se poderia pensar, 

isso é um bom indicativo. Percebi com essa pesquisa e desdobramentos realizados, 

como os minicursos, que contemplamos apenas a ponta de um iceberg, sob o qual 

encontra-se conflitos e questões que permeiam a própria fundamentação do biólogo 

enquanto profissão. 

 As duas esferas trabalhadas dentro da investigação, tanto as atuações 

profissionais do biólogo, como na sua formação, mostraram-se extremamente 

interconectadas. Temas como o papel da academia (quanto a sua ética e seu 

compromisso social), a questão animal (em usos didáticos ou de pesquisa) e de 

divulgação de conhecimento foram igualmente abordados. 

Um dos pontos abordados que faz uma ponte entre ambas as esferas é a do 

espaço da reflexão dentro da formação de Biologia. Essa reflexão é ligada não 

somente a pensar sobre os processos didáticos, mas especialmente para se pensar 

as atuações do biólogo na sociedade. Ao longo do estudo foi observado pelos olhos 

dos formandos que tais espaços eram reduzidos ou ausentes, e quando oferecidos, 

insuficientes. 
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Especialmente a questão da falta de incentivo a realização de divulgação 

científica pode trazer consequências diretas sobre a visão que a sociedade tem do 

biólogo, mantendo uma visão limitada. Essa por sua vez pode interferir em áreas de 

sua atuação, ou mesmo na falta de um lobby para uma maior representação junto a 

sociedade. 

 Os estudantes de Biologia são sistemas funcionais com especificações 

individuais que por vezes entram em choque com a forma vigente de ensino e 

formação das Ciências Biológicas. Para além disso, observa-se também questões 

pessoais que surgem nos formandos através das situações vivenciadas dentro da 

academia, tais como as dinâmicas de relação alunos-alunos e alunos-orientador (com 

o paralelo alunos-professor) 

De forma geral, essas mesmas questões não são abarcadas formalmente pela 

universidade, que as relega para espaços confinados em atividades extracurriculares 

ou dependendo do interesse e engajamento do professor em traze-las. 

 Há uma grande dificuldade de se pensar conceitos éticos ou mesmo identificar 

questões que eles considerem éticas, embora eles consigam reconhecer certas 

situações ou questões problemáticas para si ou outros, sem problemas. Essa 

identificação chega sem a noção de que se tratam de questões e problemas de cunho 

ético, acredito que muito decorrente da falta de informação e debate que lhes são 

propiciados. De forma geral, a Ética e a Bioética passam despercebidos pela maior 

parte dos estudantes, visto que não são formalmente ofertadas ao estudante pela 

Universidade em momento algum. 

Persiste a ideia da Ética como algo de fora ou reservado para assuntos mais 

taboos (experimentação animal, más condutas cientificas) e não se pensa nessa 

mesma ética como algo corriqueiro e um exercício de constante reflexão, adentrando 

incluso nas questões de atuação e de identificação dos formandos com a profissão. 

Observada como algo externo ou confinada a determinadas esferas e situações, a 

ética é desprovida de maior significação, já que na maior parte do tempo está fora do 

alcance ou aplicação do estudante. Essa visão conflita diretamente com a importância 

que os alunos deram a ela, inclusive assegurando que buscar a ética é essencial não 

só para o biólogo mas para todo os setores da sociedade. Faltam-se ferramentas ou 

entendimentos de como trabalha-las, mas há o anseio e a necessidade de segui-la. 
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 Por mais que a educação formal da Biologia apresente com maestria a gama 

enorme e variada de conhecimentos teóricos conteudista sobre as distintas formas de 

vida, suas características mais especificas e interações com o meio, estes conteúdos 

ainda residem sobre num patamar de cunho antropocêntrico. A visão mesmo quando 

abrangente, quanto aos seres a serem estudados e ao próprio meio ambiente, ainda 

persiste na procura de finalidades muitas vezes voltadas para o interesse humano. 

 Associado a alta demanda, presença e participação de alunos de graduação 

nos minicursos que foram ministrados, podemos ver uma carência e interesse sobre 

questões éticas do biólogo e a necessidade de um espaço para reflexão das suas 

atuações, bem como de debate sobre diretrizes a seguir. Os espaços para tal reflexão 

e discussões de assuntos éticos, quando observado, limita-se a atividades de 

extensão universitária, de ampla participação e organização dos próprios alunos. 

Observa-se também um papel importante do professor na graduação ao buscar propor 

esses questionamentos em meio a sua disciplina, ainda que soterrado de conteúdos 

a passar. 

Em geral, a relação com animais parece ser um ponto de conflito persistente, 

identificado por alunos, mesmo quando alguns desses não se sentiam pessoalmente 

atingidos. Essa interação permeia toda a área de Biologia e possui diversas esferas, 

tais como a coleta de espécimes, uso com fins didáticos e uso em experimentações 

científicas. 

Apesar da grande gama de seres vivos igualmente estudados pelo biólogo, a 

preocupação moral com seres não-sencientes é perceptivelmente relegada. Quando 

referenciados, possui um toque vago de valoração do vivo, da vida, e restringe-se a 

Biossegurança, como uma forte preocupação com o impacto que tais seres, quando 

mal manipulados, podem causar a outros ou ao ambiente. 

Pensar que a área acadêmica não está livre dos vícios e ismos que vemos na 

sociedade fora da universidade, é o primeiro passo para começar a combate-las 

efetivamente. Além de forças como o racismo e o machismo, que já foram 

demonstrados ativos dentro da academia em estudos anteriores, (Teixeira, 2011; 

Boring, Ottoboni & Stark, 2016; Grunspan et al. 2016) há também o especismo 

presente dentro da formação acadêmica. Isso se torna ainda mais relevante quando 

se pensa no biólogo profissional, um profissional capacitado a lidar com distintas 
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formas de vida, incluso aquelas comumente marginalizadas por sua falta de 

importância para a sociedade. 

Essas problemáticas devem ser contempladas ao se pensar uma formação 

socioprofissional e, portanto, abordadas pela universidade de alguma forma que 

possam ser devidamente trabalhadas. 

A questão ambiental foi surpreendentemente pouco mencionada com relação 

a conflitos pessoais, mas fortemente reforçado quando se pensa a atuação e 

importância do biólogo. Diretamente ligado a visão comum que se possui do biólogo, 

os futuros biólogos também veem na preservação e conscientização ambiental um 

papel e responsabilidade do biólogo. Detentor de conhecimentos que outros 

profissionais e pessoas não possuem, ele pode auxiliar no maior entendimento e 

compreensão da necessidade de se preservar o ambiente que nos cerca. Novamente 

observa-se uma veia antropocêntrica, no sentido de preservar porque necessitamos 

dela. 

O tópico mais abordado por unanimidade foi a questão da atuação do biólogo, 

tanto de apreensão em como do mercado de trabalho que irá absorvê-los ou não, 

quanto o que podem de fato fazer profissionalmente. O desconhecimento com as 

atividades do biólogo é somado à sua desvalorização observada e cria um panorama 

geral de pessimismo. Essa onda de falta de perspectiva acaba criando um efeito 

retroalimentador de retorno a universidade, uma volta a um porto seguro. Esse porto 

seguro em geral é observado como a academia ou salas de aula, espaços vistos como 

garantidos para o trabalho do biólogo. Tais atuações são tidas como ainda 

resguardadas da ameaça de outras profissões, visto que apenas o biólogo é permitido 

atuar como professor de Ciências ou de Biologia. 

 Essa aparente desvalorização do biólogo quando comparado a outras 

profissões de atuações semelhantes, pode ser observado na visão deles pelas ofertas 

limitadas de atuação e sobreposição de atividades com outras profissões, que teriam 

a dianteira por serem mais aplicáveis do ponto de vista mercadológico, adotando mais 

mecanismo que são comercialmente interessantes, como o caso da Engenharia 

Ambiental e as ferramentas da área de Exatas. 

 Uma novidade trazida por essa pesquisa é a de se encarar tais desinformações 

e pouca valorização como problemas éticos, na medida em que influem diretamente 
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no comprometimento de funcionamentos desses alunos e impactam sua atuação 

profissional na sociedade. Dentre as atuações múltiplas do biólogo, existe uma 

constância que é a do impacto de suas ações para com outros, seja esse a sociedade 

em si, seus alunos ou colegas, animais não-humanos, seres não-sencientes, e o 

próprio meio ambiente. 

 Cobra-se desse tipo de profissional uma conduta ética adequada, mesmo que 

esta nunca tenha sido ensinada a ele. Tanto no Código de Ética do Biólogo, quanto 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Ciencias Biologicas, a 

preocupação com o posicionamento ético e engajamento social são claras. Porém tais 

formas de reflexão e mesmo seus embasamentos filosoficos e teoricos são ausentes 

do curriculo vigente.  

Três entrevistados, após suas entrevistas, se manifestaram querendo participar 

de um minicurso ou palestra sobre Ética na biologia. Após o convite formal da 

organização da XXI Biosemana para a realização e a definição do minicurso que seria 

realizado esse ano, esses três entrevistados participaram como alunos do minicurso. 

A ideia principal da disciplina seria combinar elementos teóricos que serão 

passados aos alunos e as reflexões dos mesmos sobre questões éticas que 

considerem relevantes dentro de sua formação e atuação. Ao fim do minicurso os três 

deram avaliações positivas sobre o que foi discutido, de maneira anônima, e atuaram 

como multiplicadores de ações, levando essa discussão para seus laboratórios. 

A proposta seria uma maior inserção de espaços de debate e reflexão da 

própria atuação do biólogo. Uma digressão a Filosofia da Ciência especificamente nas 

Ciências Biológicas. 

 Aqui construiu-se, como exercício de sugestão, uma ementa que perpassa por 

diversas esferas da Ética Aplicada e Bioética, de modo a abarcar as principais 

questões e pontos conflitantes éticos trazidos pelos próprios formandos, após todo o 

seu percalço acadêmico. 

 Outra sugestão aqui colocada é a de inserir a Bioética como um conceito 

transdisciplinar, aproveitando de sua multidisciplinaridade inerente e sua variada 

gama de atuação. Ocorreria a semelhança de como a Biossegurança, também uma 

área multidisciplinar, é trabalhada em alguns cursos (Costa & Costa, 2013). Portanto, 

temas relativos a Bioética e a Ética na Biologia seriam pautas em distintas matérias 

nas mãos de diferentes professores. 
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Essa sugestão segue exemplos de trabalhos como (Carneiro et al., 2010) que 

acreditam que essa difusão aumenta a chance de entendimento dos alunos da multi-

utilidade da ética na atuação profissional. Um desafio potencial e ao mesmo tempo 

um benefício inédito seria o de aumentar o engajamento dos professores quanto a 

isso, ou seja, buscar formas de conscientiza-los da necessidade de colocar questões 

de reflexão e de cunho ético em suas respectivas disciplinas. Tais questões seriam 

levantadas pelos mesmos ou por leituras que tivessem, e versariam sobre potenciais 

conflitos na atuação do biólogo e reflexões dentro da sua área de especialidade. Essa 

abordagem permitiria uma produção maior de problematizações que somente um 

especialista de uma área pode por vezes observar, desde que ensinado ou treinado a 

olhar com essa ótica. Do contrário, pode-se trabalhar por anos com questões 

potencialmente conflituosas e jamais reconhecê-las como tal. Isso foi observado em 

certo grau na dificuldade dos próprios estudantes de identificar questões conflituosas 

eticamente; mesmo que certas situações e questões gerem desconforto ou incomodo 

pessoais, não eram categorizadas como problemáticas, e muito menos de cunho 

ético. 

A última proposta a ser feita é a de Workshops ou Minicursos, intervenções 

pontuais que sirvam como válvulas de escape para reflexões de questões 

potencialmente problemáticas do biólogo. Uma versão reduzida e compactada da 

disciplina, que mesmo quando realizadas em locais de escasso espaço de reflexão, 

podem gerar frutos produtivos e ser bem recebida. Tanto no sentido de fornecer aos 

alunos conceitos teóricos para analisar questões, quanto o próprio espaço para poder 

refletir sobre sua atuação. 

 A estrutura da disciplina proposta foi construída segundo as especificações de 

Spudeit (2014), de construção de plano de ensino e com base nas disciplinas 

ofertadas pela UFRJ. Dessa forma, a disciplina descrita estruturou-se assim: Ementa; 

Objetivos Gerais; Objetivos Específicos/; Conteúdo Programático; Requerimento; 

Metodologia; Avaliação; Cronograma e Bibliografia (Anexo III) 

 Por fim, entendemos como uma educação apropriada e digna aquela que 

holisticamente envolva conteúdos pragmáticos aliados a um ensino que proponha um 

espirito crítico e resgate de reflexão ética. Uma formação que não atenda aos conflitos 

trazidos pelos estudantes e que em sua origem gere esses mesmos conflitos torna-se 
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uma formação não adequada. Tal formação pode colocar em xeque que tipo de 

profissionais se está tentando construir.  

A necessidade de se pensar uma formação holística que consiga alinhar os 

conteúdos que se espera de um biólogo profissional, reconhecido com o poder de 

pensamento crítico que igualmente compõe essa visão do biólogo, constitui uma 

diretriz urgente se quisermos pensar biólogos completos e prontos para os desafios a 

se enfrentar.  

Para tanto, resgato as palavras de Van Rensselaer Potter, bioquímico, 

comumente reconhecido por ter sido o primeiro a usar o termo Bioética, em seu livro 

“Bioética: Ponte para o futuro”, sobre a necessidade da criação dessa ponte entre 

valores “humanos” e o conhecimento científico teórico: 

“Eu tomo a posição que a ciência da sobrevivência deve ser construída sobre a ciência 

da biologia e expandida além das fronteiras tradicionais afim de incluir os elementos 

mais fundamentais das ciências sociais e humanas, com enfoque na filosofia no 

sentido estrito, ou seja “amor a sabedoria”. Uma ciência da sobrevivência deve ser 

mais do que uma ciência sozinha, portanto eu proponho o termo Bioética para 

enfatizar os dois ingredientes mais importantes na obtenção dessa nova sabedoria 

tão desesperadamente necessária: conhecimento biológico e valores humanos. ”  

(Pg. 27) 

 Concluímos que o espaço atual da universidade contribui para a formação 

técnica e especializada do biólogo profissional, mas tem interferido pouco nas 

questões mais sensíveis da própria atuação deste. Inclui-se aí reflexões quanto a 

própria natureza de suas atuações. Atuações essas que são tão diversificadas quanto 

complexas, e suscitam questões éticas específicas dessa área do conhecimento. 

Essa distinção de nichos atuantes do biólogo profissional traz à tona a necessidade 

urgente de se trabalhar bioética e ética para esses profissionais no contexto de suas 

atuações. 

 Aliar uma educação de alta qualidade técnica e conteudista, sem esquecer de 

abarcar a reflexão de sua atuação e posicionamento do indivíduo enquanto 

profissional é o caminho para se pensar biólogos prontos para serem biólogos em 

meio ao Século XXI. 
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Anexo I – TCLE (Termo de Consentimento Livre Esclarecido) 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Dados de identificação 

 

Título do Projeto: Bioética e Biologia: Visões e questões éticas dos estudantes de graduação  

Pesquisador Responsável: Lucas Nascimento Ferreira Lopes 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: UFF – PPGBIOS 

Telefones para contato do Pesquisador: (21) 98575-2221 - (21) 2234-3031  

Nome do voluntário: 

_____________________________________________________________________________ 

Idade: _____________ anos                                            R.G. ______________________________  

 

O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Bioética e Biologia: visões e 

questões éticas dos estudantes de graduação”,  de responsabilidade do pesquisador Lucas 

Nascimento Ferreira Lopes. 

 

   O presente projeto tem como objetivo avaliar e identificar questões e problemáticas do ponto de 

vista ético na atuação do profissional biólogo dentro da sociedade. Como as formações em geral 

dentro das Ciências Biológicas não contemplam muito espaços para discussões e reflexões sobre 

essa atuação plural queremos observar que tipo de questões éticas típicas e muitas vezes 

exclusivas do biólogo são identificados pelos alunos de graduação de último ano e a melhor forma 

de se trabalhá-las. Para tanto entrevistaremos alunos do último ano da graduação em Ciências 

Biológicas da UFRJ, de cada Bacharelado e Licenciatura para que possam apontar questionamentos 

ou questões éticas que tenham vivenciado durante seu tempo no meio acadêmico ou que esperam 

vivenciar em sua atuação como biólogo. Uma entrevista será feita com você pessoalmente 

mediante a sua aprovação e somente o áudio da entrevista será gravado, com o intuito de ser 

transcrito somente por mim. Logo após a transcrição o áudio será apagado. Você poderá recusar-se 

a responder quaisquer perguntas que causem constrangimento de qualquer natureza a você.  A 

revelação de informações ou práticas pessoais ou sigilosas de indivíduos da UFRJ com relação a sua 

ética poderiam gerar retaliações a você, portanto qualquer identificação pessoal sua, incluindo o 
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áudio, não será divulgada, de modo a conservar sua anonimidade. Ao realizar tais entrevistas e 

identificar tais questões éticas queremos reforçar a necessidade de uma formação crítica e que 

possa abranger aspectos éticos e discussões típicas do profissional biólogo, fortalecendo assim a 

identidade dessa profissão e reflexões sobre suas atuações e formação. Você terá acesso pleno aos 

resultados desse estudo na sua conclusão. Ressaltamos que a sua participação na entrevista é 

voluntária sem qualquer bônus ou ônus direto a você, e que o consentimento poderá ser retirado a 

qualquer instante sem qualquer consequência ou prejuízo na sua relação com o pesquisador ou 

instituições envolvidas. O pesquisador responsável coloca-se a disposição através dos telefones 

acima para sanar qualquer dúvida ou responder qualquer pergunta relacionada a pesquisa. 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, para obter 

informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais informações:   E-mail: 

etica@vm.uff.br                                   Tel/fax: (21) 26299189  

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho/HUCFF/UFRJ – 

R. Prof. Rodolpho Paulo Rocco, n.° 255 – Cidade Universitária/Ilha do Fundão - Sala 01D-46/1° 

andar - pelo telefone 2562-2480, de segunda a sexta-feira, das 8 às 15 horas, ou através do e-mail:  

cep@hucff.ufrj.br 

 

Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ acredito ter 

sido suficientemente informado a respeito das informações sobre o estudo acima citado que li ou 

que foram lidas para mim. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, seus 

desconfortos e riscos, as garantias de anonimidade e de esclarecimentos permanentes. Concordo 

voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer 

momento, sem penalidades ou prejuízos. Eu receberei uma cópia desse Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) e a outra ficará com o pesquisador responsável por essa pesquisa. Além 

disso, estou ciente de que eu (ou meu representante legal) e o pesquisador responsável deveremos 

rubricar todas as folhas desse TCLE e assinar na última folha.  

 

 

 Rio de Janeiro, ______ de ____________ de _____________  

 

_____________________________________       _____________________________________    

                 Nome e assinatura do entrevistado                                   Nome e assinatura do pesquisador responsável  

 

____________________________________          ____________________________________    
                                Testemunha                                                                              Testemunha 

  

mailto:cep@hucff.ufrj.br
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Anexo II – Roteiro das Pergunta para Entrevista Semi-estruturada 

 

 

Perguntas Base das Entrevistas 

 

 - Porque você fez Biologia primeiramente?  

- Como escolheu sua especialidade? 

- Quais são as atuações do Biólogo para você? Onde você vê ele atuando na 

sociedade? Identifica algum conflito nessa atuação? 

- Já vivenciou algum conflito durante sua formação, conflito ético, pessoal, moral que 

a Biologia tenha proporcionado? 

- Você teve espaço para reflexão dentro da sua formação? 

- Quais as especializações em Biologia que você identifica que existe? Acha 

importante ter essas divisões? 

- Como você lida com conflitos pessoais seus? 

- O que é Ética para você? 

- Você acha que a Ética é importante para um biólogo? Como? E dentro do seu 

trabalho? 

- Qual a importância do Biólogo na sociedade? Ele é importante? 

- Você acha que o Biólogo é valorizado dentro da sociedade? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

Anexo III – Organização detalhada da disciplina proposta de Bioética para 

Biólogos 

 

Ementa – A disciplina permite ao aluno conhecer a origem da Bioética, suas 

principais correntes e aplicações, especificando dentro da atividade do biólogo, de 

forma a criar uma reflexão e embasamento filosófico para sua atuação e 

identificação de potenciais conflitos com sua posterior resolução. 

 

Objetivos Gerais: Apresentar áreas de potenciais questões éticas 

Como a Ética se relaciona a atuação do biólogo 

Pensar a ação plural do profissional biólogo de um ponto de vista ético e moral 

Fornecer ao aluno ferramentas de reflexão e posicionamento ético e justo 

 

Objetivos Específicos: Permitir ao estudante um espaço de reflexão e crítica da 

atuação profissional 

Pensar pontos problemáticos na atuação do biólogo 

Identificar questionamentos e demandas individuais quanto a questões éticas 

Pensar questões específicas de cada área de especialização 

 

Conteúdo Programático - Bloco I – Ética e Bioética 

Origens da Bioética 

Correntes mais importantes 

Métodos 

Ontologias 

 

Bloco I consiste na apresentação da fundamentação teórica inicial sobre a Bioética. 

Para tanto podemos traçar sua origem enquanto campo da Ética Aplicada, desde a 

sua mais tenra concepção no Imperativo Biológico de Fritz Jahr, teólogo alemão, 

perpassando pela sua designação formal feita por Van Rennselaer Potter, bioquímico 

americano, e culminando nas suas aplicações recentes. 

Importante ressaltar suas origens próximas a do pensamento biológico, através da 

constante invocação das Ciências Biológicas e da figura do Biólogo, como agente 
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transformador social e ético. Importante também frisar a visão antropocêntrica que 

existe ainda, mesmo com a preocupação ambiental. 

Explanação de casos médicos que levaram ao Relatório de Belmont, ressaltando a 

importância da Bioética se fortalecer e configurar-se como área transdisciplinar, bem 

como sua gradual migração para a área de saúde. 

Explicar características comuns a todas as correntes a serem estudadas – Métodos – 

Ontologia – Epistemologia – Coerência - Inclusão 

Apresentação das principais correntes Bioéticas – Ética das Virtudes de Aristóteles, 

Ética Deontológica de Kant e Ética Consequencialista Utilitarista de Bentham/Mill 

Apresentação de correntes filhas – Principialismo de Childress & Beauchamp; Ética 

do Cuidar de Carol Adams; Perspectiva dos Funcionamentos de Maria Clara. 

 

 

Bloco II – Ética na Ciência 

Más-Condutas em Ciência 

Plágio 

Pastiche 

Apropriação de dados ou trabalho 

Falsificação de Dados 

Fabricação de Dados 

Relacionamentos em ambiente acadêmico 

 

Bloco II versa especificamente sobre a Ética Científica, bem como as condutas mais 

prezadas e evitadas dentro do ambiente cientifico. 

Ética na Publicação Cientifica – explicando melhor sobre o que á e publicação 

cientifica, bem como características típicas desse tipo de escrita 

Explanação e exemplos dos tipos de más condutas mais comumente realizadas – 

Plágio/Pastiche/Fabricação de Dados/Falsificação de Dados 

Uso de exemplificação e exercícios para entendimento dos conceitos 

Ética Cientifica Relacional – explicar como as relações humanas dentro da academia 

podem ser avaliadas e encaradas, com especial enfoque na relação orientador-

orientando 
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Bloco III – Ética Animal 

Conteúdo Programático:  Três Rs – Refinar, Reduzir, Substituir (Replace) 

Métodos Alternativos 

Uso em Experimentações 

Uso com fins didáticos – em sala de aula 

Coleta de Espécimes 

Visão da Lei  

Correntes Bioéticas da Ética Animal  

Utilitarismo de Peter Singer 

A Senciência como Ponto de Corte Moral 

Consumo Animal 

Direitos dos Animais 

 

 

Bloco III – Pensar a necessidade de se pensar em Ética Animal, qual seria a 

demanda e potenciais pontos de conflito. 

Abordar os conceitos legais existentes que se referem aos animais  

Abordar as correntes principais existentes que versam sobre a Ética Animal e suas 

divisões de posicionamento – explanar o NeoUtilitarismo de Peter Singer que coloca 

a Senciência como ponto de corte moral; a Teoria dos Direitos de Tom Reagan; a 

Ética do Cuidado de Carol Gilligan.  

Explanar cada uma das várias interfaces de contato homem-animal que podem se 

observam conflituosas – uso de animais em experimentação como cobaias, a 

questão da DL 50, e uso em industrias como a de cosméticos. 

Uso de animais em experimentos científicos – maior aplicação para o biólogo. 

Conceitos de se repensar a forma de produção cientifica – inserção dos 3R (Reduzir, 

Refinar e Substituir) 

Coleta de Animais – ponto-chave para Biologia e específica dessa área. Uso de 

espécimes em distintos estudos. A forma como coletar – existe modo mais correto 

ou que cause menos dor e porque se deve segui-lo. Número de indivíduos a ser 

coleta – variação de estudo para estudo x quantidade de indivíduos de uma 

população especifica. Visão social crítica sobre a coleta – conceito de licença de 

matar 
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Uso de animais para fins didáticos – dentro da formação de Biologia (Ensino 

Superior) e uso de animais em aulas de Biologia e Ciências (Educação Básica) – 

utilidade x resultados. Qual a lei que versa sobre tal uso e como ela se estrutura. 

Observar as diferenças de atividade entre os abolicionistas e os bem-estaristas – 

conceituação de ativistas – etapas de uma denúncia ou de ir contra o poder 

hegemônico. 

Consumo animal – reflexão sobre o processo de comer carne, com enfoques 

variados, perpassando a explanação evolutiva e confrontando com a realidade 

moderna – Melanie Joy e o Carnismo (abarcando os 4 Ns da justificativa de comer 

carne -  Natural, Normal, Necessary, Nice). Carol Adams e o Referente Ausente – 

mesma força que cria o desengajamento moral entre homens e animais consumidos 

o faz com as mulheres – fragmentação do sujeito ao ponto de não reconhecer o 

produto como parte de um todo (ser vivo consciente) – como por exemplo o bife que 

não é identificado pela criança como a vaca, e funciona com os peitos e bundas de 

revistas e comercias, que seriam produtos, afastados de significado da mulher 

inteira, o ser consciente moral. 

 

Bloco IV – Ética Ambiental 

O ambiente como concernido moral 

Correntes Bioéticas de Ética Ambiental 

Ecofeminismo 

Ecologia Profunda  

A Ecologia 

Coleta de Espécimes 

 

Bloco IV - Focado á Ética Ambiental e seus desdobramentos atuais 

- Necessidade de se pensar o ambiente de forma ética – aumento de trabalhos e 

artigos sobre a degradação ambiental – porque tornou-se preocupante? – visão 

antropocêntrica de preservar para futuras gerações. 

- Relacionar com trabalhos de Ecologia antigos que já falavam disso – aumento de 

interesse e de relevância de tudo que o biólogo já falava. 

- Problemas atuais ambientais – questão de justiça (refugiados ambientais), questão 

de saúde coletiva (epidemias e doenças causadas por impacto e desequilíbrios 

ambientais) – mudanças antropogênicas – impacto do atuar.  
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- Como sair do antropocentrismo – correntes bioéticas de Ética Ambiental – 

pensamento holístico. A Ecologia Profunda pensada por Arne Naess com suas 8 

indicações a serem seguidas e 3 proposições a serem entendidas.- relação com a 

Ecologia científica de Ernst Haeckel. 

- Ecofeminismo e suas vertentes – junção da preocupação com a defesa da 

natureza e da defesa dos direitos da mulher – reconhecimento do patriarcado como 

força de submissão da natureza e da mulher. 

Distintas vertentes atuais  - Clássica (surgida com a exploração do trabalho feminino 

no campo junto a pesticidas que destruíam a natureza), Espiritualista (figura 

feminina como Gaia, Mãe Natureza, mais sensível e mais empática que o homem, 

mais técnico e frio - tecnopatriarcado), Construtivista (encara como construção social 

a figura da mulher como natural e sensível, e portanto sujeito a mudança – mulher 

não é naturalmente mais ), Animalista (reconhece o sofrimento e consumo animal 

como uma pauta a ser levantada com amis afinco, como sintoma do sistema 

capitalista machista) e Queer (explicita a luta pelos direitos de sexualidade e genro 

como uma pauta a ser debatida junto, pois são mais sintomas de uma mesma força 

coerciva). 

- Perspectiva dos Funcionamentos – inclusão de seres vivos de todas as classes, do 

ambiente em si como concernido moral. Elevação ao patamar moral, deve ter 

respeitado seus funcionamentos distintos enquanto Sistema Funcional 

reconhecidamente importante para nós. Importância essa para além da mera 

utilidade deste. 

- Consumo ético – formas de estruturação econômica e política alternativas – 

surgimento da Permacultura como forma de organização alternativa sem 

reproduções de injustiças e problemas éticos e estruturais insustentáveis da 

sociedade capitalista. 

- Consumo ético – posicionamento individual da pessoa enquanto comprador – 

pautar-se por questões éticas como norteadores do seu consumo – o veganismo 

como posicionamento ético e político. 
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Bloco V – Ética e a Biologia 

Casos – exemplos da área 

Espaços para reflexões individuais 

Exercícios de posicionamento  

 

Bloco V – Questões do Biólogo 

- Uso de exemplos de situações que podem ser conflituosas na atuação plural do 

biólogo 

- Levantamento de problemáticas trazidas pelos próprios alunos 

 

Requerimento: Nenhum. Não há necessidade de uma disciplina como pré-requisito, 

o ideal seria ofertar já no ciclo básico (ideal de segundo ano – terceiro ou quarto 

período), pegando alunos recém-chegados e fornecendo a eles as ferramentas para 

pensar situações que vão vivenciar ou vivenciam em seu estágio.  

Metodologia: Apresentações de PowerPoint com conteúdos; exemplos dados 

oralmente ou em folhas; ciclos de debates e discussões entre todos 

Avaliação:  - Confecção de textos dissertativos argumentativos de posicionamento 

frente a questões éticas abordadas em sala. Será avaliada a forma de raciocínio e 

coerência do discurso para mantê-lo 

- Confecção de um trabalho escrito identificando uma questão ética de preferência 

em sua atuação no estágio ou projeto atual (podendo ser fictício) e uma possível 

resolução com aplicação de uma ou mais correntes éticas ou bioéticas. 

 


