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SINOPSE
“Transgressões” trata da história de Friedrich Wertheim, um químico de origem alemã, que se suicida,
culpando-se por ter colocado nas mãos de terroristas uma maneira fácil de fazer uma neurotoxina.
As circunstâncias e os motivos de sua morte perturbam profundamente a vida de três pessoas ligadas a
Wertheim - sua filha Katie, Stefan o amante de Katie (um artista conceptual) e a segunda esposa separada
de Wertheim, Julia.
A vida dessas pessoas é fraturada pelo suicídio, percebendo-se que o conflito ético entre Katie e seu pai é
muito profundo (Katie é cientista, bióloga molecular, mas com ideias muito diferentes sobre a
responsabilidade social dos cientistas). O motivo da ação de Wertheim não é tão simples quanto parece,
uma vez que emerge de um passado obscuro e de uma série notável de circunstâncias sobre a
sobrevivência de seus pais na Alemanha Nazi. Mas esta morte também põe a descoberto “outros
esqueletos dentro do armário” tanto de Stefan, como de Julia. Incapazes de resistir ao poder
transformador da morte, mas também à sua própria Hubris, separados e juntos pelas suas memórias,
vontades e carências, os três “sobreviventes” tentam dar um sentido às suas vidas abaladas por este
abrupto evento.
Este espetáculo integra o Ciclo “EmCena a Ciência” que o Teatro Extremo propõe aos seus públicos,
baseado no conceito de proximidade entre arte e ciência, seja pela complementaridade, seja pela
influência recíproca, no sentido de desmontar os códigos ao ponto de perderam o seu carácter hermético,
rígido e sem ligação com a vida do cidadão comum, equacionando a arte e a ciência através das suas
dimensões sociais e individuais.
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A ARTE PRECEDE A CIÊNCIA?
A arte precede a ciência, ou pelo menos equaciona os factos que mais tarde irão ser investigados pelos
cientistas. Desde as tragédias gregas que podemos seguir este percurso, lembremo-nos por exemplo da
tragédia de Édipo, que passados séculos serviu Sigmund Freud para desenvolver a sua teoria mais
conhecida, ou pelo menos para lhe dar o nome. Poder-se-á citar ainda outros exemplos: Prometeu, Dr.
Frankenstein, Ícaro e tantos, tantos outros, simbolizam esta temática.
Integrada no ciclo “EmCena a Ciência”, que o Teatro Extremo tem vindo a explorar, percurso iniciado por
“Einstein”, de Gabriel Emanuel, encenado por Sylvio Zilber, e tendo por última peça efetuada deste mesmo
ciclo, “Depois de Darwin”, de Timberlake Wertenbaker, com encenação de Ana Nave, “Transgressões” é
igualmente uma obra que se inscreve nesta abordagem.
Este texto, pela primeira vez representado em Portugal, e para o qual convidámos de novo Sylvio Zilber
para assinar a sua encenação, foi escrito em 2006, numa altura em que a pandemia do Covid 19 era uma
miragem.
Esta peça, planeada pelo Teatro Extremo para fazer parte do seu projeto artístico há 6 anos atrás, quando
também nós estávamos longe de saber que o mundo iria enfrentar uma pandemia desta dimensão, era no
entanto apetecível para ser colocada em cena, na medida que ela abordava temas que eram prementes na
altura e que se mostram muito mais evidentes neste momento.
“Transgressões” fala de epidemias, mas também da ética, quer na ciência, quer na arte e da ténue fronteira
entre o egoísmo e a generosidade, esse génio dicotómico das balizas deontológicas, tanto para um
cientista como para um artista. O que motiva ambos? E será que é possível aproximar dois campos
aparentemente tão distintos?
Na realidade, as aproximações entre esses dois campos do conhecimento são bem maiores do que se
imagina habitualmente. As conceções artísticas e científicas levam amiúde a interpretações muito
próximas a respeito do mundo que nos rodeia e às interrogações sobre os problemas comuns perante a
humanidade.
A arte e a ciência propõem desafios e têm a capacidade de questionar o mundo: porque existimos, para
onde vamos?
Neste caldo primordial é inevitável o confronto entre o criador (cientista/artista) e a sua obra criada, com
a restante sociedade?!
Assim o faz Roald Hoffmann com este texto repleto de referências à trágica condição humana utilizando
as “armas” teatrais fornecidas pelos nossos grandes clássicos gregos, agregando uma linguagem
contemporânea e cinematográfica “frame by frame”.
“Transgressões” é uma peça sobre o alcance da arte e da ciência na vida dos indivíduos, mas também sobre
os seus limites e responsabilidade social.
Uma vez que este nosso pequeno ponto azul sempre esteve sujeito a fenómenos extremos, com o
“nascimento” do Homo Sapiens Sapiens, muitos deles foram e continuam a ser provocados por ele, sejam
de natureza, bélica, climática, política, económica etc., etc., como os que continuamos a enfrentar ainda
hoje em dia.
A arte e nomeadamente o teatro, tem a obrigação de questionar esses fenómenos extremos colocandoos em questão e de se interrogar sobre os limites da nossa essência e da forma como interagimos com a
natureza.
Este é sempre o nosso propósito.
Teatro Extremo
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TRANSGRESSÕES
Somos todos transgressores. Para o bem e para o mal.
Transgredir é atravessar, ultrapassar, exceder, romper, ir além, questionar.
Transgressão também é sinónimo de infração, crime, falha, erro, violação, insolência, mentira, rebelião. A
transgressão atravessa a história do mundo ficcional e do mundo real. Os protagonistas das tragédias
gregas eram transgressores e portadores da ‘falha trágica‘, por irem além dos limites do consentido. E
foram punidos por isto. A primeira transgressora foi Antígona, ao se rebelar contra Creonte e as leis
vigentes. Édipo ultrapassou o razoável na busca da verdade e se puniu ao conhecê-la. Macbeth foi um
enorme transgressor. Ricardo III idem. Romeu e Julieta também. Já no mundo real, a inquisição foi uma
secular transgressora. Hitler e Mussolini também. Idem Sócrates, Galileu, Einstein e muitos outros.
Transgressores do bem e do mal.
Olhando por outro ângulo, toda invenção, toda inovação e tudo de novo tendem a ser transgressões, pois
questionam o status quo, a verdade estabelecida, o que já está pronto. A criatividade transgressora é a
principal alavanca da criação artística e científica.
Em “Transgressões”, de Roald Hoffmann, Friedrich Wertheim (Fred) foi um transgressor, um Édipo
contemporâneo, um portador da falha trágica. Ele é o protagonista oculto desta história que, empurrado
por seus ‘elevados padrões éticos’ e sua retidão obsessiva, descobre ‘uma verdade’, que pretende única, e
se pune ao imaginar descobri-la duplamente: como fruto gerado de uma transgressão familiar passada e
como gerador de outra transgressão, esta no campo da ciência, com consequências trágicas na atualidade.
Sempre vivemos, hoje mais que nunca, tempos de pequenas transgressões: não usando cintos de
segurança nos carros, não obedecendo aos sinais de trânsito, desrespeitando os idosos, inferiorizando as
mulheres, agredindo crianças, mentindo pelas mídias, traindo parceiros(as), explorando os pobres, não
tomando vacinas e inúmeras outras. Em nome de uma pretensa liberdade, vemos os direitos individuais ou
de pequenos grupos se sobrepondo aos direitos coletivos e universais. E o que espanta é a timidez das
reações, o silêncio de maiorias, a abstenção dos ‘neutros’, o medo acovardado dos cidadãos.
Sempre vivemos, hoje mais que nunca, tempos de grandes transgressões: Contra a natureza e contra os
direitos humanos. Contra os negros e as minorias. Contra a democracia, contra a cultura, contra a ciência.
Anualmente, inúmeras assembleias, comissões, fóruns, encontros, seminários, em níveis nacionais e
internacionais, discutem as consequências dessas transgressões, tiram conclusões para combatê-las e o
resultado é ... marcar novas reuniões para o ano seguinte... reuniões que estabelecem limites e metas para
enfrentar as tais consequências no futuro... seguindo a conhecida ‘cultura de reunião’ ... reunir ... reunir ...
reunir ... sem que os desafios sejam de fato resolvidos. E as transgressões punidas.
Um poeta brasileiro, Eduardo Alves da Costa, escreveu um poema a respeito dessa não-ação a que
denominou: “No caminho, com Maiakovski”:
“Na primeira noite eles se aproximam
e roubam uma flor
do nosso jardim.
E não dizemos nada.
Na segunda noite, já não se escondem:
pisam as flores,
matam nosso cão,
e não dizemos nada.
Até que um dia,
o mais frágil deles
entra sozinho em nossa casa,
rouba-nos a luz e,
conhecendo nosso medo,
arranca-nos a voz da garganta.
E como nunca dissemos nada,
Agora já não podemos dizer nada”.
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A inação é uma ação. Aqueles que se omitem contra os ataques à democracia, e são muitos, apoiam esses
transgressores. É tempo, mais que nunca, de agir, antes que seja tarde demais. Dizer não à impunidade.
Discutir as responsabilidades de nossos atos ou omissões é premente. Ou será que é tarde demais?
Sylvio Zilber
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CIÊNCIA (ARTE) E ÉTICA
As grandes questões da Ciência são, em geral, de ampla abrangência e dimensionalidade, tais como a
origem do Universo, da Vida e sua evolução e, por conseguinte, do papel do Homem neste cenário
grandioso. Existem questões sempre presentes ao desenvolvimento científico: certezas e incertezas;
objetividade e subjetividade; retrocesso e avanço... No entanto, a Ciência obriga-se a uma reflexão sobre
a responsabilidade ética e social, no que diz respeito aos resultados e sobre as formas como os dados
adquiridos são (ou serão) utilizados, introduzindo, deste modo, uma “fricção” nas relações entre
investigação, políticas públicas e Sociedade. Neste contexto, a Ciência fica, de certo modo, enleada nas
políticas exteriores às motivações científicas, nomeadamente: planos de gestão científica; financiamentos
e projetos; diplomacia científica; cidade cidadã; comunicação em ciência, responsabilidade social e,
obviamente, Ética.
Muito se discutem os objetivos da Ciência. Em investigação há sempre dois lados complementares: a
Ciência fundamental e a Ciência aplicada. Não há Ciência aplicada sem Ciência fundamental e a boa Ciência
fundamental acaba sempre por ser aplicada. Quando a Ciência fundamental se desenvolve, vai à procura
do desconhecido e, muitas vezes, sem prever/medir consequências. Consequências estas que podem ser
muitas e positivas, mas podem ter o lado reverso. É bem conhecido que, sem as equações de Maxwell, não
haveria telemóveis; que as consequências das descobertas de Albert Einstein e Lise Meitner foram muito
debatidas; que descobertas como a do sonar, desenvolvido para fins bélicos inicialmente, mas aplicado, à
posteriori, em investigação química, física e médica foram benéficas... sempre a dicotomia da descoberta
e a sua aplicabilidade.
Este texto de Roald Hoffmann*, escrito em 2006, é de uma atualidade gritante. Apresentado na forma de
leitura encenada, em 2007, doze anos antes da atual pandemia, traz-nos todos as nuances inerentes à
Ciência e à investigação, bem como vários dos “fantasmas” e preocupações do desenvolvimento do (e no)
desconhecido. As personagens movem-se numa teia de relações familiares, mas a problemática do que é
descoberto (e como é aplicado) está sempre presente: detalhes do dia a dia do cientista; a consciência do
potencial mau uso de informação, dados e resultados; a luta pelo financiamento de projetos de âmbito
científico e, acima de tudo, a Ética e a responsabilidade do cientista (e da sociedade). Um texto quase
premonitório de uma realidade que se vai propagando no tempo, sempre de difícil compreensão e
inatingível resolução.
A Química, a Biologia, a Física e a Matemática são, não raras vezes, acusadas de muito herméticas, não
sendo de aceitação imediata por usarem fórmulas, símbolos, equações... mas este texto vai surpreender
todos os espectadores da peça, pelo modo como se abordam temas complexos, de um modo tão atraente
e compreensível... a arte de tornar o complicado em simples.
* Roald Hoffmann (1937) é um químico teórico polonês-americano, Prémio Nobel da Química em 1981. Homem de
interfaces Ciência e Arte, publicou peças de teatro e poesia. Ocupa os cargos de Professor Frank H. T. Rhodes e
Emérito, na Universidade de Cornell, em Ithaca, Nova York. Uma das peças teatrais, “Oxygen”, de Carl Djerassi e Roald
Hoffmann estreou nos EUA no San Diego Repertory Theatre em 2001 e teve muitas produções tendo sido traduzido
para uma dúzia de idiomas. Uma segunda peça de Roald Hoffmann, “Should've” (“Transgressões” apresentada pelo
Teatro Extremo, Almada) teve duas produções e várias leituras desde 2006; foi traduzido para russo, alemão, hebraico
e agora em português. Uma nova peça autobiográfica, “Algo que pertence a você”, teve duas leituras encenadas.

José Moura
Professor de Química . Diretor da Biblioteca FCT NOVA . 2022
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NOTAS BIOGRÁFICAS
Cláudia Negrão Formou-se na Escola Superior de Teatro e Cinema, frequentou o curso de Animação
Cultural e Iniciação Teatral n’A Barraca sob direção de Hélder Costa e Maria do Céu Guerra, tendo
participado como atriz em “Os Policias Teatro” e “O Baile”. Concluiu a pós-graduação em Artes Cénicas na
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Atriz profissional desde 1991, recebeu o prémio de melhor
interpretação feminina (1992) em “Navalha na carne” de Plínio Marcos, no Teatro São Luís. Trabalhou com
os encenadores Águeda de Sena, Rui Luís Brás, Paula Sousa, Vera Mantero, entre outros. Participou em
séries de televisão, das quais se destacam “Conta-me como foi”, “Bons Vizinhos”, “Maternidade”. Dirigiu
artisticamente o Grupo de Teatro Experimental de Lagos entre 1999 e 2003. É cofundadora, encenadora e
atriz da Associação Cultural A lagarto Amarelo.
Daniel Verdades Iniciou a sua formação em 1990 com Mestre Verdades na Companhia de Teatro de
Almada. Colaborou com Real Pelágio, Companhia Clara Andermatt, Escola de Mulheres, O Bando, Escola
da Noite, A Barraca, Teatro da Cornucópia, Teatro Praga, Teatro da Comuna, João Garcia Miguel, Miguel
Moreira. Foi diretor técnico no Teatro da Malaposta sob direção de José Peixoto, responsável técnico na
Companhia Olga Roriz e colabora com o Teatro Extremo desde a sua fundação. Esteve na direção técnica
dos festivais Citemor, Festival de Almada, Festival Três Semanas Três Nomes, Sementes e colaborou no
Alkantara, Danças na Cidade, Festival 100 Dias, Mergulho no Futuro e Faro Capital da Cultura.
Fernando Jorge Lopes Ator e encenador, membro fundador do Teatro Extremo do qual é o seu Diretor
Artístico.
Miguel Falcato Ilustrador autodidata e artista de banda desenhada com obra publicada em antologia e a
solo, criou em 1994 o primeiro logotipo e a imagem do cartaz da primeira peça do Teatro Extremo.
Cofundador de dJomba, premiada agência de marketing digital, da qual foi diretor criativo até 2019,
trabalha atualmente como freelancer na criação de projetos artísticos.
Hugo Migata Fundador e diretor artístico d’ A Lagarto Amarelo, onde assina, em parceria com Pedro Silva,
a Direcção de Arte. Entre 1992/2000 foi colaborador do artista plástico Pedro Cabrita Reis realizando
projetos em Portugal, Espanha, França, Alemanha, Itália, Holanda e Brasil. Colaborou com Julião Sarmento,
Lagoa Henriques, Rui Calçada Bastos, Noé Sendas, Joaquim Correia, Carlos Amado, Vítor Belém, Patrícia
Garrido, Gabriela Albergaria, Michael Lin, entre outros. Tem a primeira abordagem ao teatro com Mário
Feliciano na peça “Dinis e Isabel” de António Patrício no Teatro da Trindade 1992, tendo já colaborado em
encenações de Paula Sousa, Jorge Estreia, Filipe La Féria, Águeda Sena, André Amálio.
Pedro Silva Fundador e integra a equipa artística nuclear d’ A Lagarto Amarelo, onde assina, em parceria
com Hugo Migata, a Direcção de Arte. É licenciado em Realização Plástica do Espectáculo pela Escola
Superior de Teatro e Cinema. Frequentou a Licenciatura de Arquitetura de Interiores da Faculdade de
Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa. Desde 2000 tem prestado assistência a múltiplos projetos
de cenografia para teatro da autoria do cenógrafo José Manuel Castanheira, com estreias em Portugal,
Espanha e Brasil.
Roald Hoffmann nasceu em 1937 em Złoczów, então Polónia. Em 1949, vai para os EUA, Cornell, onde
desenvolveu o seu trabalho como químico teórico. Na área da química foi distinguido e homenageado
pelas suas descobertas. Ensinou os seus colegas a pensar sobre os eletrões e de que forma estes
influenciavam a estrutura e a reatividade. Publicou seis livros de não-ficção, três peças de teatro e seis
volumes de poesia, incluindo duas seleções de poemas seus traduzidos para espanhol e russo.
Sara Castanheira Começou a sua formação artística na Escola Profissional de Artes e Ofícios do
Espectáculo - Chapitô, tendo estagiado com o Teatro Extremo. Em simultâneo integrou uma formação de
teatro dirigida por Cláudia Negrão. Formada em Teatro Musical da EDSAE, participou em projetos com
direção de Ricardo Gajeiro, Paula Careto e Diogo Novo. Em 2018 concluiu a Licenciatura em Teatro na
Escola Superior de Teatro e Cinema, onde interpretou Shakespeare, Pirandello, Brecht, Tchékhov e no
espetáculo “Opus”, encenado por Jean Paul Bucchieri. Integrou o elenco de “Uma Noite de Verão”,
“ReVerso” e “Final Feliz”, encenação de Luzia Paramés, Produções Acidentais, e “Íris, a menina que falava
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o que pensava”, encenação de Gisela Cañamero. Integra o elenco 57ª criação do Teatro Extremo, “A
Portagem Fantasma”, encenação de Luzia Paramés.
Sylvio Zilber Formado em teatro (ator e diretor) pela Escola de Arte Dramática da Universidade de São
Paulo; em Andragogia, pela Universidade de Toronto (Canadá) e em Psicodrama (graduação e pósgraduação) pela Role Playing (SP). Com uma vasta carreira de ator em teatro, cinema e televisão desde a
década de 60, foi contemplado com o Prémio Revelação da Associação Paulista de Críticos de Arte e Prémio
Moliére e Prémio Aplauso (2016). Trabalhou com inúmeros autores, encenadores e diretores brasileiros,
representando obras de A. Miller, W. Shakespeare, Durrenmatt, Bertolt Brecht, Peter Weiss, H.Ibsen, entre
muitos outros. A partir de 1968 assume, igualmente, a encenação e assina adaptações de criações teatrais.
Consultor Instituto MVC Estratégia e Humanismo, professor de Inovação e Criatividade na Pós-Graduação
da ESPM de São Paulo, fundador e facilitador do ILACE - Instituto Latino Americano de Criatividade e
Estratégia, membro associado da World Future Society, é autor de diversos artigos sobre criatividade e
inovação e palestrante de cursos e seminários de Criatividade. Em 2005, iniciou uma parceria LusoBrasileira com o Teatro Extremo, assinando a encenação das peças “Einstein” do autor canadiano Gabriel
Emanuel e “Maria Curie” da autora polaca Mira Michalowska.

9

1. The fundamental Importance of Basic Science: Example of HighImpact Discoverie from na Internacional Chemistry Network
2. Ciência e Ética: Alguns Aspetos
3. Introdução à filosofia da Ciência
4. Pesquisadores discutem ganhos e riscos da alteração do DNA
Humano
5. Quando o negacionismo científico resulta em graves violações
éticas e ameaças à vida

10

https://dx.doi.org/10.21577/0100-4042.20170584

THE FUNDAMENTAL IMPORTANCE OF BASIC SCIENCE: EXAMPLES OF HIGH-IMPACT DISCOVERIES
FROM AN INTERNATIONAL CHEMISTRY NETWORK
Luiz G. F. Lopesa,b,*, , Peter J. Sadlerc, , Vânia Bernardes-Génissond,e, , José J. G. Mouraf, , Remi Chauvind,e, , Paul V.
Bernhardtg, and Eduardo H. S. Sousaa,b,#,
a
Departamento de Química Orgânica e Inorgânica, Universidade Federal do Ceará, 60455-760 Fortaleza – CE, Brasil
b
Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Tuberculose, 90160-091 Porto Alegre – RS, Brasil
c
Department of Chemistry, University of Warwick, Gibbet Hill Road, Coventry CV4 7AL, United Kingdom
d
Laboratoire de Chimie de Coordination, LCC, CNRS, UPR 8241, 205 Route de Narbonne, BP 44099, F-31077 Toulouse, Cedex 4,
France
e
Université de Toulouse, Université Paul Sabatier, UPS, 118 Route de Narbonne, F-31062, Toulouse, Cedex 9, France
f
Departamento de Química, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa, 2829-516 Caparica, Portugal
g
School of Chemistry and Molecular Biosciences, The University of Queensland, Brisbane – QLD, 4072, Australia

Assuntos Gerais

Quim. Nova, Vol. XY, No. 00, 1-14, 200_

Recebido em 23/03/2020; aceito em 20/05/2020; publicado na web em 06/07/2020

During the last 150 years or more, society has witnessed many key scientific discoveries and inventions, which have dramatically
improved not only our quality of life, but our lifespan. However, the motivation of scientists to provide scientific advances has generally
not been the achievement of these goals, but mainly driven by research curiosity. Fundamental scientific studies, also known as basic
science, have paved the way to a society of knowledge by means of continuously evolving education systems, and have led to applied
science and technological breakthroughs changing the World. However, without basic science such life-changing advances would not
happen, which is poorly understood by the society. Having this in mind, chemists and biochemists working in a chemistry network
highlight here examples of how basic science has played a crucial role and led to major breakthroughs. In seven short stories, the authors
describe cases and historical events where basic research discoveries have advanced science, and opened avenues for future achievements.
Investment in basic science is crucial for a nation’s health and wealth. The support of scientists driven by curiosity ultimately can benefit
the whole of society, not only in innovative products, but also in the improvement of the understanding of our own lives.
Keyword: basic science; applied science; chemistry; epistemology.

INTRODUCTION
Science is knowledge, and scientific research generates new
knowledge. This new knowledge improves human health and wellbeing, in particular health by improving the detection and treatment
of diseases, the quality of our food, and our interaction with the
environment.
The most fundamental scientific knowledge is the basis of what
we call basic scientific research. Often such research does not set out
to solve a given problem, but to explore new problems and inspire
others. It is often many years, even decades or more, before the
value of basic scientific research is appreciated and recognisable,
and widely-appreciated applications are generated.
The financial support of basic scientific investigations is a
key investment for the future, which generates long-term major
achievements. However, the value of basic research studies is not
readily appreciated, neither by lay people, nor even by young students
of science. Indeed, it is not always evident, even for highly trained
scientists, that specific basic research will lead to breakthroughs. This
may be, in part, the reason for the lack of enthusiastic support by
governments. There is an increased call for the naming of potential
“beneficiaries” (or a response to the “market”), and scientific agencies
are even more pressed to show they are financing scientific projects
that can generate a “useful” end product, very soon or in the near
future, leading to support being prioritized for applied science. Even
if this concern is fair, useful applications of basic science usually do
*e-mail: lopeslu@dqoi.ufc.br
#
alternative e-mail: eduardohss@dqoi.ufc.br

not emerge without a solid basis from fundamental scientific studies.
Applied research has a limited lifetime of new ideas, usually with
only short-term benefits. Novel scientific breakthroughs are critical to
feed and keep continuously generating future applied benefits. There
is a well-trodden pathway along which basic science feeds applied
science and technology. If basic science is not done, then, no major
applications are likely to arise, just as a river will dry up if it is not
fed with a source of water (ideas).
As an example, in 2019, a well-known forum took place in Brazil
with scientific agencies of 45 Countries (Meeting of the Global
Research Council), where they discussed the increasing expectation
of delivering support to research with “societal or economic” impacts,
and 18 principles were listed for that goal.1 Notably they reiterated a
previous principle on the dynamic interplay between basic research
and innovation that “focusing too much on short-term results will put
the future seeds of innovation at risk”.1
But what is indeed basic science and why should we (society)
believe it must be adequately funded? Here we highlight reasons
why society should invest money in basic investigations and
emphasise how such investment can pay dividends for the whole
of society.
It is also the job of scientists to convince sceptics of the value of
their work, current examples including anti-vaccine and anti-climate
change groups. Such anti-views are currently held globally in a range
of countries, with the backing of social media.2-4 All of this, strongly
supports the view that scientists must give priority to educating people
at all levels, with increasing effort to communicate to society about
science, with illustrative cases and facts about scientific knowledge.
Fortunately, an increasing number of voices have emerged which

2

Lopes et al.

better explain and advocate the scientific knowledge behind some
key topics, and alert the society to their risks.5-10
Here, we tell 7 short stories to exemplify basic science and the
actual impact it can have (or is expected to have) in our society.
These randomly-chosen stories are close to the interest and scientific
endeavors of the authors themselves. The authors have a common
goal to work in scientific collaboration within a topic of bioinorganic
chemistry, a field at the frontier of organic/inorganic chemistry,
biology and medicine.
It is interesting to note that the authors are scientists from five
different Countries (Brazil, Portugal, United Kingdom, France and
Australia) and from three different continents (South America, Europe
and Australia) sharing their excitement, stories, and views on the
relevance of basic science, which makes this article a more global
representation of ideas. What motivates scientists to do basic science
is curiosity. Financing that may help to uncover what is not in front
of our eyes, and lead to breakthroughs.
These stories are intended to illustrate how basic science is
relevant not only to the advancement of our knowledge of Nature,
but can lead to important contributions to society.
HOW AN ATMOSPHERIC POLLUTANT (NITRIC
OXIDE, NO) HAS EMERGED AS A KEY BIOLOGICAL
MOLECULE IN HUMANS: FROM BASIC STUDIES TO
THE DEVELOPMENT OF NOVEL MEDICINAL AGENTS
BY LUIZ G. F. LOPES
Cardiovascular diseases (CVD) are the leading cause of death
worldwide, accounting for nearly 17.9 million people dying in each
year, making up 32% of all global deaths (WHO).11 This type of
disease is caused, mainly, by dysregulation of blood pressure like
arterial hypertension. Blood pressure regulation is controlled by the
endothelium-dependent relaxation factor (EDRF), which in the 80’s
was studied by Furchgott, Murad and Ignarro. These researchers
concluded that EDRF was indeed the nitric oxide molecule, which
would bind and stimulate the soluble guanylate cyclase enzyme.12
This discovery yielded the Nobel Prize for Physiology or Medicine
in 1998 for these researchers.
After all basic studies carried out by these three researcher labs,
among others, regarding the identity and action of the EDRF in
endothelium function, it was possible to explain how nitric oxide (NO),
a diatomic inorganic gas, known until that time as an air pollutant, could
transmit chemical signals in the human body. Those studies brought
up a true revolution in medicine, where NO has been involved in many
key processes, and has an important role in cardiovascular disease
treatment. Basic understanding of the reactivity of the NO molecule
became essential to better understand its fate in the body and how to
use it. In this field, sodium nitroprusside (SNP), Na2[Fe(CN)5NO], an
iron-based NO donor molecule, has been used clinically to lower blood
pressure in cardiac surgery, hypertensive crises, heart failure, vascular
surgery, pediatric surgery, and other acute hemodynamic applications.13
SNP is indeed a prodrug, which, upon administration into the patient,
reacts with sulfhydryl groups of biomolecules in the erythrocytes,
albumin, and other proteins to release NO.14
The use of SNP is necessary in certain cases when a patient needs
to quickly lower their blood pressure. This metal-based compound
was discovered in 1851 by Playfair when he was studying the
reactions of potassium salts containing cyanoferrates with nitrous
acid.15 Interestingly, its use in patients was first proposed by Johnson
in 1922,16 and was used with safety and efficacy to lower the blood
pressure in severely hypertensive patients in 1955,17 many decades
before any knowledge of the biological role of NO. However, despite
the proved efficacy of this prodrug, its use needs to be controlled
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due to toxicity. SNP, in vivo, reacts with oxyhemoglobin to form
methemoglobin leading to release of NO and cyanide,18,19 a poisonous
molecule, which can be accumulated in the body making it toxic to
cerebral endothelial cells,20 hepatocytes,21 and neural cell lines,22
due to generation of reactive oxygen species inducing cell death by
apoptosis.13 So, new strategies to overcome cyanide toxicity or new
non-cyanide-based NO donor compounds needed to be developed.
However, to reach this goal it is necessary to have a series of basic
understanding of the properties of a new compound enabling a rational
design, where its final products are less toxic, rates of NO release are
adjustable as well as to prepare stable molecules.
Having all of that in mind, our group has been working mainly
on preparing new non-cyanide-based metallo-nitrosyl species as
NO (and/or HNO) donors, employing mostly ruthenium and iron
metal centers. During these years, we have learned from many basic
studies how to modulate the reactivity and stability of metal complex
aiming to develop better donors with attractive biological properties.
Recently, we have also developed a strategy to minimize the cyanide
release from SNP as well.23
In the first case, we have prepared several nitrosyl metal
complexes, which can release NO and/or HNO selectively upon
chemical and/or electrochemical reduction of the [M II-NO +]
moiety or even by light irradiation. These compounds have shown
great promise as new candidates of non-cyanide-based NO/HNO
releasers, and, consequently, we have observed a series of exciting
biological properties such as vasodilation activity,24 neuroprotection
during ischemia/reperfusion in the brain,25 anti-Chagas disease,26
anti-paracoccidioidomycosis activities,27 gastric protection,28 antileishmanial activity,29, 30 anti-angiogenesis activity31 and analgesic
effects,32 among others.33-36 Some of these compounds have also
shown low cytotoxicity, exhibiting a high lethal dose in mice,26,34
stimulating further steps. Beyond our own compounds, many other
groups in Brazil and around the World have shown the potential of
NO donors in medicine, where exciting products have advanced such
as socks for diabetics,37 bandages for organ preservation and wound
healing among others.38-40
In the second strategy, we recently incorporated sodium
nitroprusside into silica nanoparticles (MPSi-NP) and evaluated its
ability to preserve vasodilation properties but decreasing cyanide
release in biological fluids.23 This new system showed similar
efficiency in promoting vasodilation compared with free SNP, but
with a remarkably lower cytotoxicity. Our direct measurements of
cyanide release supported an expressive decrease in comparison to
free SNP. So, this seems to be a worthy strategy to further pursue to
better overcome cyanide toxicity of SNP. All of these achievements
and future expected products were developed due to our understanding
of the fundamental properties of these compounds through basic
research investigation, and more is coming.
150 YEARS OF THE PERIODIC TABLE: THE ELEMENTS
OF LIFE AND MEDICINES – THE IMPACT OF BASIC
CHEMICAL RESEARCH ON HUMAN HEALTH BY
PETER J. SADLER
Nullius in verba (‘Take nobody’s word for it’)
‘Nullius in verba’ is the motto of the Royal Society (of London),
the UK’s National Academy principally founded by the scientist John
Wilkins, of which I am a Fellow. It was founded as a learned society in
1660, and from 1963 onwards became known as ‘The Royal Society
of London for Improving Natural Knowledge’. Founding Fellows
included Christopher Wren, the architect of St Paul’s Cathedral, John
Wilkins, an Anglican clergyman, natural philosopher and author, and
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Robert Boyle, a pioneer of modern chemistry (Boyle’s Law for gases
and early notion of “molecule”).41
Other well-known Fellows include Isaac Newton (1672), Charles
Darwin (1839), Michael Faraday (1839), Dmitri Mendeleev (1892),
Albert Einstein (1921), Dorothy Hodgkin (1947), Francis Crick
(1959), and Stephen Hawking (1974).
The motto itself stresses the critical importance of scientific
research - the acquisition of new knowledge: Fellows strive to
verify all scientific statements by an appeal to facts determined by
experiment- do not take anyone’s word for them.
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Today we have a periodic table of 118 elements. The heaviest stable
element found on earth is bismuth, atomic number Z = 83, but the lighter
elements technetium (Z = 43), and promethium (Z = 61) are humanmade, leaving 81 elements which might be essential for our lives. The
human-made creation of technetium in 1937 has unexpectedly led to
major medical advances. Its radioactive isotope Tc-99m, a high energy
gamma radiation emitter with a half-life of 6 hours, is used in over
10,000 hospitals worldwide to diagnose disease, comprising some
40 million procedures every year.42 Similarly, compounds of the rare
earth element gadolinium discovered in 1880, and once thought to be
only of academic interest, were introduced into the clinic as contrast
agents in Magnetic Resonance Imaging of the human body in 1983,
and are now administered to over 30 million patients every year.43
Of the 81 stable elements, there is good evidence that 19 of them
are essential for human health: H, C, N, O, Na, Mg, P, S, Cl, K,
Ca, Mn, Fe, Co, Cu, Zn, Se, Mo, and I. Another 7 can be described
as potentially essential: F, Si, V, Cr, Ni, Br and Sn. In total there
is documented clinical and medical use of about 76 elements in a
variety of compounds and other forms. Even radioactive elements
find widespread use in the detection and treatment of diseases.44-46
I describe here briefly some of the basic research my research
group and I have carried out recently in collaboration with Brazilian
scientists: specifically Ana Gondim, Eduardo H. S. Sousa, Luiz
Gonzaga de França Lopes, Catherine Teles, and Benildo S. Cavada
from the Federal University of Ceará, Fortaleza, and Carolina
Oliveira, and Victor Deflon at the Federal University of Uberlândia
and University of São Paulo, and their colleagues. Visits to my lab in
the UK have made very important contributions to our discoveries.
Discovery of new medicines in Brazilian flora

Figure 1. The crest of the Royal Society of London (©The Royal Society)
bearing the motto ‘Nullius in verba’, together with an extract from the Charter
Book signed by newly-elected fellows, and examples for Isaac Newton (1672)
and Charles Darwin (1839). Even today, Fellows sign the book using a quill
pen and black ink. Currently there are about 1,600 Fellows and Foreign
Members; 52 Fellows and up to 10 Foreign Members are elected each year.
Newton discovered the laws of gravity and motion, and invented calculus.
Darwin’s proposition that all living species have descended from common
ancestors is now a fundamental scientific concept. After publication of his
book “On the Origin of Species” in 1859, it took several decades before his
views on natural selection as the basis of evolution were accepted. The crest
is reproduced with permission from The Royal Society

The quest for new knowledge can perhaps be no more
fundamental than establishing which of the 81 stable elements on
earth are essential for a healthy life.
Which elements are essential for human life?
Dimitri Mendeleev created the periodic table as we know it
today in 1869, 151 years ago. He used the information he had
about the relative atomic weights of the 63 elements known at that
time to arrange them in a periodic order that reveals similarities in
their chemical properties, and importantly predicted the existence
of gallium, germanium, and scandium, elements which were then
unknown, and technetium which did not exist on earth until 1937.

About 40% of prescription medicines used today are derived
from plant compounds. These include Artemisinin, an antimalarial
from the sweet wormwood plant, digitoxin, a cardiotonic (improves
heart action) from floxgloves, etoposide, an antitumour agent from
woodland mayapple plants, morphine, an analgesic from poppy seeds,
quinine, an antimalarial from the bark of the cinchona tree, Taxol, an
antitumour agent from the the bark of the yew tree, and rifampicin,
an anti-tubercular drug extracted from a soil bacterium. The first
mass-produced antibiotic Penicillin, is derived from Penicillium fungi.
Brazil has a rich diversity of plants with enormous potential
for the discovery of new medicines. My colleagues at the Federal
University of Ceará have isolated and characterised a lectin protein
from seeds of the Dioclea lasiocarpa, a flowering plant from the pea
family, collected from the northeast coast of Brazil.47
Remarkably, we found that Dioclea lasiocarpa lectin protein,
which contains calcium and manganese metal ions and binds strongly
to sugar molecules, can kill human ovarian, lung, breast and prostate
cancer cells at very low (nanomolar) doses. 48 Lectins are often
resistant to digestion and therefore candidates as oral drugs. Further
research based on these promising initial findings might lead to a new
anticancer drug with a novel mechanism of action that can combat
resistance to treatment with current anticancer drugs.
In collaboration with Jan Balzarini and colleagues (Rega
Institute for Medical Research, Leuven, Belgium), we further
investigated the biological activity of 9 lectins extracted and
purified from Northeastern Brazilian leguminous species and
algae.49 Notably several of these lectins showed highly potent
(nanomolar) activity when tested against a panel of 18 different
viruses, including HIV and influenza viruses. These encouraging
results suggest that Brazilian flora are a source of novel antiviral
compounds with therapeutic potential, which might have potential
for treating COVID-19 as well.
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New approaches to cancer treatment
The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2019 was awarded
jointly to William Kaelin, Peter Ratcliffe and Gregg Semenza for their
discoveries of how cells sense and adapt to oxygen availability, and how
oxygen levels affect cellular metabolism and physiological function.
Some of their important discoveries were made over 25 years ago.50
A key protein for oxygen‑sensing in our cells is the hypoxiainducible factor (HIF). Normal oxygen levels control rapid HIF-1α
degradation with the help of oxygen-sensitive enzymes (irondependent prolyl hydroxylases which add oxygen atoms to the
protein). In hypoxia, HIF-1α is protected from degradation and can
bind to DNA and regulate gene expression.
HIF-1α appears to contribute to the mechanism by which cancer
cells grow rapidly even under the hypoxic conditions in tumours.51
HIF-1α is stabilised by nitric oxide (NO), a reactive small molecule
which promotes dilatation of blood vessels and blood flow. In contrast,
the protonated form of reduced NO (HNO), which has the same
number of electrons as O2 (isoelectronic), promotes degradation.
The ruthenium coordination complex [Ru(bpy)2(SO3)(NO)]+ can
liberate HNO on reaction with glutathione (which is abundant in
cancer cells), and has potential as an anti-angiogenesis anticancer
agent, reducing the growth of new blood vessels which tumours
need to grow.31 It is interesting to note that ruthenium is ca. 20-fold
cheaper than platinum, and so its cost is not an economic restraint on
its use in medicine. Beyond that, in general, ruthenium compounds
are less toxic than platinum, but this property does not depend only
on the metal itself, but also on its oxidation state and the surrounding
ligands. This issue can be illustrated using the example of cisplatin
(cis-[Pt(NH3)2Cl2]), which is toxic to cancer cells, but its isomer
transplatin (trans-[Pt(NH3)2Cl2]) is not, while the Pt(II) tetra-ammine
complex of [Pt(NH3)4]2+ has a very low toxicity.
There is potential too for medical use of osmium the heaviest
congener in group 8 (Fe, Ru and Os) of the periodic table. So far, the
medicinal chemistry of osmium has been little explored. My research
lab has recently discovered organo-osmium complexes which are
more potent toward cancer cells than the clinical drug cisplatin.52
Platinum compounds – the most widely used drugs for cancer
treatment
Platinum compounds are currently used in about 50% of all
chemotherapy treatments for cancer. The serendipitous discovery of
the anticancer activity of platinum compounds provides an example
of how basic research can unexpectedly lead to applications which
benefit society, in this case curing cancer. The anticancer drug cisplatin
was unexpectedly discovered in the laboratory of physicist Barnett
Rosenberg at Michigan State University in the late 1960s, whilst he
was studying the effects of electric fields on (bacterial) cell division.53
The passage from an academic laboratory bench to the clinic is slow- it
took 10 years for platinum, and continued investment of funding during
such development is essential. From this discovery, second generation
platinum drugs have followed, carboplatin and oxaliplatin, and others.
Oxaliplatin was first discovered in 1976, but took over 20 years to reach
clinical approval, before becoming a billion-dollar drug.
Now my research group has discovered light-activated platinum
anticancer drugs with potential for treating resistant cancers with
reduced side effects.54
Adventures with palladium
Platinum shares similar chemistry with palladium, another
precious metal which is above it in group 10 of the periodic table.
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Despite the common flat, square-planar shapes of both Pt2+ and Pd2+,
it is difficult to design active Pd2+ anticancer complexes. They react
too quickly; they exchange their bound ligands before they reach
target sites cells. However, we have found that this chemistry can
be drastically changed by wrapping chelating ligands around Pd2+.
New palladium complexes with thiosemicarbazonate ligands
derived from pyrene exhibit potent antiproliferative activity against
human ovarian cancer cells.55 These complexes are potent inhibitors
of the topoisomerase IB, an enzyme which controls DNA winding/
unwinding, with selectivity for cancer versus normal cells. These
encouraging data may generate new drugs for combatting resistant
cancers.
WHEN BASIC RESEARCH CROSSED APPLIED
RESEARCH: THE CASE OF TAXOL BY VANIA
BERNARDES-GÉNISSON
As professor of medicinal chemistry at the Faculty of Pharmacy
of the University Paul Sabatier (Toulouse-France) and a research
scientist, I have chosen to illustrate, in the following paragraphs, the
importance of the basic research through an example that has had a
deep impact both on a societal and personal level. I hope this case will
help the reader to understand the difference between basic research
and applied research.
In the 1980s, to build a new road in “Gif sur Yvette” (a French
commune located twenty-four kilometers south-west of Paris), several
yew trees were cut down. Quite opportunistically, Dr. Pierre Potier,
pharmacist and researcher at CNRS (French National Center for
Scientific Research), decided to collect them to isolate and identify the
compounds naturally produced by this species.56 For this, of course,
financial support was needed. In our current politico-scientific context,
in which governments are drastically reducing investments in basic
research, one can ask who else would have wished to sponsor this work
without actually knowing what could be found. Would you be willing
to invest your money in this project and support the curiosity of this
French researcher? This classical academic work, held at the “Natural
Products CNRS Institute” (French public research institution), led to
the discovery of a novel natural compound that immediately showed
immense interest in the pharmacological field. Indeed, at the same
period, Bristol Myers Squib (BMS), an American pharmaceutical
company, was developing a new antitumor drug, called paclitaxel
(Taxol®, hereinafter referred as taxol) extracted from the bark of the
Pacific yew.57 Despite the very promising results obtained with this
compound during the clinical study phase, its development as a new
anti-cancer drug was threatened for ecological reasons. Indeed, to
isolate 25 kg of the new antitumor agent about 38,000 trees would
have to have been cut down, which would raise alarming environmental
issues associated to the particularly slow growth of this species.57 In
addition, taxol exhibits a very complex molecular structure and the total
synthesis of this product at an industrial laboratory for a world scale
manufacturing could not be considered. Indeed, the first total syntheses
of taxol were only reported independently by K. C. Nicolaou58 and R.
A. Holton59,60 in 1994, more than 20 years after the first isolation of the
natural product.61 Furthermore, these synthetic routes involved about 40
steps and had an overall yield well below 1%. So, by lack of material,
it would not be possible to continue the clinical development of this
promising antitumor compound and the study would be stopped. It
was at this point that Dr. Potier’s story crossed that of BMS. Indeed,
Dr. Potier’s team had found in the thorns of the yews of Gif sur Yvette,
a new natural product (10-deacetylbaccatin III, Figure 2) with the
same basic framework as that of the antitumor taxol, studied by BMS,
although devoid of any significant anticancer activity. A prominent
potential interest of this compound was that it could be extracted from
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Figure 2. Structures of the natural products taxol and 10-deacetylbaccatin III and of the non-natural compound taxotere

the renewable thorns without causing death of the tree. In addition, all
that was missing by comparison to taxol was only a small side chain
with two stereogenic centers of well-defined configurations. However,
anchoring of the side chain to the natural basic framework was essential
for the anticancer activity. It was thanks to previous works carried out by
notable researchers,62-64 who wanted only to deepen their knowledge in
fundamental organic chemistry (stereochemistry, asymmetric synthesis,
protecting groups, total synthesis of natural products) without worrying
about whether their discoveries would have immediate benefits for the
society, that the synthesis of this lateral chain respecting the same threedimensional structure as that of the natural product and its coupling
with the natural framework (deacetylbaccatin III) were achieved within
a suitable time span allowing the clinical development of taxol.
This is an interesting case, where without the basic research on
organic synthesis, the preparation of taxol and even that of its cousin
docetaxel (Taxotere® developed by Rhône Poulenc, hereinafter
referred as taxotere, Figure 2)65 which is in fact a chemical precursor
of taxol serendipitously discovered by the Potier’s team, would not
have been possible and many women around the world, including
myself, could not have benefited from these drugs in breast cancer
treatment.
The taxol story is so just one of the cases one can choose to
illustrate the importance of fundamental research in the discovery of
new drugs. In fact, a large number of drugs have been discovered “by
chance” thanks to the curiosity and interest of researchers in basic
disciplines such as for example the microbiology, organic chemistry
and others.66
Currently, I am developing research focused on the understanding
of the activation mechanism of anti-tuberculosis prodrugs like:
isoniazid,67,68 pyrazinamide69 and ethionamide.70,71 These drugs,
although known and used in clinics for more than sixty years, still
hide certain secrets related to their active metabolites, their mode of
action and their toxicity. Thanks to fundamental research, we hope
that better knowledge of the behavior of these molecules will be able
to provide key elements allowing, in the future, the design and the
synthesis of anti-tuberculosis agents more effective, safer and active
on wild and resistant Mycobacterium tuberculosis strains to prevent
the resurgence of tuberculosis worldwide.
FROM BASIC TO APPLIED RESEARCH, FROM
BACTERIA TO HUMANS BY JOSÉ J. G. MOURA
Our research group has worked for several years on fundamental
studies on the role of metal ions in biology, in order to reveal
structural-function relations in proteins and enzymes involved in
crucial pathways covering areas such as energy, health, agriculture
and the environment. Here, we tell a story of one of these cases. This
all starts in the 1970s and is a good example of how basic research
may have impact in an applied context. In those days, we detected a
“strange red protein band” in the chromatographic purification steps
of a bacterial extract obtained from the biomass of a sulfate reducing
bacterium, Desulfovibrio gigas (Dg) (a bacterium with impact in

environmental problems (accumulation of sulfide) and energetic
interests (hydrogen production and association with methanogens)).72
The isolated protein was shown after biochemical/chemical methods
and spectroscopic tools to contain molybdenum (Mo), to our big
surprise.73
Molybdenum-containing enzymes play a major role in biological
systems and have been found in two distinct forms: a complex
[Fe‑Mo-S] metallic cluster, which occurs in nitrogenases (a primordial
enzyme in the N-cycle involved in nitrogen fixation to ammonia),
and a mononuclear Mo (or W) atom associated with one or two
pyranopterin-ene-1,2-dithiolate cofactors [Mocofactor or Moco],
as in Xanthine oxidase, Aldehyde oxidase and Sulfite oxidase.74-77
Extraction of the metal co-factor and the presence of Fe/S centers
showed that the isolated red protein had unexpected analogies with
xanthine oxidase a relevant enzyme in human metabolism of purines,
and related with health problems (i.e., gout disease). Then, we could
show that this bacterial protein had an aldehyde oxidase activity, and
reactivity to similar substrates as xanthine oxidase (these group of
enzymes are quite promiscuous in terms of metabolites accepted).78,79
The lack of 3D structures of this group of enzymes (the so-called
mononuclear Mo-enzymes) limited the proposal of mechanisms. In
1995, the structure of the first mononuclear Mo-enzyme (Dg Aldehyde
oxido-reductase) was solved and structural details of the active site
reported.80,81 The ligands around the metal were firmly determined
and a water molecule in the vicinity of the metal site identified as
the one involved in O atom insertion in the substrate (conversion of
aldehyde to carboxylic acid). Inhibitors of this activity were also
studied identifying the Mo-site as a target of drugs. Then, the bacterial
structure was used extensively as a model until the structure of the
human enzyme (Xanthine oxidase) was finally solved in 2000.82
Structural features of Dg Aldehyde oxido-reductase80,81
The aldehyde oxido-reductase Desulfovibrio gigas is a member
of the xanthine oxidase protein family, as mentioned before, and its
3D structure has been analyzed at high resolution, a relevant step for
the understanding of mechanistic aspects (substrate and inhibitors
interactions). The protein, a homodimer, catalyzes the oxidation of
aldehydes to carboxylic acids. This protein has structural similarities
to xanthine oxidase, contains (2Fe-2S) centers, lacking the domain
that contains a flavin moiety, although it was recognized that a small
flavodoxin participates in electron transfer (Figure 3).
The protein molecule is folded into four domains (the first two
bind the iron sulfur clusters and the others the Moco). The Mo-site
is deeply buried in the protein accessible through defined tunnel.
The molybdenum is penta-coordinated with two dithiolene sulfur
atoms of one molybdopterin (cofactor identified as pyronopterin
cytosine dinucleotide)73,74 and three oxygen ligands, of which one is
presumably an oxo or one a sulfide group in the functional sulfo-form
of the enzyme in analogy to xanthine oxidase.
Different EPR (X-band) molybdenum(V) were detected for
Dg Aldehyde oxido-reductase with similarities to the inactive, and
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the physiologically significant signals develop within the enzyme
turnover time scale (active forms) of Xanthine oxidase. These
studies were complemented by CD measurements and advanced EPR
spectroscopic studies revealing the presence of two types of [2Fe-2S]
cores, named Fe/S I and Fe/S II centers. 57Fe-enriched Dg Aldehyde
oxido-reductase enabled iron-sulfur-center site specific labeling,
enhanced sensitivity for Mossbauer studies (an advantage of using
bacteria with respect to mammalian systems).77
Mechanism based structure
The 3D structure of the Xanthine oxidase-related molybdenum-iron
protein Aldehyde oxido-reductase isolated from Desulfovibrio gigas
was analyzed in its desulfo-, sulfo-, oxidized, reduced, and alcoholbound forms at different resolutions. Bound inhibitory isopropanol in
the inner compartment of the substrate-binding tunnel is a model for
the reaction with aldehydes, and mechanistic details were proposed
for the reaction, as well as modes of action of inhibitors (details of the
proposed mechanism are indicated in the legend of Figure 3).
Aldehyde oxido-reductase activity has also been found in different
sulfate reducing organisms. We also obtained complete biochemical,
enzymatic and structural data for the Aldehyde oxido-reductase
isolated from D. desulfuricans ATCC 27774, a sulfate reducer that
can use nitrate as an alternative respiratory substrate to sulfate.83,84
Relevance of a Bacterial enzyme to Human Heath: implications of
fundamental research in applied research (i.e., human health)85-90
The lack of fine structural information on the mononuclear
molybdenum-containing enzymes hampered the detailed
understanding of the mechanisms operating in these enzymes.
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Investigation of the mechanism of molybdenum containing enzymes
was considerably enhanced by the crystallographic determination
of high-resolution 3D structure of the Dg aldehyde oxido-reductase
(in 1995).80 The enzyme, belonging to the xanthine oxidase family,
was a potential model for the mechanistic studies on this group of
enzymes. Almost simultaneously, after the determination of the first
3-D structure of Dg aldehyde oxido-reductase, followed in 1996,
the structural determination of Rhodobacter sphaeroides DMSO
reductase, that allowed a direct comparison between molybdo- and
tungsto-enzymes and showed how these apparently disparate enzymes
are surprisingly related.
Molybdenum (together with Tungsten) is the heaviest element
(metal) used by biology and plays relevant physiological roles in
humans, with only four molybdoenzyme types: Xanthine oxidase,
Aldehyde oxidase, Sulfite oxidase and Mitochondrial Amidoximereducing component. One of the molybdenum-dependent metabolic
processes is purine catabolism. Xanthine oxidase is responsible for
catalyzing the sequential hydroxylation of hypoxanthine, in general,
producing urate, which, in humans, is the terminal product of purine
catabolism. A high concentration of urate in the blood is a risk factor
for gout deposition of monosodium urate crystals in and around the
joints and the development of many other diseases (i.e. inflammatory
arthritis). Major risk factors for gout include hyperuricaemia, genetics,
dietary factors, and others. It is reported prevalence of gout worldwide
ranges from 0.1% to approximately 10%, and the incidence from 0.3
to 6 cases per 1,000 person-years.91
Different strategies, including increasing excretion and/or
decreasing the formation of urate by inhibiting xanthine oxidase
have been applied. For this reason, human xanthine oxidase is one
of the targets of therapies against hyperuricemia and gout. The full
characterization of Dg Aldehyde oxido-reductase (biochemical and

Figure 3. A) Xanthine oxidase (in right) contains four redox centers: Moco (the pterin cofactor is a molybdopterin cytosine dinucleotide), two (2Fe-2S) centers
and a FAD moiety, while aldehyde oxido-reductase (in left) has strong analogies with Xanthine oxidase and the polypeptide chain folds into four domains:
two bind the iron sulfur clusters and the others are associated with Moco. The additional domain (in green), that binds FAD in xanthine oxidase, is absent in
Dg Aldehyde oxido-reductase (does not contain a flavin moiety), although it was recognized that a small flavodoxin participates in electron transfer instead.
B) shows a proposed mechanism for the conversion of aldehydes in carboxylic acids based on Dg Aldehyde oxido-reductase structural studies (see text)76,94,95
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first structural data) was a fundamental achievement during the period
of lack of information on the related human enzymes (Xanthine
oxidase and Aldehyde oxidase) enabling the proposal of mechanisms
and inhibitory sites to be studied, for drug development.
A quite new aspect is the participation of molybdenum enzymes
that are involved in a wide range of metabolic pathways may also
utilize nitrite to the production of NO, a powerful signaling molecule,
under anoxia. So, molybdenum enzymes have been described as “non
dedicated” nitrite reductases, providing a mechanistic pathways for
O atom abstraction, in alternative to O atom insertion, as depicted
in the conversion of aldehydes to carboxylic acids, for example.92,93
These new discoveries might open pharmacological opportunities to
modulate NO response under hypoxic conditions.
BASIC RESEARCH, A BASIC HUMAN NEED BY REMI
CHAUVIN
The question of the usefulness or profitability of basic research
(BR) is legitimate: BR has indeed a cost, which, beside private
supports, must be mainly provided by public funding. According to the
most recent OECD report for 44 countries,96 public BR expenditure
corresponds to ca 0.4 ± 0.3 % of GDP, while the total public
expenditure on Research and Development (R&D) to ca 0.6 ± 0.3% of
GDP. Within R&D, the place of BR here deserves a special attention
as opposed to applied research (AR), which is for its own part widely
funded by the enterprise sector. The AR-BR dialectic is addressed
below through (i) the societal context and (ii) selected illustrations
of passages from BR discoveries to AR developments.
The AR-BR dialectic: societal context
What is basic research? Summarizing a current opinion, it might
be quickly defined as an effort aiming at discoveries that could be
appraised by very few people only, without prospect of short term
application that could help in our daily life, for concrete comfort from health to gadget facilities - or abstract enjoyment - from art and
knowledge to sport.
While concrete comfort should precisely result from AR taking
over from BR, abstract enjoyment may refer to the enthusiasm of
our ancestors, who started building cathedrals, knowing that they
will never see their achievement. More than beauty, prospect of
beauty inspired a collective force similar to that of the BR actors
today. Just as art or sport through the construction cathedrals or
stadiums, knowledge is a source of enjoyment through education.
As knowledge continuously relies on BR outcomes, this view should
make authorities more comfortable when funding BR for the sake of
education, i.e. people’s welfare.
Selected stories: from BR discoveries to AR development
The essence of BR is not to solve given problems and wait
for others, but to explore new problems and inspire others, while
remaining ready for serendipity and prospects of concrete applications.
The process can be self-consistent, as tentatively illustrated below.
Plenty of examples can be found showing the possibility
of unexpected practical aftermath of BR results, that could not
have resulted from on-project programs of standard AR, even by
serendipity: electricity was not invented by trying to improve the
candle, a claim often attributed to Niels Bohr.97-99
In Niels Bohr’s research field, by the way, i. e. quantum theory, a
remarkable example in the sub-field of quantum chemistry is the basic
Hohenberg-Kohn theorem (stating that the ground state energy of an
electron system in a given external potential is uniquely determined
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through a functional of the electron density map).100 This opened the
way to the Kohn-Sham equations of DFT computation,101 today widely
used to calculate real molecular structures (instead of simplified
models thereof) with high reliability and CPU time economy, both
in BR labs and AR industrial centers.
In the parent context of quantum mechanics, the advent of
quantum computers has just allowed a given computation to be
performed in 200 seconds, instead of 10,000 years by the fastest
classical computer.102 In 2019, this proof of concept of “Quantum
Supremacy” opened “a new era in the computing industry”, Prof.
Robert Young said.103 This appears as a dialectic achievement, 90 years
later of Paul Dirac’s introductory statement of his seminal paper on
Quantum mechanics of many-electron systems:104 “The underlying
physical laws necessary for the mathematical theory of a large part of
physics and the whole of chemistry are thus completely known, and
the difficulty is only that the exact application of these laws leads to
equations much too complicated to be soluble. It therefore becomes
desirable that approximate practical methods of applying quantum
mechanics should be developed, which can lead to an explanation
of the main features of complex atomic systems without too much
computation”.
In the field of experimental chemistry, numerous discoveries
could serve as pleadings for BR. Far from any medicinal application,
early basic research concerns on chiral phosphorus compounds and
asymmetric catalysis is eloquent: the findings of the efficiency of the
DIOP ligand in enantioselective rhodium-catalyzed hydrogenation
of dehydro-aminoacids,105 parallelized the way to the MONSANTO
process for the industrial production of L-DOPA, the main prescribed
drug against the Parkinson’s disease.106 This illustrates of the AR-BR
research complementarity for addressing challenges common to
industrial and academic concerns.
In the backdrop of homogeneous catalysis, ligand design and
coordination chemistry stand as more fundamental BR concerns, whose
spinoffs are less patentable but can provide guidelines for applications,
as for instance proposed by our “C-rich/P-poor polar ligands”
typology.107-109 Other personal experiences are developed below.
At the frontier between conceptual and experimental chemistry,
the basic issue of expanding the size of a molecule with a minimal
change of its other characteristics led to our proposition, in 1995, of
the notion of carbo-mer (see Scheme 1), along with first attempt at
synthesis of carbo-benzene representatives.110 As ab initio ideas do not
exist, it must be mentioned that the same kind of concern can be found
implicitly addressed, albeit in a less general form, in previous reports
on particular molecules.111,112 After 15 years of basic computational
and experimental investigations of these “funny molecules”113 - Art
for Art’s sake, a few colleagues said -, properties bearing concrete
prospects of applications started to appear (e.g. electrical, optical,
liquid crystal properties),114 prevailing today with patent deposits
(e.g. on sustainable hydrogen energy).115
Actually, the concept of carbo-mer is so basic that it is simple,
and it could have been proposed decades before 1995. Surprisingly,
however, it was simultaneously proposed in the specific case of the
benzene molecule exactly at the same time (the same month of the
same year in the same volume of the same journal) by Japanese and
French authors, seemingly in an independent manner.110,116 Although
it might just be incidental, one may also envisage that the idea was
“floating in the air” in a subliminal manner through the common
literature registry unifying International BR connections across the
world. Several examples of such coincidences have been reported.
For the sake of financial competition, such a connection is of course
much weaker in industrial R&D. The literature supports of the BR
community and AR community have actually very different editorial
spirits: while the former communicates through publications based
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Scheme 1. Basic definition and examples of the notion of carbo-mer

on a peer-review evaluation process, the latter communicates through
patents tending to present results in a legally minimal manner,
sometime misleading on purpose.
As mentioned above, BR is essentially intended to be inspiring,
and, for consistency, at first within the context of BR itself. This
is what happened in 2003, as we wondered about the stability of
carbo-benzene precursor in the flask. In the flask first, but why not in
Nature?117, 118 Inspection of the literature showed that a few molecules
with similar structural features were indeed extracted from vegetal
roots or animal organisms, such as carrots or marine sponges.119-125
As expected from their functionality foreshadowing reactivity,
natural metabolites were described to exhibit biological properties,
such as moderate anti-tumor activity. Nonetheless, the intriguing
relative stability of such molecules in the biological medium of their
hosts, prompted us and collaborators to play with their structure by
superseding Nature in making artificial analogues. Entry on stage of
synthetic chemistry led to bio-inspired targets, which, after isolation,
turned out to exhibit up to 670 times the activity of their natural
congeners against cancer cells.126 The molecules’ targets in the cancer
cells were then studied in a systematic manner by biologists, who
evidenced an unprecedented mode of action.127
Today, a patent is underway while preclinical tests against
particular virulent cancer cells are being undertaken. At the time of
writing, the particular cancer must remain confidential until patent
deposit,127 thus illustrating further the practical AR/BR research
relationship. Fifteen years ago, the innocent wonder of basic
chemists was far from imagining such an outcome of their basic
questioning, all the more they were not identified by their peers
in the category of medicinal chemists. Nevertheless, an intense
cooperation at the basic research level with talented chemists in
the field, and then with biologists, proved to be invaluable on the
way to the application.

MOLECULAR INSIGHT TO ORGANIC CATALYSIS BY
PAUL BERNHARDT
The total synthesis of biologically active natural products has
led to worldwide deployment of otherwise inaccessible drugs with
high activity against life threatening illnesses such as cancers, viruses
and bacterial infections. Given the typical complexity of compounds
with drug-like properties, bearing a variety of functional groups and
alternative stereochemistry, selectivity in each synthetic step must be
ensured for the target compound to be produced in a practical (and
economically viable) yield. This requires catalysts that enable the
selective reaction of functional groups to give desired compounds
without indiscriminately affecting other sites on the molecule. In
some ways, the catalyst may be seen as a magic ‘black box’ where
reactants go in and the desired product comes out. If it works then
everyone is happy and there may be little interest in understanding
what happens ‘inside the box’; in other words what is the mechanism?
In 1987 Ley and Griffith reported128 a new generally applicable
way to selectively oxidise a primary alcohol to an aldehyde avoiding
over-oxidation to the carboxylic acid or breaking C-C bonds which
can occur when alternative oxidants are used. The simple ruthenium
catalyst (tetra-n-propylammonium perruthenate, NPr4[RuO4] or
TPAP, Scheme 2) has many desirable features including mild reaction
conditions (high activity) and tolerance to other reactive groups
(selectivity). In fact, the high demand for the catalyst TPAP led to
it being made commercially available and it remains the reagent
of choice for many reactions of this type.129 There are innumerable
examples of the use of TPAP in organic synthesis, but one notable
mention is its utilisation (three times) in the classic multi-step total
synthesis of the drug taxol130 (Scheme 3).
In spite of its obvious effectiveness, little was known about
the way TPAP actually worked (it remained a ‘black box’). This
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Scheme 2. The Ley-Griffith Oxidation Reaction

Scheme 3. One step in the total synthesis of taxol

included how it was regenerated during the reaction by its cooxidant N-methylmorpholine N-oxide (NMO) (Scheme 2). Our
investigations were primarily aimed at gaining an understanding at
the molecular level of how this reaction proceeded; curiosity driven
research without an obvious end point or outcome. The driving force
was to provide insight for the synthetic community on a popular
but little understood reaction. Our initial studies showed that the
alcohol oxidation reaction generated a highly reactive and unstable
RuV complex which was rapidly reoxidised by NMO to recover the
RuVII TPAP catalyst and sustain catalysis.131 However, further work
revealed a more complicated picture.
In a catalytic (zero order) reaction a characteristic feature is
that the rate of product formation is both rapid and constant over
time and the reaction finishes when all reagents are used up. In the
case of the TPAP-catalysed alcohol oxidation (Figure 4A), we were
surprised to find132 that the reaction rate initially proceeded through
a ‘slow phase’ but then unexpectedly accelerated to a ‘rapid phase’
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before finishing when all alcohol had been oxidised to the product
benzophenone.
Our study revealed much about the way this reaction works on
the molecular level. However, the most surprising finding was that
the reaction proceeds ‘normally’, without the slow phase (Figure 4B)
if impure, commercially available TPAP (contaminated with ~3%
RuO2) is used. Indeed, most organic synthesis had been carried out
with commercially available TPAP, so the (undesirable) slow phase
had remained concealed over the 30-year use of the Ley-Griffith
oxidation. An ironic discovery that goes against conventional wisdom
that your reagents should be as pure as possible. If pure catalyst is
used (Fig. 4, top - TPAP1, light yellow solution) then the abnormal
behaviour in Figure 4A was seen. Commercially available TPAP
catalyst (Fig. 4 top - TPAP2, dark brown solution) is only 97% pure
and the 3% impurity of insoluble RuO2 acts as a solid support on
which the reaction proceeds more quickly.
This was basic research aimed at gaining a deeper insight into
a popular reaction used by organic chemists worldwide. There was
no intention to find a better catalyst than TPAP, it was merely the
pursuit of knowledge utilising the collective skills of the collaborators
from different areas (multi-disciplinary research). However, these
outcomes will have implications for the way that this catalyst is used
and stored into the future.
METALS, DRUGS, CYANIDE AND TUBERCULOSIS –
UNEXPECTED COMBINATION OF INSPIRATIONS BY
EDUARDO SOUSA
During the 1990s, I had the first opportunity as an undergraduate
student to work in a research lab doing basic science in Chemistry.
I was awarded a studentship from CNPq (a major Brazilian agency
financing science), a very important financial support to engage young
students in science. At that time I remember reading an exciting
review about metals in medicine,133 which was an inspiration and
motivated some of my early interests. However, much earlier, during
the 1960s, the scientific community had already witnessed a major
breakthrough in the use of metals in medicine. Considered mostly
as toxic products, metal derivatives were not much seen as potential

Figure 4. (A) TPAP/NMO oxidation of Ph2CHOH to Ph2CO with pure TPAP (TPAP1, light yellow) showing initial slow phase; (B) the same reaction with commercially available (97% pure) TPAP (TPAP2, dark brown) contaminated with RuO2. Reproduced from Ref. 128 with permission from the Royal Society of Chemistry
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medicines at all. Then, Dr Barnett Rosenberg at the Michigan State
University (USA) changed everything.134 He was studying how
electric fields might affect cell division, and for that investigation
he built an equipment to apply electric current. His hypothesis was
that electric fields could locally perturb spindle formation during
cell division. The first organism used in that study was a bacterium
(Escherichia coli found in our intestine). It might be educational to ask
if anyone would consider that work to be of any relevance to everyday
life and worthy investigation. Why support a study on a “harmless”
gut bacterium placed in an electric field at all? This is a typical case of
basic research investigation, where “not much” was indeed expected,
no product foreseen or major advance in knowledge follow, but such
curiosity motivates scientists to search for new discoveries.
Remarkably, that study led to the development of one of the most
important anticancer drugs ever produced, cisplatin ([Pt(NH3)2Cl2])
(also briefly mentioned in the stories told by Peter Sadler, section 2).
Indeed, at the beginning Rosenberg did not know anything about
this platinum compound, or even from where it would come.135
During his studies applying electric fields to the bacteria, he noticed
an abnormal elongation of the cells (ca. 300-fold longer than
normal- filamentous growth) due to the lack of cell division.135 His
thinking was that something was disrupting bacterial cell division
and it might be useful to stop cancer propagation, where cells
divide very fast. A hint from a chemist colleague about Pt reactivity
made Rosenberg realize that the applied electric current was indeed
oxidizing his electrode made of platinum metal (considered a quite
inert material!).136 During application of an electric potential, in the
presence of the cell medium, containing oxygen and NH4Cl, minor
amounts of a platinum compound were produced and eventually
caused the observed growth effects on the bacteria. So, a search for
platinum compounds which might be responsible for that took place.
Later on, they tested a few platinum compounds as candidates for
promoting that phenomenon, and identified cisplatin ([Pt(NH3)Cl2])
as a compound that can not only cause filamentous growth of bacteria
but also kill cancer cell at very low doses. Interestingly, cisplatin
had been prepared over a century before that (1844 by Michele
Peyrone),137 but nobody knew it could be useful. Rosenberg decided
to investigate its effect against a series of cancer cells and found out
remarkable activity. Despite initial reluctance, the National Cancer
Institute (USA) tested his compound and suggested he should apply
for a grant with them, which was approved.135 From there, outstanding
results were achieved,138 proving cisplatin was indeed a remarkable
anticancer drug, leading to its clinical use in 1978 (Platinol®, BristolMyers Squibb). This very successful compound made possible the
application of platinum in medicine, exhibiting a wide range of use
in cancers, including lung, ovarian, bladder, testicular, head and neck,
esophageal, colon, gastric, breast, melanoma, and prostate cancer.
Since the introduction of cisplatin, for example, testicular cancer
patients now have a remarkable cure rate of over 95%.139 Around
the globe, six platinum-based compounds have been approved for
clinical use.140 Currently, the global market sales are over 1 billion
US dollars per year, and many other transition metal compounds hold
promise for future development.141 The success of this serendipitous
discovery will motivate future generations of chemists, and highlights
the importance of fundamental basic scientific studies for producing
life-changing applications for all society. Scientists cannot foresee
such applications with any certainty. They study what motivates them,
based on their curiosity. Importantly they must be well trained and
funded in order to explore, to see and unfold such a breakthrough as
Rosenberg and his team achieved.
In another short story of basic science, I would mention a
work developed in our lab starting with a synthesis of a new metal
compound containing an organic ligand called thionicotinamide
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(similar to vitamin B3). The goal was to investigate the changes
promoted by that ligand upon binding to the iron complex, in
comparison to other analogous organic ligands, previously studied
(e.g. nicotinamide, isonicotinamide, etc). This new compound
would help us to understand and compare the effects that “minor”
structural changes could cause on the new metal compound. So, we
wish to measure the influence of that organic ligand in the color of
the compound (changes in the orbital energies), its redox potential
and eventually investigate electron transfer reactions.
The model iron compound that we were going to use in those
studies was the sodium amminepentacyanoferrate(II), a complex
that contained one ammonia (NH3) and five cyanides (CN-) bound
to iron(II); luckily those cyanides are tightly bound to the iron ion.
Then, we would make a reaction where ammonia is replaced by
thionicotinamide. Indeed, starting a project using a complex of iron
containing those species would sound strange to a naïve student, and
certainly much more for lay people. Why someone would be interested
to work with something containing five cyanides, a well-known
poison,142 and also ammonia, an irritating strong smelling base? But
again, that was basic science, many times its impact is not immediately
evident as previously discussed. Indeed, since 1970s, nitroprusside has
been used as a drug in cases of hypertension emergency143 (another
detailed story told by Luiz Lopes here, see section 1), where it contains
five cyanides and one NO molecules, all of them bound to iron(II)
(Figure 5). Another analogue drug containing six cyanides bound
to iron(II) is also in clinical used as an antidote for poisoning by
radioactive cesium-237 and thallium (radiogardase, FDA approved
in 2003). These cases are a hint to avoid believing you know before
knowing for sure.
Nonetheless, our basic study was carried out and we were able
to prepare and isolate two new compounds of cyanoferrate with
thionicotinamide, supposedly bound to iron(II) and another to iron(III)
(Figure 5). Unfortunately (or fortunately), the cyanoferrate(III)
complex with thionicotinamide showed spectroscopic (UV-vis,
FTIR, RMN, Mossbauer) and chromatographic evidences of another
compound containing cyanoferrate(II) and 4-cyanopyridine, instead
of thionicotinamide. That result indicated a redox process happened
likely promoted by iron(III) oxidizing thionicotinamide, which was not
expected at that point.144 A literature search showed thionicotinamide
had some interesting analogues with anti-tuberculosis drugs, called
ethionamide and isoniazid. This latter is indeed one of the most
efficient first-line anti-tuberculosis drug in use, but it has faced major
issue with the development of resistance.145 Those drugs are indeed
pro-drugs, meaning they could not cure tuberculosis unless they are
converted (activated) to active species. Interestingly, the process of
activation of those pro-drugs is carried out through a redox reaction,
but they need to be mediated by enzymes only found within M.
tuberculosis. All this history came to us as an inspiration to use basic
science to work forward.
Then, we thought that if we prepare a cyanoferrate(II) complex
containing isoniazid (Figure 5), which is stable as such, we might be
able to activate isoniazid more easily without using enzymes. If we
could do that, we might kill even isoniazid-resistant bacteria. Why
did we think that was possible ? Because we knew from previous
basic studies that iron(II) oxidation in those complexes was easier
and faster to accomplish. Then, a series of studies were done to
show that fast oxidation of iron(II) could be achieved, which would
accelerate isoniazid oxidation and formation of active species without
using mycobacterial enzymes.144,146-148 At the same time, outstanding
collaborators helped us to investigate the potential biological action
of that compound, called IQG607, and also of other analogues,145,
149
against Mtb, where great activity was found along with exciting
pharmacological properties.148, 150-156 Tuberculosis still kills over
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1 million of people per year around the globe and there is a huge
necessity for new antibiotic agents to protect the human race from
stronger and drug resistant pathogens. Our history stands on basic
science and the interest to better understand nature, which has led
us to propose new strategies to tackle tuberculosis. More recently,
we found out that the biological mechanism of IQG607 may not be
through the original idea of a redox-mediated activation.156,157 Not
always Nature works as we desire. Nevertheless, this compound
is well advanced in pre-clinical trials studies150,151,158,159 and bears
a good chance to move forward. Indeed, IQG607 seems a better
option than isoniazid particularly when used in combination with
rifampicin and pyrazinamide, which might even shorthen the length
of TB treatment.159 Besides that, all these studies provided a basis
for our lab to mature and design a series of novel metal complexes
with potential medical applications.

Figure 5. Some examples of cyanoferrate compounds including bound to
thionicotinamide and isoniazid (IQG607)

FINAL CONSIDERATIONS
The above-reported stories provide a few examples within
our own research fields at the intersection of Chemistry, Physics,
Biology and Medicine, illustrating what basic science is and how
it can improve our lives, or has the potential to. Basic science and
applied science are intimately connected - without basic science there
would not be applications, at least not game-changing applications.
This situation should be reflected in funding - as a continuum. At
first sight applied science might appear more attractive than basic
research from the standpoint of short-term profitability, but it has
been shown that basic research plays a major role in initiating and
strengthening applied research.
Scientific research, which advances knowledge of this world we
live in, is exciting, not only for young people, but throughout life.
New research is vital - all existing theories and hypotheses need to
be tested and reinvestigated- never believe what anyone tells you ‘Nullius in verba’.
Academic freedom to pursue fundamental research within a
University environment without an immediate application should
be always nourished. Ultimately, the scientific community will
evaluate the quality/originality of the research work through peer
review and decide whether the work is important enough to warrant
publication. Then, only History will define the true impact and value
of the reported results.
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Proper funding for scientific research is an investment not only
in the lives of young people and the more senior scientists who train
them, but also in the future health and well-being of all society.
Curiosity-driven basic research is essentially creative, opening the
way to further developments. It challenges highly motivated brilliant
minds, without which, neither the progress nor the innovation could be
possible. This key issue should not be forgotten by governments and
also by lay people. Definitely, if a Country wants to be a leading edge
in innovation and development in the future, there is no alternative
but to invest wisely in basic research free from the requirements of
short-term return on investment expectations.
As we mentioned here, basic research is the core of science and
many exciting questions crossing even more a multidisciplinary
frontier deserve funding and hold major potential outcomes. Despite
many advances in our understanding (and use) of metals in biology,
for example, we still face an extensive number of unknown answers,
requiring to be addressed within an interdisciplinary network. For
instance, the use of CRISPR (gene editing technology) can open
even more opportunities to precisely modify genes in more complex
organisms allowing us to better investigate the role of metal sites,
metal transporters, metal chaperones, eventually allowing a more
rational creation of artificial systems to deal with our current problems
(e.g. oil degradation, new fuel/biomass production). The use of (bio)
analytical tools (non-invasive in whole animals as well) may help us
to answer complex questions relating to the fate and function of native
and non-native metal complexes, for example, through a (epi)genomic,
transcriptomic, (metallo)proteomic and metabolomic combined
approach. Nanotechnology and advanced analytical tools amongst
other topics can make important contributions in this field, calling for
broad scientific networks. What and how non-metal-based drugs disturb
metallomics is poorly known, but still need to be explored. Once we
advance our fundamental understanding on how metals are handled in
biology, and even which ones are truly needed (still a current question
for some elements), then we can more rationally use them in medical
applications and to improve our well-being, opening, then, new routes
for innovation and discovery. It is remarkable how much we are now
learning about the key role of metals in biology, but at the same time
many things are still unknown. The key to understanding neurological
disorders such as senile dementia, Parkinson’s and Alzheimer’s diseases
may well lie in understanding the fundamental neurochemistry of
metals such as iron, zinc, copper and manganese in the brain. These
and many other basic questions being exciting, we should not restrain
support and we must provide freedom for basic exploration studies,
since they may unfold breakthroughs. In face of the outbreak of SARSCoV-2, the role of science has become even more evident, and its
absolute necessity is clear. Let us celebrate science and new knowledge,
and cheer for much more to come.
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CIÊNCIA E ÉTICA: ALGUNS ASPECTOS
Clodoaldo Meneguello Cardoso *
Resumo: A discussão sobre ciência e ética, se colocada em nível radical, necessita previamente passar
pela concepção filosófica de ‘ser humano’, ‘ética’ e ‘ciência’. Na perspectiva existencialista, o homem é
um ser capaz de autodeterminação, ou seja, ser sujeito do conhecimento e da ação. Em conseqüência,
no campo ético, tudo aquilo que tira ou diminui essa dimensão de sujeito é considerado violência. Por
sua vez, a ciência moderna ocidental contém em si um amplo projeto de dominação: da natureza, de si
mesmo e do outro. Portanto, uma ciência ética só é possível a partir de uma nova postura diante da
própria ciência e dos valores da sociedade construída sob seu signo.
Unitermos: ciência, ética, mudança de paradigma.
Abstract: The discussion on science and ethics, if placed in a radical level, needs previously to pass for “human
being” philosophical conception, “ethics” and “science”. In the existentialist perspective, the man is a being
capable of self-determination, which means, to be subject of knowledge and of action. In consequence, in the
ethical field, everything that removes or decreases this subject dimension is considered violence. By its turn,
the western modern science contains itself a wide dominance project: of the nature, of himself and of the other.
Therefore, an ethical science is only possible starting from a new posture before the own science and the society values built under its sign.
Keywords: science, ethics, change of paradigm.

A recente notícia de que a ovelhinha Dolly era o primeiro clone de um animal adulto provocou em nós um misto de fascinação e pavor. Fascinação, pois a clonagem de Dolly
representa uma conquista importante nesses cem anos de pesquisas no campo da biologia molecular, em que o homem tem a sensação de estar brincando de Deus. Pavor, pois ao lado dessa
aventura milenar do “conhece-te a ti mesmo”1 o homem vai adquirindo o ambíguo poder da
técnica. Nesse sentido, a Dolly faz-nos também lembrar e temer o Admirável Mundo Novo
de Aldous Huxley em que a felicidade não rimaria mais com a liberdade. A possibilidade de
um clone humano reacendeu o debate sobre a bioética.
A relação ética e ciência é um dos desafios colocado a nós nessa segunda metade de
século. A partir da hecatombe de Hiroshima, a ambigüidade do progresso científico-tecnólogico passou do plano teórico para o existencial, ou seja, começamos a perceber na vida cotidiana
a deterioração galopante do ambiente físico e social ao lado do mundo estonteante e maravilhoso da tecnologia. As conquistas tecnológicas nos campos da comunicação, transporte, alimentação, moradia, saúde e lazer convivem ao lado do desequilíbrio ecológico, da miséria, da
fome, dos sem-emprego, sem-terra, sem-teto, enfim ao lado de toda sorte de violência que
destrói dignidade humana dos excluídos. Por isso, Le Goff (1994: 366) - em sua reflexão sobre
o conceito de progresso - conclui que “como não há progresso que não seja também moral, a
principal tarefa dos nossos dias (...), na via de um progresso ridicularizado e duvidoso, mas pelo
qual se deve mais do que nunca combater, é o combate pelo progresso dos direitos humanos.”
Contudo, se reflexões e debates sobre o tema ficarem circunscritos a uma área do
conhecimento como bioética, fisicoética, quimicoética corremos o risco de acreditarmos que
* Professor Assistente do Departamento de Ciências Humanas da UNESP - Câmpus de Bauru. (e-mail:
cmc@bauru.unesp.br)
1 Inscrição gravada no templo de Delfos, adotada por Sócrates como objetivo da filosofia.
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a superação do impasse se dará por um “código de ética” de pesquisa científica e de manipulação técnica nos moldes do códigos de ética profissionais. Não estaríamos, assim procedendo, em busca de um receituário que nos determinasse o que pode ou não fazer, e que nos
livrasse da responsabilidade ética pessoal inalienável? Dessa forma, perde-se a radicalidade da
questão e acaba-se por limitar os problemas éticos no campo das questões mais imediatas. É o
que se pode perceber na resposta do biólogo Daniel Drell (1997: 16-19), responsável pelo
Projeto Genoma2, quando indagado sobre questões éticas: “Uma das maiores preocupações
éticas em relação ao Projeto Genoma é a divulgação dos dados genéticos individuais para seguradoras de saúde e empregadores. As pessoas se esquecem de que, atualmente, os testes médicos são confidenciais. O mesmo acontecerá com os mapas de genes. O problema será a interpretação errônea de testes de DNA”.
Ora, não existe um profissional ético, sem antes um homem ético. Portanto, a discussão sobre a bioética deve ser vista como uma situação-problema que provoca e estimula
uma reflexão abrangente sobre a própria na natureza da relação ética e ciência, como é o objetivo desse seminário. Assim também pensava Van Rensselder, criador do termo bioética, em
1971. A bioética é um ponto de partida e não um ponto de chegada. Nosso ponto de chegada é a utopia que temos em comum: a humanidade com vida digna e feliz. Nesse sentido, também a filosofia tem algo a dizer.
A reflexão filosófica não tem a utilidade imediata no sentido do senso comum. Sua
contribuição à ciência e à técnica está na explicitação de seus fundamentos epistemológicos e
metodológicos e, certamente, éticos. Não se trata, pois, rigorosamente de uma ciência, mas de
uma reflexão em busca de uma fundamentação teórica e crítica dos nossos conhecimentos e
de nossas práticas (Cf. Chauí, 1994: 9-18). Portanto, a filosofia não oferece soluções imediatas, mas lança luz para elucidar a natureza do problema e, assim, possibilitar a construção de
uma superação mais duradoura. É o que pretendemos fazer com essa reflexão.
Explicitar a natureza das questões éticas suscitadas pela biologia molecular, em particular pela possibilidade da clonagem em seres humanos, nos leva necessariamente a uma
reflexão sobre o próprio conceito que temos de ser humano, de ética, de ciência e a articulação
entre eles. Esse trajeto será feito na perspectiva do quadro teórico existencialista, que parece
melhor dar conta dos conceitos que estão na base de nosso problema. Assim também pensou
Jean Ladriére em Ética e Pensamento científico: abordagem filosófica da problemática da bioética, obra escolhida como âncora desse texto.
Primeiramente, que ser humano é esse de quem já temos ciência e domínio tecnológico para cloná-lo? Qual é sua natureza? Em que ele difere de todos os outros seres que
conhecemos? Segundo o existencialismo, o ser humano está em processo de auto-construção.
Em outras palavras, é um agente transformador da Natureza que, ao transformá-la, constrói
sua própria essência. A natureza humana vem sendo construída pela própria humanidade no
processo histórico atualizando sua potencialidade com agente transformador. Temos uma
natureza em devir. “O ser humano é, ao mesmo tempo, um ser atualmente advindo e um ser
ainda a vir, apenas prometido a si mesmo. (...) É aqui que se manifesta a estrutura fundamental da ação: de um lado, ela é aquilo em que se tornou, aquilo que ela é agora: do outro,
também é uma antecipação de seu ser realizado” (Ladrière, s.d.: 35). Nessa ação de auto-determinar, necessariamente livre, encontra-se a dimensão ética da qual falaremos adiante. E por
2 Pesquisa científica, financiada pelo governo dos EUA, com início em 1990, tem como objetivo mapear todos os
genes humanos até 2005.
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ser ação de um agente autônomo, ela implica em si a responsabilidade daquilo que fazemos de
nós mesmos. E veremos como “...a responsabilidade de cada ser humano para consigo mesmo
constitui, ao mesmo tempo, um responsabilidade que ele tem com todos os homens” (35).
Apesar de toda sorte de condicionamento a que o ser humano está exposto, sua
marca fundamental é a capacidade de transcendência do reino da necessidade para o reino da
liberdade, onde pode pensar, sonhar e escolher de certa forma sua própria existência. “... O
que determina a existência humana como ética é que ela aparece a si mesma como responsável por si mesma. É por isso que ela é sujeito” (134).
Mesmo o corpo humano, nunca é apenas um corpo-objeto (organismo) como pensava Descartes, ou seja, uma máquina, apenas um suporte do sujeito. Para a fenomenologia
existencial o corpo do homem é um corpo vivido, isto é, observante, expressivo, enfim, um
corpo-sujeito. Este é o sentido da expressão “eu sou meu corpo”, utilizada por Gabriel Marcel
e retomada por Merleau Ponty.
A segunda questão proposta diz respeito à origem dos valores éticos, à natureza do
campo ético. Em sua origem histórica, os valores éticos estão ligados ao problema da violência, ou seja, “diferentes formações sociais e culturais instituíram conjuntos de valores éticos
como padrões de conduta, de relações intersubjetivas e interpessoais, de comportamentos sociais que pudessem garantir a integridade física e psíquica de seus membros e a conservação do
grupos social” (Chauí, 1994: 336). Violência é toda atitude que fere a dignidade humana de
alguém seja de ordem física (assassinato, seqüestro, tortura), psíquica (mentira, calúnia, mafé) ou social (injustiça, desemprego, miséria). Ora, a dignidade humana, como vimos, está em
ser reconhecido como sujeito do conhecimento e da ação, um ser capaz de autodeterminação,
um sujeito. Violência é, portanto, tudo aquilo que tira ou diminui a dimensão de sujeito do
ser humano, transformando-o em objeto, em coisa. A partir do conceito de violência, cada
sociedade instituiu historicamente seu conjunto de valores éticos, um dos componentes do
campo ético.
Porém, para que haja um conduta ética, além dos valores éticos, é necessário que o
agente seja um sujeito ético ou moral, ou seja, uma pessoa consciente de si e dos outros, dotado de vontade racional, reconhecer-se como responsável e ser capaz de autodeterminar-se (Cf.
Chauí, 1994: 337).
Terceira questão: O que é esse conhecimento denominado “ciência” que nos trouxe
tantas maravilhas e que, ao mesmo tempo, produziu uma tecnologia destrutiva em escala planetária?
A ciência moderna ocidental é fruto de um novo paradigma: o saber ativo, cujo objetivo é transformar a natureza, veio superar o saber contemplativo-especulativo medieval, voltado
para o significado último do universo e da vida. Surgiu assim o antropocentrismo sob o signo
da ambição e da dominação, como exaltou Francis Bacon: “... se alguém se dispõe a instaurar
e estender o poder e o domínio de gênero humano sobre o universo, a sua ambição seria, sem
dúvida, mais sábia e a mais nobre de todas”(1973: 38). Dominar a natureza significa controlar seus fenômenos, ou seja prevê-los para transformá-los. Como só é possível prever o que é
previsível, a ciência moderna abstraiu a natureza singular, concreta, qualitativa apreendendo
apenas seu aspecto abstrato, quantificável através da matematização. Por essa razão que o ‘livro
da natureza’ está escrito em linguagem matemática, para Galileu Galilei. A dominação da
natureza, contudo, pressupõe a autodominação do sujeito. “O sujeito que enfrenta a natureza
abstrata é, ele também abstrato, destituído de psicologia e memória, pois as paixões humanas,
bem como o mundo cultural e histórico, são fonte de enganos e ilusão” (Matos, 1993: 40). A
racionalidade passa a ser vista apenas como identificação entre um sujeito abstrato e uma
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natureza abstrata.
É inerente ao ser humano a ação transformadora da natureza e, por conseqüência,
de si mesmo através de conhecimentos e práticas. Todavia, alguns filósofos alemães, reunidos
na Escola de Frankfurt, como Adorno, Marcuse e Horkheimer, vêem na modernidade ocidental um processo de instrumentalização da razão. “Na medida em que a razão se torna
instrumental, a ciência vai deixando de ser uma forma de acesso aos conhecimentos verdadeiros para tornar-se um instrumentos de dominação, poder e exploração da natureza e dos
seres humanos” (Chauí, 1994: 283). A dominação da natureza, de si mesmo e do outro são
aspectos de um projeto. Neste sentido, a ciência sofre um processo de ideologização a serviço
da sociedade capitalista.
Precisamente nesse ponto, pode-se colocar algumas considerações, alinhavando os
conceitos de ciência, ética e ser humano já postos. A razão instrumental distancia a ciência da
ética, uma vez que seu objetivo é estabelecer os fins e adequar os meios aos fins. Não há espaço
nela para a reflexão sobre os fins da ação em termos de valores e sim em termos de eficiência.
Assim o conhecimento científico, ao invés de estar a serviço da emancipação do
homem, suprindo suas necessidades efetivas, voltou-se cada vez mais para os fins de mercado
da sociedade capitalista. Que fins são estes? O sistema capitalista, embora fundado na racionalidade científica, coloca fins irracionais: progresso ao infinito, visando ao enriquecimento cada
vez maior de uma parcela cada vez menor da humanidade, por meio da dominação da
natureza e do outro ser humano a qualquer custo.
A ciência moderna contém uma contradição interna precisamente no âmbito da
ética: se, por um lado, o saber científico plenifica no ser humano realmente o sentido de
sujeito (agente), de outro, esse próprio saber, que instaura o sujeito, vem destruindo as
próprias condições de o ser humano realizar-se enquanto sujeito. Em Dialética do esclarecimento, Adorno e Horkheimer analisa as contradições dessa razão iluminista que potencializa
o sujeito e, ao mesmo tempo, empobrece a própria noção de sujeito.
Pelo exposto, percebe-se que a possibilidade da convivência entre a ética e a ciência
não depende simplesmente de uma decisão de ordem específica, pois essa requer uma
mudança global na sociedade humana. Estamos certamente vivendo uma transição entre dois
grandes paradigmas do pensar e do viver: um de modelo racionalista-mecanicista construído
na modernidade e o outro emergente ainda indefinido, contudo apontando para uma
racionalidade que não anule os sentimentos, a sensibilidade e as pulsões como sonhou
Marcuse em Eros e Civilização.
Embora os problemas ecológicos nos obriguem a repensar o modelo da sociedade
atual, a mudança de paradigma não será natural. Estamos em momento histórico de decisões,
de escolha de um novo caminho que supere a crise social em que vivemos. É preciso optar por
ele e promover profundas transformações em todos os aspectos da vida humana, uma vez que
eles são interdependentes. Implementar, por exemplo, uma política de desenvolvimento sustentado, ou seja, um desenvolvimento voltado para as reais necessidades da geração atual e das
futuras gerações. As medidas no plano econômico serão eficazes se conseguirmos estabelecer
um novo contrato social em que a vida digna seria garantida pela solidariedade entre os contemporâneos e desses com a gerações futuras. A solidariedade presente-futuro é um dos princípios para uma nova ética. O outro, certamente, o da tolerância com o diferente. Uma ética da
tolerância não significa aceitar as desigualdades sociais, fruto da dominação, mas aprender a
respeitar a diversidade cultural e de posições democráticas a serviço da libertação do homem
de todas as opressões.
No plano do conhecimento, uma nova sociedade buscará superar toda forma de
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dogmatismo seja mítico-religioso, seja científico. A ciência moderna surgiu a partir da postura crítica diante das verdades absolutas da metafísica e da teologia, todavia, ela acabou sendo
vista como o estágio de maturidade do pensamento humano, que explicaria tudo pela quantificação da realidade. Hoje, a percepção (e não simplesmente o raciocínio) nos mostra que o
pensamento cientifico é ainda a juventude da humanidade. É a fase do guerreiro, das conquistas, do poder que cega a visão dos limites, da contingência da própria condição humana.
Estabelecer a ética na ciência é se pôr a caminho da maturidade, a caminho da sabedoria. O
que vem a ser a sabedoria? Uma ciência com novos pressupostos epistemológicos que considerem também a natureza plural e qualitativa? É possível uma ciência qualitativa? Não sabemos. O que já visualizamos é a possibilidade de uma nova postura diante da ciência e de outras formas de ‘conhecimento’: a mítico-religiosa, a filosófica, a artística, a empírica. Essa nova
postura significa perceber a igual importância de todas elas para o homem como um todo.
Nenhuma pode se colocar em detrimento da outra. Cada uma atende a necessidades humanas
diferentes. O que é uma árvore? um vegetal? um símbolo? um ente do Ser? uma forma estética? ou simplesmente uma árvore? Tudo isso e muito mais. Para cada necessidade, nós estabelecemos um significado. Todavia, assim como outrora a visão mítico-religiosa, a ciência
moderna se colocou como o único conhecimento, capaz de resolver todos os nossos problemas. Os desastres históricos já conhecemos. A sabedoria da humanidade parece depender do
diálogo profundo entre as diversas formas de ‘conhecimento’. Nele, certamente, cada uma
delas conhecerá melhor sua própria natureza e seus limites. Ainda não temos claramente a
metodologia para viabilizar esse diálogo, entretanto, ela será construída no próprio processo.
Isso será possível se os interlocutores tiverem um mesmo princípio ético: a valorização da vida
e a construção de uma vida digna e feliz para todos os contemporâneos e para as futuras gerações.
Na realidade estamos falando da possibilidade e da necessidade de a humanidade
passar por uma transformação qualitativa. Vejamos. Com a razão lógica construímos uma
‘segunda natureza’: a civilização, uma cultura, opondo-se à ‘primeira natureza’, submersa no
mundo animal. Porém, a antítese entre a primeira e a segunda natureza está indo para um
ponto de tensão máxima, o que poderia resultar, se assim optarmos, numa síntese; uma terceira natureza. Imaginemos uma sociedade que viabilize a harmonia entre o avanço científico-tecnológico e os ecossistemas; entre a razão e as pulsões; entre a felicidade da coletividade
e a de cada um; enfim, entre o princípio de realidade e o princípio de prazer. Esse é o sonho
principal das utopias contemporâneas.
Poderia ser esta uma fábula para a humanidade. Uma criança descobriu, certo dia,
um brinquedo maravilhoso e assustador: movimentos, sons, luzes e cores. Submissa aos encantos e à magia do brinquedo, buscou forças nos deuses para poder brincar.
Com o tempo, o medo se foi e a criança, já adolescente, passou a conviver naturalmente com o brinquedo. Além de brincar descobrir outra coisas importantes. Queria, por
exemplo, saber a origem daquele brinquedo, o significado de seus movimentos harmônicos,
de sua beleza e, também, por que ela gostava de brincar. Pensou, repensou e criou teorias e
mais teorias para esclarecer suas dúvidas.
Na juventude houve uma grande mudança. Definitivamente não era e não queria
mais brincar. Havia coisas mais importantes e mais sérias. Descobriu novos conhecimentos e
corajosamente resolveu desmontar o brinquedo com chave de fenda, alicate, martelo, utilizando também régua e compasso. Quis conhecer agora minuciosamente seu funcionamento
e todas as engrenagens. Assim, talvez, pudesse aperfeiçoá-lo e, quem sabe, construir novos
brinquedos. E o jovem conseguiu! Construiu brinquedos e mais brinquedos. Brinquedos de
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todos os tipos. Começou a fazer coleção deles. Sentiu-se todo poderoso.
Mais tarde, contudo, surgiram problemas nos brinquedos: alguns movimentos
descontrolaram-se, apareceram ruídos desagradáveis, luzes se apagaram e até as cores perderam
a vida. Pior do que tudo isso: o jovem foi ficando triste e sério. Conhece mais e mais os segredos do brinquedo, mas não gosta mais de brincar. Não se encanta mais. O brinquedo
perdeu a graça.
Agora, de tanto sofrimento, o jovem tem a impressão de que vai morrer. Aí então,
bate no peito saudade da infância perdida. Gostaria de voltar a ser criança, de voltar a brincar.
Começa a buscar uma saída: não de simplesmente ser criança, mas quer tornar-se um adulto-criança. Quer construir brinquedos e também se encantar com eles. E, finalmente, começa
a perceber que ele próprio é parte do brinquedo.
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5.1. Introdução
Embora a ciência seja, do ponto de vista histórico, descendente da filosofia, e a
ética seja, até hoje, uma das áreas mais importantes da filosofia, é usual pensar-se em
ciência e ética como disciplinas autônomas e independentes. A ciência se ocuparia da
geração de conhecimento sobre o mundo; a ética, da discussão das ações humanas, no
que diz respeito às suas repercussões sobre a felicidade e bem-estar de outros seres
humanos ou quaisquer outros seres. No entanto, há ligações importantes entre elas, que
têm sido crescentemente investigadas tanto por filósofos da ciência como por filósofos
que se especializam em ética.
Comentaremos brevemente três casos em que essas ligações entre ciência e ética
podem ser estudas, tentando ordená-los numa escala decrescente, no sentido de que o
primeiro é aquele em que a imbricação com a ética é mais evidente, e o último, menos
evidente.
5.2. Aplicação prática do conhecimento científico
5.3. Direcionamento da pesquisa científica
5.4. Formulação e avaliação de teorias científicas
5.2. Ética na aplicação prática do conhecimento científico
Parece não haver dúvida de que uma distinção pode ser traçada entre o
conhecimento científico, enquanto tal, e sua aplicação prática, mediada ou não pela
tecnologia. Em si, o conhecimento é uma informação sobre determinado objeto ou
processo do mundo que é neutra de valor moral (ou ético; sendo que ‘ética’ e ‘moral’
serão entendidas aqui como sinônimos). Em suas origens a filosofia era justamente a
busca do conhecimento pelo próprio conhecimento, e não por suas aplicações:
‘filósofo’ era o termo que os gregos criaram para designar as pessoas que amavam o
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saber por seu valor intrínseco. O maior dos filósofos gregos, Aristóteles, escreveu uma
frase famosa sobre isso:
“E quanto às ciências, igualmente, aquilo que é desejável por si mesmo e com
vistas apenas ao conhecimento é mais próprio da sabedoria do que aquilo que é
desejável com vistas aos seus resultados ...” (Metafísica, livro 1, cap. 2, 982a.10).
No entanto, aquilo que descobrimos sobre o mundo pode modificar, por vezes de
maneira drástica, nossa capacidade de agir sobre o mundo, e é então que questões
éticas são suscitadas. Um dos exemplos favoritos nessas discussões é o do
conhecimento de física nuclear. Descobrir a existência e propriedades do núcleo
atômico é uma coisa; usar esse conhecimento para fazer um reator nuclear, que forneça
energia e melhore o bem-estar de uma população é outra; usar esse mesmo
conhecimento para fazer uma bomba atômica é outra; e, por fim, decidir lançar essa
bomba em um determinado contexto bélico ou de luta política é ainda outra. Cada um
desses passos, a partir do segundo, envolve decisões de pessoas e grupos de pessoas
que repercutem sobre outros seres, e que portanto são objeto de avaliação moral.
Estender essa avaliação moral àqueles indivíduos que obtiveram o conhecimento,
em primeira instância, é um passo polêmico. Parece que tais indivíduos deveriam estar
fora do alcance da imputabilidade moral de eventuais benefícios ou malefícios da
aplicação do conhecimento que obtiveram. Consideremos um caso extremo, de um
tipo de conhecimento que só tenha aplicações maléficas; é difícil encontrar exemplos
reais, mas imaginemos, para efeito de argumento, a pesquisa sobre um veneno que só
atuasse sobre seres humanos virtuosos. Quem descobrisse ou estudasse essa suposta
substância apenas por pura curiosidade intelectual, e que não a utilizasse nunca,
aparentemente não incorreria em nenhuma condenação moral.
Na prática, porém, a efetiva separação do conhecimento relativamente a suas
aplicações é difícil de encontrar-se. O filósofo grego, a figura idealizada daquele que
cultiva o saber pelo saber, é cada vez mais raro, especialmente o filósofo que hoje se
chama cientista, porque a busca de conhecimento científico hoje em dia se dá,
tipicamente, num contexto complexo, em que muitos outros fatores interferem. Isso nos
conduz aos outros tópicos de nossa lista.
5.3. Ética no direcionamento da pesquisa científica
Ao discutirmos o progresso da ciência, fizemos referência a certos “limites
contingentes” do conhecimento científico, enumerando uma série de fatores que
interferem, não com o conhecimento científico propriamente considerado, mas com o
direcionamento das atividades de pesquisa das quais resulta o conhecimento científico.
Com exceção do conhecimento trivial obtido pela operação fortuita de nossos
sentidos, todo do conhecimento provém de algum tipo de investigação. Na ciência
moderna, as investigações assumiram alto grau de complexidade, o que reforça ainda
mais esse ponto. Mesmo as chamadas descobertas casuais são, na ciência, fruto de
contextos que não se criaram por si próprios, mas que fazem parte de deliberações
anteriores dos investigadores.
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Há, assim, uma dependência direta ou indireta de praticamente todo
conhecimento científico relativamente a decisões tomadas pelos cientistas, quer
individualmente, quer em grupo, decisões essas que, a seu turno usualmente estão
ligadas a agentes sociais, políticos, econômicos, religiosos, etc.
Isso faz com que os tópicos efetivamente investigados pela ciência sejam, hoje
mais do nunca, escolhidos com vistas a interesses diversos. As pessoas que de algum
modo participam dessa cadeia complexa de decisões estão, portanto, potencialmente
sob o alcance das imputações morais que eventualmente resultem da aplicação do
conhecimento científico gerado.
Consideremos um exemplo. Hoje há, por parte de corporações privadas e
agências de fomento governamentais, um forte investimento em pesquisas biológicas,
especialmente aquelas voltadas a aplicações biotecnológicas, quer na área
farmacêutica, quer na agropecuária, e em outros setores produtivos. Parece evidente,
então, que, embora o conhecimento dos processos biológicos em si seja neutro, o fato
de se estar buscando esse tipo de conhecimento, ou melhor, porções muito específicas
de conhecimento biológico, e não outras porções, não é fruto de puro acaso, sendo,
antes, o resultado de decisões tomadas por determinados agentes conscientes.
Agora, dependendo das intenções desses agentes, e da efetiva repercussão que a
biotecnologia tenha sobre o bem-estar de seres humanos e animais, assim como sobre
o equilíbrio ambiental como um todo, não só eles, mas também os cientistas que
conscientemente servem de instrumento para a consecução de seus objetivos estarão
moralmente responsabilizados pelos malefícios ou benefícios resultantes.
Portanto, fazer ciência é, especialmente nos dias de hoje, uma atividade
carregada de potenciais implicações éticas. Seria desejável que tanto os cientistas
como a população em geral tivessem clara consciência disso, discutissem o assunto
explicitamente, e participassem das avaliações e tomadas de decisão relevantes, visto
que todos são concernidos. A ciência não é, enquanto prática institucionalizada,
isolada do resto da sociedade, muito pelo contrário. Os rumos da pesquisa científica
não são ditados pelo próprio saber científico, e sim por pessoas com interesses
diversos, e, frequentemente, conflitantes.
5.4. Ética na formulação e avaliação de teorias científicas
Adentramos agora uma esfera em que a existência de implicações éticas da
ciência não é tão visível: o contexto em que as teorias científicas são formuladas e
avaliadas, com consequente aceitação ou rejeição. Como já vimos em tópicos
anteriores, a motivação para a formulação de teorias científicas deriva do desejo que
temos, enquanto cientistas, de prever e explicar os fenômenos que observamos. Não há
como alcançar esses objetivos sem teorias.
Desse modo, o foco de atenção do cientista ao formular e avaliar uma teoria é um
conjunto de fenômenos para os quais ele busca uma explicação, e a partir dos quais
procura prever que outros fenômenos ocorrerão, dadas certas condições iniciais (que
são fenômenos já observados). Pareceria, então, que nessa tarefa estão em jogo fatores
puramente cognitivos, e não éticos. Há um sentido em que isso é claramente o caso:
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quando se pensa no processo em termos ideais, do cientista como o modelo perfeito do
filósofo da antiguidade grega, que busca o saber pelo saber, guiado unicamente por sua
curiosidade intelectual inata.
Como já notamos, porém, o cientista real típico é um indivíduo imerso num
contexto complexo, que naturalmente pode influir no que o cientista investiga. Agora
estamos tentando ver se esse contexto pode influenciar também como ele investiga o
que decidiu investigar. Mais particularmente, queremos saber se a própria criatividade
do cientista, na concepção de suas teorias, e os critérios que usa para avaliar teorias,
são influenciados pelo contexto em que está, abrindo-se então espaço para um
julgamento ético de seu proceder.
Essa é uma questão relativamente pouco discutida pelos cientistas e pelo público
leigo. Sua complexidade é inegável, pois envolve, no caso da criação de teorias,
fatores psicológicos difíceis de explicitação e análise objetiva; e, no caso da avaliação
de teorias, parece contrariar uma visão muito enraizada de que essa avaliação é feita
com base unicamente em evidências empíricas e argumentações racionais.
Estudos em história e filosofia da ciência começaram a revelar, especialmente a
partir da segunda metade do século XX, que nem a história real da criação e análise
das teorias científicas tem sido um processo imune a influências externas à ciência
propriamente dita (ideologias políticas, interesses econômicos, dogmas religiosos,
preconceitos metafísicos, etc.), nem é fácil de explicitar e defender um conjunto de
critérios puramente empíricos e racionais que sejam necessários e suficientes para a
avaliação das teorias científicas em todos os casos.
Isso não deve, pensamos, ser visto como a bancarrota do ideal clássico de
racionalidade científica, mas expõe a ciência real, como ela tem sido feita, a
julgamentos de natureza ética, pois ela não se desenvolve segundo um motor
puramente epistemológico. Decisões tomadas pelos cientistas podem e devem,
portanto, ser avaliadas não apenas do ponto de vista epistemológico, mas também
ético.
Uma situação em que essa necessidade de avaliação moral é clara ocorre quando
o cientista se deixa deliberadamente conduzir por interesses extra-cognitivos, ou seja,
que não têm a ver com a busca do conhecimento em si. A imersão dogmática em
certas ideologias, por exemplo, pode ter esse resultado.
Acerca disso, cita-se frequentemente o caso do cientista Trofim Lysenko, da
então União Soviética, que, movido por certas ideologias políticas então adotadas pelo
regime do país, introduziu uma série de propostas teóricas na biologia que
contrariavam as teorias científicas darwiniana e mendeliana, já aceitas pela
comunidade científica. Posta em prática na agricultura, por ato de força do governo,
essa bizarra teoria redundou em safras decrescentes, agravando a escassez de
alimentos.
Esse episódio parece ser um caso extremo; mas, em menor escala e de forma
menos explícita, casos semelhantes têm ocorrido nas mais diversas áreas da ciência.
Há, por exemplo, uma natural propensão que discussões cosmológicas se imbriquem
com posições teológicas, e que teorias sobre a natureza da mente sejam fortemente
direcionadas por preconceitos metafísicos diversos. Muitas vezes essas influências
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sequer são notadas pelos atores concernidos; mas isso não os isenta inteiramente da
responsabilidade quanto às teorias que criam e às decisões que tomam, dada a
irrazoabilidade de algumas delas, à luz de um exame imparcial.
A adesão dogmática a certas perspectivas metafísicas, teológicas, políticas, etc.
pode levar tanto a propostas teóricas inadequadas, ou mesmo nocivas (como no caso
Lysenko, ou nas teorias raciais cultivadas pelos nazistas), como impedir que propostas
razoáveis e potencialmente importantes na ciência, mas que não se enquadrem nessas
perspectivas, recebam a devida consideração científica.
Análises recentes da história e filosofia da ciência têm mostrado que a
imparcialidade perfeita na formulação e exame de teorias científicas é difícil de
implantar-se; mas isso não significa que o cientista não possa, ou deva, manter-se
alerta quanto a tais perigos. Se deixar de fazê-lo, parece claro que incorrerá não apenas
em uma falha epistemológica (no sentido de um comprometimento do progresso do
conhecimento científico), mas também moral, dadas as amplas repercussões da ciência
moderna para a sociedade em geral.
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Pesquisadores discutem
ganhos e riscos da alteração do
DNA humano
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Segundo especialistas, a principal questão é que as alterações feitas numa linhagem
germinativa são transmitidas à descendência e não se sabe bem ainda quais as
consequências.
Paulo Hebmüller / Jornal da USP
Técnica de manipulação genética desenvolvida em universidades norte-americanas –
capaz de provocar alterações no DNA humano que podem ser transmitidas
hereditariamente – causa polêmica entre pesquisadores, que ainda desconhecem os
efeitos dessa modificação
Um grupo de biólogos ligados principalmente a universidades norte-americanas reuniu-se em
janeiro em Napa, na Califórnia, para pedir uma moratória mundial na utilização de uma técnica
de edição de genoma que alteraria o DNA humano de uma forma que pode ser herdada. A técnica,
chamada de CRISPR-Cas9, é qualificada como “poderosíssima” por Oswaldo Keith Okamoto,
docente do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de Biociências (IB) da
USP. “Você pode modificar o genoma de uma célula, como um embrião, e colocá-la no útero de
um animal para gerar outro animal geneticamente modificado com aquela mutação ou com a
correção da mutação. Isso já foi feito, por exemplo, num roedor, gerando uma descendência com
o gene corrigido”, explica. “Teoricamente foi corrigida uma doença genética e, também
teoricamente, isso poderia ser feito em humanos.”
O grande problema, aponta o pesquisador, é que as alterações feitas numa linhagem germinativa
são transmitidas à descendência. “Esse é um procedimento de alta responsabilidade. Ainda
precisamos entender de fato quais são as consequências dessa manipulação e dessas edições no
genoma. Apesar de termos avançado bastante em nosso conhecimento sobre os mecanismos
genéticos, ainda conhecemos muito pouco sobre o funcionamento do nosso genoma”, diz.
George Daley, especialista em células-tronco e um dos signatários da proposta de moratória,
declarou ao jornal The New York Times que a questão é “como vamos ver a nossa humanidade no
futuro e se vamos dar o passo dramático de modificar nossa própria linhagem germinativa e num
sentido assumir o controle do nosso destino genético, o que suscita enorme perigo”. O grupo de
Napa propõe que sejam “fortemente desestimuladas quaisquer tentativas de modificação da
linhagem germinativa para aplicação clínica em humanos enquanto as implicações sociais,
ambientais e éticas dessa possibilidade são discutidas entre organizações científicas e
governamentais”.

Sem controle

Foto: Cecília Bastos / Jornal da USP
Oswaldo Okamoto
A “luz de alerta” sobre a CRISPR-Cas9 foi acesa com o trabalho de Valentino Gantz e Ethan
Bier, da Universidade da Califórnia em San Diego, concluído em dezembro de 2014 e publicado
em março na revista Science. Utilizando a técnica com uma pequena modificação, os cientistas
modificaram um gene, chamado yellow, de um macho de Drosophila melanogaster (uma espécie
de inseto) e o cruzaram com uma fêmea selvagem. Mutações nesse gene alteram a coloração das
moscas, que se tornam mais claras. Como o alelo era recessivo, as fêmeas geradas deveriam ser
selvagens, mas o alelo do macho mudou o alelo da fêmea, e todas as descendentes eram de
coloração amarela.
“Acabou-se com qualquer variação que existia nesse ponto, e todas ficaram iguais. Foi isso que
gerou o susto: uma vez liberado no ambiente, esse indivíduo poderia fazer com que toda uma
população tivesse esse alelo”, diz Tatiana Teixeira Torres, docente do Departamento de Biologia
do IB. “A limitação é que não sabemos se o alvo da mudança vai ser uma região só ou se isso vai
se inserir numa região não desejada do genoma e produzir um efeito não desejado que se espalhe
para a população inteira.” A professora alerta para o fato de que a técnica é “simples, barata e
corriqueira
para
quem
esteja
acostumado
com
biologia
molecular”.
No melhor dos cenários, demonstradas a segurança e a viabilidade do uso da CRISPR-Cas9 para
fins terapêuticos, a edição do genoma pode dar origem a tratamentos para doenças monogênicas
(que afetam um só gene) crônicas e degenerativas, como algumas formas de distrofia, para as
quais não há alternativas na atualidade. No cenário que causa apreensão nos cientistas
preocupados com as questões éticas, o medo maior “é que a técnica funcione tão bem que se possa
pensar na possibilidade de mudar outras características da linhagem germinativa não associadas
a doenças”, define a professora Tatiana Torres. Ou seja, poderiam ser “programadas” para a
própria descendência características que digam respeito a questões físicas, como cor do cabelo ou
dos olhos, ou ligadas a desempenho em áreas como esporte, cognição e outras.
Os docentes da USP alertam, entretanto, para o muito que os cientistas ainda não sabem. “Se a
técnica funcionar mal, isso poderia afetar outros alvos no genoma, e ainda não conhecemos tanto
sobre a interação de genes. Se alteramos um, como fica a interação com os outros na célula
inteira?”, pergunta a professora Tatiana. Para Oswaldo Okamoto, a edição pensada para um gene
pode ocorrer em outras regiões do genoma que o pesquisador não enxerga, o que “pode gerar
consequências sobre as quais não temos controle”.

Transparência
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Tatiana Teixeira Torres
A moratória proposta pelo grupo de Napa evoca antecedentes históricos, como o da pesquisa
sobre DNA recombinante, em 1975. A tecnologia era revolucionária para a época, mas não se
sabia se as proteínas recombinantes eram plenamente ativas ou poderiam causar algum tipo de
efeito colateral. Como frutos dessa tecnologia, existem hoje vários hormônios produzidos em
larga escala para uso terapêutico. “Essa foi uma experiência muito positiva que está sendo trazida
à luz agora”, lembra Okamoto. “A edição do genoma é um avanço muito importante,
potencialmente disruptivo, que precisa ser muito bem ponderado e discutido para permitir sua
evolução com segurança.” No caso do DNA recombinante, aponta o grupo de Napa, “a lição mais
importante foi que a confiança do público na ciência requer, e começa com, transparência e
discussão aberta”.
Para Oswaldo Okamoto, vivemos um período fascinante em meio à revolução da biologia celular.
“Estamos avançando muito e temos agora o instrumental para compreender muito mais sobre o
genoma e sobre como conseguiríamos ter a chance de corrigir mutações genéticas para evitar uma
doença. A ciência e a tecnologia amadurecem, e a legislação precisa amadurecer também. Essa
discussão precisa vir à tona”, diz. “É importante discutirmos isso também na USP, porque temos
muitos laboratórios que utilizam a técnica para pesquisa. Temos que debater qual a repercussão
dela para que isso reverta em benefícios para a sociedade.”

Discussão aberta entre cientistas e
sociedade
(Fonte: Science Express)
A reunião dos cientistas em Napa fez algumas recomendações à comunidade científica e
à sociedade para o debate em torno da utilização da técnica CRISPR-Cas9. O resumo
delas é o seguinte:







Desestimular fortemente, mesmo nos países em que a legislação as permita,
quaisquer tentativas de modificação da linhagem germinativa para aplicação
clínica em humanos enquanto as implicações sociais, ambientais e éticas dessa
possibilidade são discutidas entre organizações científicas e governamentais.
Criar fóruns nos quais especialistas da comunidade científica e de bioética
ofereçam informação sobre os riscos e potenciais benefícios dessa poderosa
tecnologia.
Encorajar e apoiar pesquisas transparentes para avaliar a eficácia e a
especificidade da CRISPR-Cas9 em modelos humanos e não humanos.
Convocar um grupo globalmente representativo de desenvolvedores de
tecnologias de engenharia genética e especialistas em genética, direito e
bioética, bem como membros da comunidade científica, da sociedade, de
agências governamentais e de grupos de interesse para discutir a questão e, se
necessário, recomendar políticas.

Biologia molecularComunidade USPCRISPR-Cas9DNAGenomaIBImprensaLinhagem germinativaManipulação
genéticaOswaldo Keith OkamotoTatiana Teixeira Torres
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Quando o negacionismo científico resulta em graves violações éticas e
ameaças à vida
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* A Coalizão Ciência e Sociedade é um movimento plural e interdisciplinar que
congrega cientistas que representam todas as regiões do Brasil, incluindo vários
pesquisadores da USP. Veja a lista completa de participantes.
Os atrozes experimentos durante o regime nazista no século passado foram o estopim para a criação
de um conjunto de princípios éticos mundialmente aceitos que norteiam a condução da pesquisa com
humanos. Antes de realizar qualquer tipo de estudo clínico – seja ele de observação ou intervenção –
pesquisadores devem submeter seus projetos ao comitê de ética, que avalia, principalmente, a
seguinte questão: a pesquisa tem potencial de gerar mais benefícios do que riscos ao participante?
Se a resposta é seguramente afirmativa, o estudo é avalizado. No Brasil, esse importante processo é
coordenado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep).
A autorização do comitê de ética é apenas o primeiro passo. É preciso também que o pesquisador
esclareça os objetivos da pesquisa e seus eventuais riscos e benefícios ao participante, ressaltando
que sua participação é voluntária e sujeita à indenização e cuidado de saúde, caso algum mal lhe
ocorra decorrente do estudo. Além disso, deve-se seguir à risca o planejamento do estudo e
comunicar ao comitê eventuais intercorrências, tais como eventos adversos ou desvios de protocolo.
Assistimos estupefatos às recentes notícias de transgressões éticas num estudo de 2020 realizado pelo
grupo Prevent Senior, com o objetivo de testar drogas experimentais do suposto tratamento precoce
da covid-19.
A lista de irregularidades cometida pelos envolvidos seria extensa: inclusão de participantes sem o
devido consentimento livre e esclarecido, início do estudo antes da aprovação da Conep, que
regulamenta pesquisa clínica no Brasil, alterações no protocolo de pesquisa sem a anuência da
referida comissão, manipulação de prontuários, omissão de mortes e fraude de resultados.
Transgressões éticas similares também teriam ocorrido em outros estudos realizados
em Manaus e Porto Alegre com a droga proxalutamida, o que, infelizmente, sugere que abusos em
pesquisas com humanos durante a pandemia podem não ter sido tão pontuais. A aparente conexão
entre as suspeitas de violações e os movimentos de negação da ciência em sentido mais amplo, e que
tanto tem custado à sociedade brasileira na pandemia de covid-19, é particularmente preocupante.

O negacionismo científico causa danos expressivos e muitas vezes irreversíveis se não for
devidamente reconhecido e combatido em suas diferentes esferas e facetas.
Se confirmadas, as infrações éticas trazidas à luz representariam uma violação dos direitos dos
participantes de pesquisa inaceitável no mundo civilizado. A sociedade e a ciência brasileiras
demandam das autoridades competentes profunda investigação do caso e, se pertinente,
responsabilização dos infratores. Não é admissível que indivíduos e organizações movidos por
proselitismo e/ou ambições mercantis usem um simulacro de ciência como meio de atingir seus
objetivos escusos.

