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Conteúdo baseado no segundo capítulo do livro The Story of Innovation publicado pela National Geographic.

Futuro - A vacina contra o HIV  
(Vírus)

Os desafios no desenvolvimento de Os desafios no desenvolvimento de 
uma vacina contra o HIV são enormes, 
já que a capacidade de induzir uma 
resposta do sistema imunológico contra 
o HIV não necessariamente significa 
que a vacina vai proteger humanos 
contra a infecção, mas os estudos são 
promissores.promissores.
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Século 20 - O que é um vírus? (Vírus)

Estruturas totalmente diferentes dos outros Estruturas totalmente diferentes dos outros 
organismos vivos, os vírus são considerados 
como estruturas especiais, já que são 
essencialmente acelulares. Eles são como 
pacotes de ácido nucléico, sendo RNA ou DNA, 
envoltos por uma estrutura proteica. 

Desde sua descoberta, algumas propriedades Desde sua descoberta, algumas propriedades 
foram reveladas, dentre elas a mais importante 
que é a utilização da capacidade de 
reconhecimento celular na terapia genética, o 
objetivo é desenvolver o que seria o equivalente 
à um vírus porém com propriedades 
terapêuticas. 
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Futuro - A Pluripotência de 
células ordinárias (Teoria Celular)

O desenvolvimento de células O desenvolvimento de células 
embrionárias é um dos campos mais 
estudados na biologia moderna, mas  
produzir tecidos a partir de outras 
fontes celulares além da embrionária, 
como células-tronco presentes no 
epitélio, é uma das pesquisas em 
ascensão. ascensão. 
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c.1837. - Células (Teoria Celular)

O uso do termo célula, para descrever o 
constituinte básico dos seres vivos, foi feito pelo 
cientista britânico Robert Hooke. O nome 
escolhido derivou dos pequenos quartos 
ocupados pelos monges nos monastérios. 

Desde então, a estrutura celular foi Desde então, a estrutura celular foi 
propriamente destrinchada, descobriu-se a 
potência das células embrionárias de se 
transformarem em qualquer outra célula e 
também o processo de especialização dessas.

c.1800 - A descoberta dos genes 
(Genética)

Inicialmente, Mendel se interessou pelo processo Inicialmente, Mendel se interessou pelo processo 
de reprodução seletiva, feito por fazendeiros da 
República Tcheca, que ocasionava na constante 
melhoria das colheitas. A partir disso, ele se 
concentrou em estudar ervilhas, no processo de 
cruzá-las com outras espécies, ele notou que 
havia uma unidade que impunha uma herança, 
essa unidade é, hoje, conhecida como o gene. essa unidade é, hoje, conhecida como o gene. 

Desde então, o DNA foi descoberto em 1861 e a 
partir daí sua estrutura foi vagarosamente 
desvendada: desde a composição em ácido 
ribonucleicos, o formato de dupla hélice, em 1961 
o processo de construção do código genético a 
partir do RNA e, recentemente, em 2000, o 
sequenciamento do genoma humano. 
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A origem da vida por muito tempo foi um mistério, 
mas o avanço tecnológico nos permite sempre 

chegar mais perto de entender como se deram os 
processos biológicos e físicos que permitiram o 

desenvolvimento das espécies. 

Neste capítulo abordaremos o início da vida na Neste capítulo abordaremos o início da vida na 
Terra, a evolução das espécies, o surgimento dos 
estudos da genética e consequentemente estudos 

das células, a classificação das formas de vida, 
tecnologias de modulação molecular e os vírus. 
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c.4.000.000.000 A.C. - Tinha que começar em 
algum lugar (A Origem da Vida)

Em tempos longínquos, a Terra era, em uma Em tempos longínquos, a Terra era, em uma 
descrição simplista, um sólido orbitante sem 
atmosfera que sofria constantes bombardeios de 
meteoritos. Ao passo que o planeta se esfriava, 
condições propícias se instauravam, a formação 
dos oceanos, por exemplo, foi um dos fatores que 
possibilitou o surgimento da vida. 

Desde então, muito se descobriu sobre Desde então, muito se descobriu sobre 
oesenvolvimento da vida aqui. O descobrimento 
do importante papel das proteínas na constituição 
de sistemas multiformes, por exemplo, foi um 
avanço que permitiu  compreender como os 
organismos evoluíram de estruturas simples à 
complexas.
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c. 3.500.000.000 A.C. - As pedras falam 
(Evolução)

A preservação de formas de vida antigas através A preservação de formas de vida antigas através 
da mineralização é o que nos permite traçar uma 
linha evolutiva, a partir dos fósseis permitem que 
criemos uma árvore da vida cronológica com os 
registros de como a vida complexa se 
desenvolveu. Os períodos geológicos são 
nomeados através dos lugares onde as rochas 
deste foram primeiramente encontradas, por deste foram primeiramente encontradas, por 
exemplo, a primeira peça do Jurássico foi 
encontrada nas montanhas do Jura, na França. 

Desde então alguns pontos importantes foram 
desvendados, o surgimento dos seres eucariotas, 
por exemplo, que são seres que contém um núcleo 
celular, o surgimento de seres com exoesqueleto 
também foi um divisor no desenvolvimento da 
vida na Terra, bem como as eras de extinção em 
massa, como ocorreu com os dinossauros no 
Cretáceo. Uma das descobertas mais Cretáceo. Uma das descobertas mais 
importantes, no entanto, foi o sequenciamento 
de DNA, que permitiu analisar a ancestralidade 
das espécies através de comparação.  
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Futuro - Vida artificial (A Origem 
da Vida)

Como uma grande força do corpo Como uma grande força do corpo 
científico está concentrado em 
mimetizar o desenvolvimento da 
primeira célula em laboratório, a 
criação de um organismo primitivo 
que possa ser considerado 
como vivo e independente não 
está longe.  está longe.  
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Futuro - Novos Humanos 
(Evolução)

A nova habilidade de sequenciar DNA A nova habilidade de sequenciar DNA 
ancestral e a descoberta de que homo 
sapiens e neandertais já geraram 
seres híbridos, foi um choque científico 
e cultural, mas tanto esse fato quanto 
a evidência da existência dos 
denisovanos sugerem que existem 
mais espécies a serem descobertasmais espécies a serem descobertas.
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Futuro - Biologia Sintética 
(Genética)

A modificação genética já é uma A modificação genética já é uma 
realidade, mas a criação de novos 
organismos desenvolvidos 
sinteticamente para fins específicos 
ainda não é uma realidade, embora 
seja um dos objetivos da ciência. 
O campo ainda está na sua infância, O campo ainda está na sua infância, 
mas pequenos avanços já foram 
realizados, em 2010, Craig Venter, 
conseguiu substituir o DNA de uma 
célula por DNA sintético.
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Futuro - Classificando a partir 
do DNA (Ondas e ópticas)

O processo classificatório está longe O processo classificatório está longe 
de acabar, com a evolução do 
sequenciamento genético torna-se 
possível utilizar novos critérios de 
seleção, criando novos grupos de 
organismos baseados agora nos 
segmentos de DNA.
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Da Antiguidade... - Animal, 
vegetal ou mineral 
(Classificação da Vida)

A classificação dos diferentes A classificação dos diferentes 
seres vivos teve efetivamente 
início com o cientista e biólogo 
sueco Linnaeus, que buscou 
agrupar os seres vivos em grupos 
a partir de características 
similares. Ele propôs a 
classificação que ainda usamos classificação que ainda usamos 
dos cinco reinos: plantas, 
animais, fungos, protistas e 
monera. 

A partir daí, novas formas de 
classificação surgiram, como, por 
exemplo, a baseada nas 
sequências de RNA desenvolvida 
por Carl Woese ou a 
classificação paleontológica que 
reúne os organismos a partir de 
seu ancestral comum.seu ancestral comum. 
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1957 - A pílula anticoncepcional 
(Tecnologia Molecular) 

A invenção da pílula anticoncepcional foi um A invenção da pílula anticoncepcional foi um 
marco por ter sido o primeiro método 
contraceptivo que permitia que as mulheres 
controlassem sua fertilidade. Apesar de hoje já 
ser visto com outros olhos, o desenvolvimento 
dessa estratégia foi um grande passo na 
tecnologia molecular. 

Atualmente a engenharia genética evoluiu Atualmente a engenharia genética evoluiu 
bastante, a recombinação de material 
genético, a manipulação dos genes permitiu 
níveis de reprogramação de organismos. 
Outra importante descoberta nesse campo foi 
a impressão digital, que possui em si o poder 
de permitir identificar um único indivíduo por 
fornecer sequências curtas, únicas de DNA fornecer sequências curtas, únicas de DNA 
depositado, essas pequenas sequências são 
denominadas STRs. 
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