
298

“O que é vida?”
 Contextualizando a pertinência da indagação

Marcia Reami Pechula*

O QUE É VIDA? É um processo material que peneira a matéria e desliza sobre ela como uma
onda estranha e lenta. É um caos artís tico contro lado, um conjunto de reações químicas,
desnorteadamente complexo que produziu, há mais de 80 milhões de anos,  o cérebro de
mamífero que hoje, sob a forma humana, redige cartas de amor e usa computadores de silício
para calcular a temperatura da matéria na or igem do universo. A vida, além disso, parece
estar prestes a perceber, pela primeira vez, seu lugar estranho, mas verdadeiro num cosmo
em inexorável evolução. (Margulis, Sagan, 2002, p. 44).

1 INTRODUÇÃO

O que é vida? Mais que uma pergunta trata-se de uma investigação remota. E, ainda que haja, na
atualidade, a assertiva de que não há resposta simples para pergunta tão complexa, ela ainda instiga
cientistas, filósofos, juristas e religiosos, entre outros pesquisadores, que tentam encontrar respostas
plausíveis para a questão. Assim, mesmo partindo-se da constatação de que se trata de uma pergunta sem
resposta universal, crê-se na pertinência e atualidade da investigação.

É evidente que não há, aqui, propósito de formulação (no sentido de dar a fórmula) de resposta para
a indagação, uma vez que ela se insere na experiência histórico-cultural da humanidade. Este texto defende
que a indagação a respeito do que é vida, mesmo que não possa ser respondida enquanto fenômeno
universal, mantém a pertinência tanto por constituir a base da investigação epistemológica da biologia,
como por atribuir sentido ao arcabouço de várias outras áreas de conhecimento (tais como o filosófico, o
sociológico, o psicológico, o jurídico, o religioso, entre outros). A indagação, nessa perspectiva, merece
credibilidade e atenção.

A obra O que é vida?, de Erwin Schrödinger (1887-1961), publicada em 1944, constitui um marco a
todos aqueles que, por algum motivo, retomaram a pergunta nos últimos anos com o intuito de ampliar o
conhecimento no campo da ciência. Recentemente, pelo menos três obras com título similar trouxeram
contribuições significativas para a contextualização contemporânea do tema. São elas: O que é Vida?Para
entender a biologia do século XXI, de Charbel Niño El-Hani e Augusto Passos Videira; O que é Vida?, de Lynn
Margulis e Dorion Sagan, que aqui serão tomadas como alicerce para justificar a pertinência da pergunta
no campo da Biologia. O que é Vida? 50 anos depois, organizada por Michael P. Murphy e Luke A. J. O’Neill,
que resulta de uma homenagem feita a Schrödinger (50 anos após da publicação do livro). Nela retoma-se
a pergunta feita pelo físico, em 1944, e se trava um debate em torno do tema na perspectiva de físicos e
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biólogos. A despeito da significativa importância dessa obra, ela não será aqui considerada, pois merece
estudo e reflexão à parte. Sem dúvida, as três obras arrolam um debate atualizado sobre o tema e, de certa
forma, colocam-se em diálogo com a “original” (expressão para colocar como eixo central a obra de
Schrödinger).

Contribuíram ainda para as reflexões uma variedade de pequenos textos captados em sites e blogs e
um dossiê sobre vida sintética, elaborado pela revista Com ciência. Esses produtos serão abordados sinte-
ticamente com o intuito de contextualizar o debate sobre o tema no espaço externo à academia.

Uma primeira leitura desses textos permite pelo menos duas considerações iniciais: a primeira
remete à pergunta “O que é vida?”, ainda muito instigante e que envolve muitos cidadãos interessados que
produzem um vasto número de textos orientados e dirigidos a diversas preocupações de caráter científico,
ético, ambiental, religioso, entre outros. A segunda, decorrente da primeira, é a de que a indagação não tem
sido uma preocupação restrita apenas a uma área de conhecimento – a biologia no caso – mas a várias
outras áreas de conhecimento, “seduzidas” por essa preocupação. Embora o diálogo entre essas áreas
possa promover reflexões interessantes, o estudo empreendido neste texto está voltado ao campo científico.

2 O QUE É VIDA? – A INDAGAÇÃO NO ESCOPO DA CIÊNCIA

O ponto de partida para a justificativa da pertinência da pergunta será a contribuição posta no
campo científico em que as reflexões se inserem: a biologia. O evolucionista E. Mayr (1998; 2005) atribui a
essa ciência a tarefa de construir, ela mesma, o arcabouço teórico e a metodologia de seu objeto de estudo
– a vida. Nessa perspectiva, o autor defende a tese de que não basta à biologia descrever o que é vida, mas
dizer por que ela é como é.

A assertiva acima corrobora e justifica a necessidade de a biologia produzir e desenvolver um
campo fértil de investigações epistemológicas. A relevância dos estudos empreendidos nesse campo, entre-
tanto, ainda hoje é controversa. Um fator significativo de fomento a essa contenda é o apregoamento das
ciências ao discurso do desenvolvimento tecnológico a partir do início do século XX. Nesse sentido, a
compreensão sobre o desenvolvimento dos conhecimentos biológicos, é orientada, especialmente, durante
a formação científica inicial (graduação), pela pesquisa de caráter laboratorial, específica, destinada a
aplicabilidade imediata.

No entanto, o desenvolvimento tecnocientífico não torna as investigações de caráter epistemológico
menos importantes. Evidência disso é a produção significativa nas áreas de filosofia e história da ciência,
sobretudo, aquela edificada a partir de 1960 por T. Kuhn e P. Feyerabend1, que, no bojo de suas teorias
epistemológicas, reconhecem o caráter histórico-cultural da ciência. Nessa perspectiva, a busca por defi-
nições não pode se constituir em verdades “absolutas”.

1 As obras The Structure of Scientific Revolution (1962), de T. Kuhn, e Against Method (1975), de P. Feyerabend,
representam um marco na discussão sobre a caracterização do conhecimento científico. Estas obras, por
caminhos d istintos, conf erem credibil idade à condição his tórico-cultur al da ciência , concebendo- a na
esfera de comunidades científicas orientadas por diferentes concepções. A temática das variações
epistemológicas  das ciênc ias fundadas nos contextos his tórico-culturais ser á retomada posterior mente
nas obras O  caminho desde a estrutura,  de T. Kuhn (editada postumamente em 2000; edição brasileira em
2003), e a terceira edição de Contra o Método (Feyerabend, 1993, edição brasileira em 2006), que sofre
alter ações em resposta  às questões incompreendidas nas ed ições anteriores. Somam-se a esse debate
outras obras, tais como A Construção das Ciências de G. Fourez (de 1995), Ciência em Ação (escrita em 1987) e
Jamais fomos modernos (de 1994), de B. Latour, e A Invenção das ciências modernas (de 1993) de I. Stangers.
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Ernest Mayr é um porta-voz da autonomia científica da biologia e defende em suas obras (1998;
2005) a necessidade de a biologia possuir um campo teórico próprio, independente das ciências naturais.
Sem entrar, necessariamente, no debate acerca da autonomia, ou não, biólogos e filósofos da ciência têm
se dedicado, nas últimas décadas, à construção de definições epistemologias que deem conta seu objeto de
estudo – a vida.

Orientado por finalidade semelhante o grupo de pesquisa em História, Filosofia e Ensino de Ciências,
da Universidade Federal da Bahia (UFBA), coordenado pelo professor Dr. Charbel Niño El-Hani, construiu,
na última década, uma plataforma de pesquisa, cujos propósitos perseguiam os seguintes objetivos (enun-
ciados no projeto):

1) aprofundar a análise epistemológica  do pr oblema de definir ‘vida’, explorando a
compreensão de como definições são construídas dentro de paradigmas científicos; 2) analisar
como livros didáticos de Ciências e Biologia  abordam o problema da definição de v ida; 3)
analisar a proposição de que a Ter ra é um ser vivo, na teoria de Gaia, à luz de diferentes
definições de vida; 4) elaborar  um per fil conceitual  do conceito de vida. (<http://
sites.google.com/site/philosteaching/proj etos- de-pesquisa>).

Parte das pesquisas empreendidas pelo grupo está registrada na obra O que é vida? Para entender a
biologia do século XXI (2005), cujo objetivo básico é o de oferecer contribuições para que professores e
estudantes de Ensino Médio possam ter acesso “a algumas das principais noções recentemente incorpora-
das ao domínio da biologia” (El-Hani, Videira, 2005, p. 7). No capítulo 2, intitulado “Definindo a V ida”,
Emmeche e El-Hani consideram a pergunta “O que é vida?” não só pertinente como possível de ser respon-
dida no arcabouço da biologia do século XX. Segundo os autores,

os problemas decorrentes das tentativas de definir vida de maneira essencialista, juntamente
com a tendência experimentalista das ciências biológicas, fizeram com que a questão “O que
é vida?” f osse lançada ao limbo dos problemas muito dif íceis de resolver e que tr azem
poucos res ultados  práticos. Uma relação de custo e benefício que é, sem dúv ida, pouco
convidativa. Deve-se ter na devida conta, no entanto, nossas intuições mais gerais acerca dos
seres vivos... A biologia do século XX, na medida em que não foi apenas experimentalista e orientada
pela busca de “fatos”, propiciou ferramentas conceituais para construirmos um retrato coerente de pelo
menos algumas propriedades universais dos sistemas vivos. (El-Hani, Videira, 2005, p. 35, grifo
noss o).

Emmeche e El-Hani (2005, p. 36) argumentam que é possível encontrar na biologia do século XX a
definição de vida. Esta, entretanto, não se restringe a um campo conceitual específico da biologia e sim ao
campo denominado pelos autores de ontodefinição. Nele estão “as definições situadas na fronteira entre a
ciência e a metafísica”, o que caracteriza as “categorias muito amplas em uma dada visão de mundo”. Para
os autores, tais categorias não cabem no escopo da pesquisa de base empiricista, mas são fundamentais
por constituírem o arcabouço epistemológico da biologia. Nesse aspecto, afirmam que

as definições propostas para tipos muito gerais de objetos – vida, mente, consciência, matéria,
etc. – podem ser chamadas de ontodefinições, um termo criado por Emmeche (1997, 1998) para
designar definições situadas na fronteira entre ciência e metafísica, referindo-se a categorias
muito amplas em uma dada visão de mundo. (El-Hani, V ideira, 2005, p. 36).

Apesar de considerar as categorias amplas, a ontodefinição não se encaixa na compreensão
“essencialista” (termo empregado pelos autores) das definições. Ela compreende o corpo teórico/
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epistemológico da biologia, construído a partir de um paradigma. A definição, então, aparece enquanto
objeto de estudo teórico, sem pertencer a um campo específico da ciência, inserindo-se numa rede de
conceitos.

Emmeche e El-Hani apontam, ainda, outras condições necessárias a uma boa definição de vida que,
segundo eles, deve atender a quatro requisitos: lidar com a vida como um fenômeno universal; ser coerente
com a compreensão geral dos sistemas vivos baseada na pesquisa biológica; apresentar o que se pode
chamar de elegância conceitual e capacidade de organização cognitiva, e ser suficientemente específica para
distinguir sistemas vivos de coisas que obviamente não são vivas (El-Hani, Videira, 2005, p. 41-42).

Definições que apresentem esses requisitos são aceitáveis cientificamente. Orientados por esses
critérios, Emmeche e El-Hani apresentam três definições de vida: “vida como a seleção natural de replicadores”,
orientada pelo paradigma da biologia moderna neodarwinista; “vida como autopoiese, orientada pela
teoria dos sistemas, cibernética e neurobiologia”; “vida como um fenômeno semiótico”, que compreende
um paradigma emergente da biologia teórica, a biossemiótica (El-Hani, V ideira, 2005).

A exigência de uma definição, entretanto, limita a liberdade das leituras. Assim, apesar de a biologia
não poder fugir à tarefa de definir vida no escopo da ciência, “na linguagem científica, a riqueza de
significados do conceito de vida é sacrificada em prol de uma maior precisão, sempre requerida, ainda que
em vários graus, nas definições de ciências” (El-Hani, Videira, 2005, p. 53).

Essa proposição exige, pelo menos, dois desafios, referindo-se o primeiro à necessidade de dar
conta do conceito no âmbito das ciências, sem perder de vista seu caráter histórico-cultural. É preciso ter
claro que a definição de vida, mesmo quando vinculada à linguagem científica, abrange outros campos de
investigação (orientados por outras áreas de conhecimento). O segundo desafio (decorrente do primeiro)
consiste na aproximação entre o conhecimento de base científica e os demais de modo que se amplie a
compreensão da definição de vida; pois, como foi mencionado anteriormente, o conhecimento, enquanto
produto humano, é, ao mesmo tempo, produção científica e histórico-cultural.

 Outra questão a ser considerada é que a vida não é um privilégio somente da espécie humana, pois,

os seres humanos não constituem a totalidade do universo biológico. Somos apenas uma das
dezenas de milhões de espécies que hoje habitam o planeta Terra. Assim, não há como termos a
expectativa de adivinhar todos os mistérios da vida, todas as nuanças diferentes do que significa
estar vivo, mediante a simples consulta de nosso eu interior. (Eldredge, 2002, p. 11).

A obra O que é vida?, de Lynn Margulis e Dorion Sagan, de 1998 (traduzida e editada no Brasil em
2002), retoma a indagação, redimensionando-a ao mundo microbiano. Essa perspectiva não provoca revo-
lução no caráter antropológico do conhecimento, mas amplia o horizonte da vida numa dimensão planetá-
ria (global). Ao prefaciar a obra, Eldredge afirma que ela mostra “de maneira clara e simples que o sistema
global que liga a vida ao âmbito físico existe de verdade, e que nós, seres humanos, apesar das aparências
e dos protestos em contrários, ainda continuamos a ser parte integrante desse sistema” (Margulis, Sagan,
2002, p. 14).

Os autores retomam a contribuição posta por Schrödinger à física e à química, a fim de “reintroduzir
a vida na biologia”. A intencionalidade anunciada é a de “abordar a plenitude da vida sem sacrificar
nenhuma ciência” (p. 17).

Apesar de a linha de abordagem em O que é vida?, de Margulis e Sagan, ser distinta daquela posta
por El-Hani e Emmeche, no texto “Definindo Vida” (in: O que é vida? El-Hani, Videira, 2005), as leituras se
entrecruzam e se complementam, pois estão voltadas à fundamentação dos componentes epistemológicos
necessários à definição de vida.
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El-Hani e Emmeche destacam que a biologia do século XX promoveu a superação dos modelos
essencialista e empiricista. Margulis e Sagan partem do pressuposto de que a definição de vida não pode
ser subsumida, em sua completude, nem ao animinismo, nem ao mecanicismo. Sem abandonar a necessi-
dade de manter a investigação no escopo da ciência, rejeitam o animismo por considerá-lo anticientífico;
e o mecanicismo, por considerá-lo ingênuo. E ainda afirmam: “compreender como o DNA funciona pode ser
o maior avanço científico da história. No entanto, nem o DNA nem qualquer outro tipo de molécula, por si
só, é capaz de explicar a vida” (Margulis, Sagan, 2002, p. 23).

Certo é que, para a ciência, a vida consiste em matéria desencadeada a partir de um ancestral
comum. Desenvolveu-se, devido a condições globais favoráveis, há mais de três bilhões de anos. Reitera-se
que essa assertiva só é possível graças à grandiosidade do conhecimento forjado pela humanidade. É
graças a ele que hoje se pode definir a abrangência da vida, que vai das bactérias até a biosfera. No
entanto, para além dessa definição, garantida pela decifração micrológica (molecular) é preciso reconhecê-
la inserida num sistema planetário, enquanto parte de um “hólons” (totalidade que também funciona como
partes).

O texto de Margulis e Sagan caracteriza-se por uma cientificidade fundada na visão holística, com
estilo literário e poético. Traz um debate latente no meio acadêmico no que se refere aos limites do conhe-
cimento científico extrapolados a outras esferas, ainda não consensualmente institucionalizadas no seio
dessa comunidade. Não perde, entretanto, o rigor científico, e nesse sentido, contribui tanto para a ampli-
ação da investigação científica sobre a definição (que compreendem como atribuição de contornos e
limites) de vida, quanto para o debate sobre a importância e “lugar” que a espécie humana ocupa na
organização planetária. Na visão dos autores de O que é Vida? ela não é somente um componente da Terra,
mas parte dela, já que o planeta é também um ser vivo.

O debate teórico em torno da definição de vida exposto por El-Hani e Emmeche (in: El-Hani, Videira,
2005) e Margulis e Sagan tem importância significativa, pois alicerça não só a pertinência da indagação no
escopo da biologia, como amplia o corpus teórico necessário à edificação do arcabouço epistemológico
dessa ciência.

As definições expostas nas obras instigam a um importante debate no seio da comunidade científica,
tanto no que se refere à compreensão de vida na perspectiva semiótica, quanto compreendida como autopoiese.
El-Hani e Emmeche apresentam a definição de vida enquanto fenômeno semiótico por entenderem que esta
perspectiva torna possível a interpretação de fenômenos da biologia a partir de “um ponto de vista muito
diferente daquele que tem dominado as ciências biológicas”. Já Margulis e Sagan asseveram que

a vida se distingue não por seus componentes químicos, mas pelo  comportamento desses
componentes. Assim, a pergunta “o que é vida?” é uma armadilha linguística. Para respondê-
la de acordo com as regras gramaticais, devemos fornecer um substantivo, uma coisa. Mas a
vida na Ter ra ass emelha- se mais  a um verbo. Ela conserta,  sustenta, recria e supera a si
mesma. (Margulis, Sagan, 2002, p. 28).

Na perspectiva da autopoiese, ambas as obras se assemelham. Margulis & Sagan, entretanto, inse-
rem a autopoiese no entorno do evolucionismo. Sustentam que a autopoiese, sem negar a importância da
replicação e da evolução, é a característica fundamental da vida, pois “para que uma população evolua,
seus membros têm que reproduzir. No entanto, para que um ser orgânico possa reproduzir-se, primeiro ele
precisa se sustentar”. Todas as formas de vida se manifestam dessa forma; daí a “certeza” desses autores de
que não só a vida, mas também a biosfera como um todo sejam autopoiética (Margulis, Sagan, 2005, p. 32-
34).
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Enquanto El-Hani e Emmeche defendem a necessidade de uma epistemologia da biologia centrada na
preocupação em torno da definição de vida e identificam pelo menos três definições para ela, Lynn Margulis
e Dorian Sagan investem na defesa da vida como autopoiese, por entenderem que esta se aplica tanto à
biosfera quanto à célula.

Numa perspectiva filosófica pode-se afirmar que a investigação científica constitui sempre um “fio
de Ariadne”; há um caminho complexo a ser percorrido, que deverá dar conta tanto do aspecto empírico
(demonstração laboratorial), quanto do aspecto teórico e epistemológico (construção do fundamento).
Essa tarefa desafiadora para a construção de toda e qualquer definição científica, deve ser assumida pelos
cientistas. Teóricos como El-Hani e Emmeche, Margulis e Sagan, ao assumirem tal compromisso, produzem
e ampliam o corpus teórico da biologia, estimulando a dimensão filosófica dessa ciência, ao mesmo tempo
que contribuem para a justificativa da pertinência da indagação.

A esse desafio acrescenta-se o de tornar a investigação epistemológica atraente aos estudantes e
pesquisadores das ciências biológicas. A experiência docente vivenciada pela autora deste texto dá teste-
munho desse desafio. Com frequência, os alunos da graduação questionam a necessidade de aporte
epistemológico sobre a definição de vida para a experiência na área. Acreditam ser simples a resposta à
pergunta “O que é Biologia?”, mas poucos desejam enfrentar a busca pela resposta à indagação “O que é
vida?”.

Essa postura, entretanto tem fundamento, posto que a investigação científica, desde a clássica obra
O que é vida?, escrita por Schrödinger em 1944, expõe a problemática escolha entre a pesquisa em seu
âmbito particular (laboratorial) e o teórico-epistemológico. Na introdução ele expõe o problema, presente,
até hoje, no interior da comunidade científica: “temos o desejo do conhecimento unificado e abrangente”
(talvez um resquício da herança aristotélica), mas, ao mesmo tempo, o acúmulo do conhecimento acarreta
um dilema entre o conhecimento universal e o particular. E acrescenta que

o caráter univers al tem sido o  único  a que se dá total crédito . Mas o alargamento nos
singulares últimos cem anos das múltiplas ramificações do conhecimento, tanto em extensão
quanto em profundidade, confrontou-nos com um difícil dilema. Sentimos claramente que só
agora começamos a adquirir material confiável para reunir tudo o que se sabe em uma só
totalidade. Mas, por outro lado, tornou-se quase impossível para uma só mente dominar por
completo  mais que uma pequena porção especializada desse conhecimento. (Schrödinger,
1997, p. 15).

Passados mais de 60 anos, essas palavras ainda pertinentes e presentes resumem, sem necessidade
de qualquer “atualização”, o ainda grande problema enfrentado no campo acadêmico-científico. Assim,
estudos como os de El-Hani e Emmeche e Margulis e Sagan, sem dúvida reúnem, ao mesmo tempo, o vasto
conhecimento sobre o que é vida tanto no âmbito da ontodefinição quanto no âmbito específico.

Pensando-se na necessidade de formar o profissional da área de ciências biológicas – o pesquisa-
dor (conhecimento específico) e o docente – defende-se aqui que a formação desse profissional deverá
atender a ambas as necessidades. Assim, um curso de ciências biológicas deve dar conta tanto das esferas
específicas do conhecimento da vida quanto do campo da ontodefinição.

Posicionamentos como os das obras aqui expostas fomentam e atualizam os estudos em busca de
possibilidades de se conceituar vida, ao mesmo tempo em que constituem o arcabouço epistemológico da
biologia. Nesse sentido, permanece a convicção de que as respostas dadas à pergunta “O que é vida?” serão
continuamente reformuladas sempre em busca da possibilidade de uma resposta universal. É por esse
motivo que nos propusemos estudar e dialogar com as obras que abordaram a temática.
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3 O QUE É VIDA? – A INDAGAÇÃO NO ESCOPO MIDIÁTICO

A questão em torno da definição de vida também pode ser amplamente localizada nas bases eletrô-
nicas de informação. Atualmente, há uma imensa gama de material midiático destinado à divulgação
científica agrupados em redes sociais. Essas compreendem o “meio onde as pessoas se reúnem por afinida-
des e com objetivos em comum, sem barreiras geográficas e fazendo conexões com dezenas, centenas e
milhares de pessoas conhecidas ou não” (<http://www.administradores.com>).

O debate em torno da definição de vida pode ser localizado em várias e distintas redes (entre as
quais sites e blogs), vinculadas ou não às comunidades científico-acadêmicas. Abrange várias áreas de
conhecimento que não as das ciências biológicas como, por exemplo, a jurídica (<http://www.conjur.com.br>),
a filosófica (Molwickpedia – <http://www.molwick.com>), a religiosa (<http://solascriptura-tt.org/Bibliologia-
InspiracApologetCriacionis/index.htm>), isso só para citar algumas, entre tantas localizadas nas bases
eletrônicas.

As redes de divulgação científica vinculadas às comunidades acadêmicas resultam, geralmente, de
versão eletrônica de estudos científicos, que, na maioria das vezes, estão disponíveis também na versão
impressa, por exemplo, em diretórios de grupos de pesquisa (“Investigação sobre o conceito de vida”;
<http://www.gphfecb.ufba.br>), artigos de revistas científicas (“Aspectos históricos e filosóficos do concei-
to vida: contribuições para o ensino de biologia”; <http://www.abfhib.org/FHB/FHB-03/FHB-v03-02-Andre-
Correa-et-al.pdf>), ou de revistas de jornalismo científi co (“Vende-se: vida sintética”; <http://
www.comciencia.br/comciencia>).

 Verdade é que uma simples busca na rede de comunicação com a indagação “O que é vida?” resulta
numa grande variedade de textos alocados em sites e blogs, com o mesmo título, ou cognato2. Isso garante
que a pergunta mantenha-se na linha de preocupação tanto no cotidiano da comunidade acadêmica e
científica quanto nas demais esferas de conhecimento.

Dentre os textos encontrados nas redes eletrônicas não vinculadas às comunidades científico-aca-
dêmicas algumas características chamam a atenção. Muitos dos textos têm uma mesma estrutura: a per-
gunta alimenta o título do texto, como identificado na nota de rodapé. Na introdução, entretanto, são
anunciadas as dificuldades para se dar resposta à pergunta. Os textos associam basicamente a definição
do termo a partir da caracterização “do que é vivo”, ou dos “organismos vivos”, à fisiologia, ao metabolis-
mo, à composição bioquímica, à herança genética, ao princípio termodinâmico. E, ao mesmo tempo que
expõem a definição dessas características, alertam para a necessidade de extrapolá-las para não restrin-
gir a elas o conceito vida.

Os textos inseridos nos sites e blogs não vinculados à comunidade acadêmico-científica têm um
perfil distinto desses. Em geral, não inserem as fontes das referências teóricas utilizadas e muitas vezes
são colagens de trechos de textos acadêmicos ou didáticos.

2 A quantidade de s ites e blogs encontrada é significativa. I ndicamos  aqui apenas a lgumas referências
para exemplificar as fontes, “Como a vida é definida?” (<http://www.qmc.ufsc.br/qmcweb/artigos/vida.html>),
“O que é vida?” (<http://www.feiradeciencias.com.br/sala26/26>), “O que é biologia? O que é vida?” (<http:/
/crentinho.wordpress.com>), “O que é vida?” (<http://pessoas.hsw.uol.com.br/alienigenas2.html>), “Bioética,
o que é vida?” (<http://www.drashirleydecampos.com.br/noticias/1289>), “O conceito de vida” (<http://
lasneaus.blogspot.com/20 08/09>) , “Gaia  – um novo conceito de vida, para uma nov a vida” (<http://
pt.s hvoong.com/humanities/171 5215>),  “Os primórdios – a  origem da vida – parte 4”  (<http://
bulevoador.haaan.2010/01/10>), “O que é vida? Trechos selecionados de Schrödinger ” (<http://digao.bio.br/
rizomas/cultura-escolar/mater ial-didatico/biologia/192>).
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Percebe-se, ainda, que os textos têm as mais distintas finalidades, entre as quais, pode-se citar, a
exposição do que entendem por sentido da vida; a busca da resposta no campo religioso; aporte didático,
informação científica para ser compartilhada com a sociedade interessada, entre outras. Exemplo signifi-
cativo dessa intencionalidade pode ser verificado no site <http://www.drashirleydecampos.com.br>, que
se apresenta da seguinte forma: “aqui você encontra o melhor em informação sobre medicina”.

O site conta com várias sessões de ciências biológicas (bioética, biologia, biologia molecular,
biotecnologia). No artigo “Início da vida e células-tronco embrionárias” (da sessão de biologia), extraído
do jornal Folha de São Paulo (14-07-2005, de autoria de Marco Sege e Gabriela Guz), é lembrado que “quem
faz ciência são os cientistas, indivíduos dotados de valores, crenças e culturas”. Ali defende-se a visão de
que a descrição das características biológicas da vida permite que se saiba o que se pode considerar como
vida, mas não o que a vida de fato é. A essência da vida, segundo os autores, “está na subjetividade, na
forma como cada um a percebe e, portanto, ela é indefinível, e sua experiência, inefável”. O site “Medicina
avançada Drª Shirley de Campos”3 é alimentado por uma gama de textos (assinados por cidadãos e espe-
cialistas) extraídos de jornais, sites de universidades, revistas de divulgação científica, mas que não estão
adequados aos padrões científico-acadêmicos.

Já há uma variedade de outros textos em sites e blogs que, apesar de não pertencerem ao universo
acadêmico, têm características semelhantes às dos artigos acadêmicos, como, por exemplo, o artigo “O que
é vida?” de Roberto Takata, do site <http://www.feiradeciencias.com.br/sala26>, no qual o autor afirma que
“sendo a biologia o ramo das ciências que estuda os seres vivos, seria de se esperar que a definição de vida
– objeto final de estudo do campo – fosse um pré-requisito para todas as pesquisas da área”. Mas lamenta:
“não é, contudo, exatamente o que ocorre”. O artigo compreende a exposição sintética dos conceitos de
autorreplicação, metabolismo, delimitação e evolução. Apresenta uma referência bibliográfica, inclusive
composta pelos mesmos autores mencionados no primeiro item deste texto (El-Hani, Videira; Margulis,
Sagan; Schrödinger), mas não avança.

 As referências que ampliam a definição de vida para além da identificação do que é vivo ou dos
organismos vivos também podem ser encontradas na rede. Um dossiê sobre vida sintética, publicado na
revista Com Ciência (revista eletrônica de jornalismo científico, SBPC/Labjor, <http://www.comciencia.br/
comciencia>), chama a atenção para a necessidade de se refletir acerca das questões concernentes à vida
sintética, tais como: possibilidades de sucesso no que se refere ao seu reconhecimento enquanto vida
orgânica, aspectos econômicos que envolvem a produção laboratorial e obtenção de patentes, necessida-
de de regulação estatal e controle das pesquisas laboratoriais, questões culturais e éticas na definição de
vida no campo sintético. A base referencial da maior parte dos artigos é Craig Venter, presidente do Institute
for Genomic Recherche (TIGR), “empresa voltada ao uso de microorganismos para a produção de etanol e de
hidrogênio como combustíveis alternativos na geração de energia” (“Vida sintética e linguagem da vida,
Com Ciência, <http://www.comciencia.br>, 20/04/2009).

No dossiê há uma interessante resenha sobre o livro What is life? Investigating the nature of life in the
age of synthetic biology, de Ed Regis, publicado em 2008, no qual, segundo Cristina Caldas (autora da
resenha), o autor “resgata discussões acerca da sempre frustrada tentativa de chegar a um conceito univer-
sal de vida, mas agora na interface com a biologia sintética”. De acordo com a autora, a obra repete as
dificuldades de definir universalmente o que é a vida, critica a obra de Schrödinger, mas também não

3 Há comunicado no edital do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, 13-08-2010, sobre a
pena de “cassação do exercício profissional da médica. No site, entretanto nada é mencionado.
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responde à questão. O dossiê de Com Ciência, atualizado na investigação sobre o que é vida, mantém o
problema quanto à definição do termo a partir de uma referência cientificamente universalizada.

O referencial teórico encontrado nas redes eletrônicas é muito amplo. Requer cuidado e atenção
quanto às bases epistemológicas da definição de vida, no arcabouço da biologia. Mas, sem sombra de
dúvida, as redes de comunicação têm trazido grandes contribuições na disseminação do debate em torno
da temática. Resta saber melhor selecioná-las e utilizá-las.

Para finalizar, destacam-se aqui algumas considerações: definir a vida, em toda a sua extensão e
plenitude global talvez seja uma das tarefas primazes de nossa espécie. O “privilégio” que a humanidade
tem de construir conhecimento sobre si mesma e sobre as demais espécies não deve sustentar a imponência
da espécie humana sobre as demais, mas colocá-la em sintonia (comunicação) com o ambiente global e,
quiçá, com o espaço extra global.

A indagação “O que é vida?” não só é pertinente e necessária à construção das bases epistemológicas
da biologia, como tem chamado a atenção um número cada vez mais significativo de cientistas (e também
de cidadãos comuns) que, tanto em âmbito específico quanto em âmbito filosófico, tem alimentado o
debate e alicerçado definições.

Resultante da indagação “O que é vida?” há um significativo “universo” de definições que necessita
ser conhecido e debatido entre todos aqueles que pertencem à comunidade científica das ciências biológicas.
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