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APRESENTAÇÃO
Chegamos ao segundo número da Revista Jovens Cientistas do 
Programa Social de Educação, Vocação e Divulgação Científica 
da Bahia da UFBA. E ainda vêm mais 2 números por aí neste ano 
de 2014!

Cada Revista representa um degrau que conquistamos em di-
reção a um sonho que começa a virar realidade: incentivar jo-
vens cientistas, seja da educação básica ou do ensino superior, 
a criar o gosto por comunicar suas pesquisas para o público em 
geral e incentivar o público em geral, especialmente jovens, a ler 
sobre ciências.

Sair dos muros da Universidade é difícil para estudantes e pro-
fessores. Adentrar os muros da Universidade também é difícil 
para estudantes e professores da Educação Básica. Assim, a Re-
vista Jovens Cientistas tem se tornado uma ponte, de mão dupla, 
entre a Universidade Federal da Bahia e as Escolas.

Neste número vocês poderão ler 27 artigos com diferentes 
temáticas, escritos por jovens e seu professores-orientadores, 
premiados no 4º Encontro de Jovens Cientistas de 2013; por 
cientistas renomados; por estudantes das Pós-graduações em Di-
versidade Animal (UFBA) e Ensino, Filosofia e História da Ciên-
cia (UFBA/UEFS); além de Biólogos, Jornalistas, Químicos, Físi-
cos, Educadores, enfim, todos aqueles convidados a escrever em 
nossa Revista e também aqueles que atenderam a uma chamada 
para publicar seus artigos. A todos vocês, agradeço pela confi-
ança e pela parceria em trilhar este novo caminho da divulgação 
científica e fazer parte da nossa história!

A seção Fique Sabendo! nos coloca por dentro da qualidade da 
água que consumimos, da vida do grande cientista Vital Brazil, 
da origem dos Encontros de Jovens Cientistas, do dia-a-dia de 
um laboratório em uma escola que é praticamente a extensão da 
casa de estudantes e professores apaixonados por ciências, da 
biogeografia marinha e do que é mimetismo e camuflagem.

Em Conversa com Cientistas, podemos ler suas ideias sobre a 
interdisciplinaridade na educação básica, arte e herpetologia, a 
amazônia, o que é o Ártico, os sonhos do químico Mendeleiev e 
a cultura científica.

Trabalhando com a ciência traz artigos sobre horta escolar, brin-
cadeiras antigas que fazem sucesso, interdisciplinaridade, bura-

cos negros, pedagogia museal, a educação científica na Universi-
dade e a pedagogia histórico-crítica.

Na seção Experimente, somos convidados a desvendar os segre-
dos da geleca, da permeabilidade do solo e de como a poluição 
afeta nosso coração.

Dr. Berinjela nos explica se é possível dar um rolé em Marte e se 
existe diferença entre Antártica e Antártida.

Finalmente, com a Ciência Lúdica o leitor pode saber como brin-
car com a matemática e com os jogos eletrônicos sobre biologia.

A Revista parece um pequeno passo, mas, para mim, represen-
ta um grande salto para uma educação de qualidade. O mesmo 
salto que eu dei no meu processo de leitura de mundo, quan-
do criança, ao me manter quieta, lendo as crônicas de Carlos 
Drummond de Andrade, Fernando Sabino, Rubens Braga, Paulo 
Mendes Campos e Luís Fernando Veríssimo, da Coleção “Para 
Gostar de Ler”. Gostei tanto, que há décadas leio todos os dias. 
Também apresentei esta Coleção para a minha filha Alice, quan-
do ela era criança como eu. E ela também se tornou uma “voraz” 
leitora, mesmo tendo nascido em plena era digital. Todos estes 
saudosos escritores influenciaram várias gerações, que se diver-
tiam com seus flagrantes de cenas cotidianas, retratadas com hu-
mor, leveza e descontração. Destinados a estudantes do Ensino 
Fundamental e Médio, os pequenos livros de crônicas até hoje 
são lembrados com muita saudade por aqueles que deram os 
seus primeiros passos na literatura, através de suas edições que 
começaram na década de 70 e é reeditados até hoje. 

Este número é uma justa homenagem aqueles que me ensinaram 
a gostar de ler e homenageando Luís Fernando Veríssimo, o úni-
co escritor que ainda está vivo, presto aqui a minha homenagem 
a todos aqueles que construíram este projeto.

Longe de me comparar a estes geniais cronistas, dou aqui a 
minha pequena contribuição para que os jovens gostem de ler, 
no caso de nossa Revista, gostem também de ler sobre ciências.

Rejâne M. Lira-da-Silva
Bióloga, Professora Associada do Instituto de Biologia da UFBA e 
Editora-Chefe da Revista Jovens Cientístas
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ALGUÉM VIGIA A ÁGUA
Que recebemos em casa?

FIQUE SABENDO!

Por Bárbara Rosemar Nascimento de Araújo¹, Luciene 
Maria Costa¹ e Márcio Jorge dos Santos¹

A água que todos os dias chega à nossa casa é originada dos 
mananciais, ou seja, dos rios. Essa água primeiro passa por 
várias etapas de limpeza em empresas concessionárias que   
realizam seu devido tratamento. Em Salvador, existe uma em-
presa concessionária que tem autorização para pegar a água do 
manancial, limpar e depois vender a água limpa para a popu-
lação. Essa água limpa é denominada água potável. 

Além de vender água potável a empresa precisa vender e en-
tregar água na quantidade ideal para que a população consiga 
se abastecer. Existe uma portaria do Ministério da Saúde (MS) 
que regula qual a condição da água que a empresa tem que 
vender, ou seja, qual a qualidade e a quantidade de água que 
a empresa tem que fornecer a cada cidadão que compra a 

água. A portaria MS nº. 2914/2011 
fala dos procedimentos de con-
trole e de vigilância da quali-

dade da água para consumo 
da população e a potabilidade 
da mesma. 

Para ter certeza que a em-
presa concessionária 

está tratando e 
vendendo água de 
qualidade, ou seja, 

potável, conforme a 
portaria do Ministério 

da Saúde, a Vigilância em 
Saúde Ambiental (Visamb), 

executa atividades de vigilân-
cia da qualidade da água que as 

empresas estão fornecendo à população. A Visamb é uma sub-
coordenação da Diretoria de Vigilância em Saúde Ambiental 
(DVIS), da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Salvador. 

Os técnicos da Visamb, todos os meses, visitam os vários bairros 
de Salvador e coletam a água que é vendida pela empresa, 
levam para o laboratório e analisam para verificar se a água 
está realmente potável. A água potável auxilia na prevenção de 
doenças, pois segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 
dois milhões de pessoas morrem todos os anos em consequên-
cia de doenças relacionadas ao consumo de água contaminada. 
Ainda assim falta água em nossas casas, e como tentativa de 
solucionar os problemas originados nesses casos, normalmente 
a população faz uso de tanques ou reservatórios visando arma-
zenar água para esses momentos de falta. Sendo assim, mesmo 
que a água da empresa esteja potável, se o reservatório de casa 
estiver sujo, a água ficará contaminada e poderá transmitir 
várias doenças. Por isso que é recomendado que cada reser-
vatório seja lavado e desinfetado com cloro a cada seis meses. 

Em caso de interrupção do fornecimento de água 
por mais de seis horas, ou caso a água este-
ja chegando suja ou com mau cheiro à sua 
casa, você deve denunciar à Visamb pelo 
ramal 156! 
Fique atento... Água é vida!

¹Bárbara Rosemar N. de Araújo, 
Luciene Maria Costa e Márcio 
Jorge dos Santos são servidores 
na Vigilância em Saúde   Ambien-
tal, da Secretaria de Saúde Munici-
pal de Salvador-BA.
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Conversa de Cientista

Iracy Picanço é professora emérita 

da Faculdade de Educação da UFBA 

e membro titular do Fórum Estadual 

de Educação como representante 

da Academia Baiana de Ciências. 

Em entrevista, Picanço discute 

sobre o ensino das ciências na 

educação básica, e acredita que a 

educação, para ser eficiente, tem 

que permitir o uso dos laboratóri-

os por mais tempo. 

No entanto, isso só será possível 

com uma educação de tempo inte-

gral. Além disso, Iracy ressalta que 

uma das mudanças necessárias na 

escola é na concepção de ciências: 

“É preciso retomar a interdisci-

plinaridade na educação básica”, 

explica, assinalando que a noção 

de ciência de forma interdisciplin-

ar deve ser trazida desde os anos 

iniciais da educação.

É justamente neste ponto que mora 

a dificuldade. De acordo com Iracy 

Picanço, a formação dos profes-

sores é compartimentalizada: “Se o 

professor não está formado nesta 

perspectiva, como ele transfere isso 

na formação dos estudantes com a 

ciência? Como estimular o estudante 

para amanhã atuar no campo da 

ciência?”, questiona. 

Além disso, no Brasil, há uma difi-

culdade grande para formar pro-

fessores de física e química, e os 

licenciados em biologia tem uma 

presença muito maior na escola: 

“Biologia tem uma presença mui-

to maior na área de formação de 

professores para este campo da 

ciência. Você vê muito mais cursos 

de ciências biológicas, tanto na ini-

ciativa pública quanto na privada 

de ensino superior”, explica.

A consequência disso é que o 

profissional que vai atuar na esco-

la básica vai com a formação dele 

em ciências biológicas que é com-

partimentalizada. O estudante vê 

uma ciência compartimentalizada e 

não vê o desdobramento dela, que é 

a tecnologia como parte consequente 

do desenvolvimento  científico: “Essas 

bases têm que ser fixadas a partir da 

escola básica para serem aprofunda-

das e desdobradas no nível superior, 

mesmo mantida ainda a noção da 

compartimentalização”. 

Iracy Picanço acredita que uma 

alternativa para a mudança deste 

quadro problemático é a cobrança: 

“Para que se tenha condições de 

desenvolver o  conhecimento 

científico, uma iniciação à pro-

Iracy Picanço:
“É preciso retomar a 
interdisciplinaridade 
na educação básica”

dução científica, a capacidade de 

ler e interpretar o evento da ciên-

cia nos limites pedagogicamente 

estabelecidos para as faixas es-

colares, só se pode fazer exigin-

do que as escolas sejam equipa-

das para que isso se exerça desse 

modo”, explica. Para a educadora, 

a exigência aos governantes é fun-

damental, porque a boa vontade 

dos professores não é suficiente 

para a resolução das carências 

que a escola sofre atualmente: “Os 

meninos, quando estimulados e 

dadas as condições para que eles 

se desenvolvam, eles se desen-

volvem”, conclui.

*Este artigo foi publicado no Perga-
minho Científico, informativo oficial 
do 4º Encontro de Jovens Cientistas, 
realizado em 2013. 

¹Mariana Alcântara é Jornalista,       
Mestre em Cultura e Sociedade/ UFBA 
e Consultora no Programa Social 
de Educação, Vocação e Divulgação 
Científica da Bahia - UFBA. 

Por Mariana Alcântara¹

Uma charge de www.deixesuamarcanomundo.blogspot.com
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TRABALHANDO COM A CIÊNCIA 

HORTA SUSTENTÁVEL: 
UMA SOLUÇÃO DE BAIXO CUSTO PARA COMPLEMENTAR A 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DO LICEU DE ITAREMA, CEARÁ

A merenda escolar ofertada aos alunos da Escola Estadual de Ensi-

no Médio Liceu de Itarema Valdo de Vasconcelos Rios é composta por 

cardápio orientado por nutricionista, que visa a distribuição de um 

lanche composto por alimentos saudáveis. Porém, a instituição escolar 

não encontrou no mercado local todos os produtos necessários para o 

cardápio saudável, sendo obrigada a comprar diretamente dos grandes 

centros de distribuição de alimentos no Estado de Ceará, ou seja, na 

capital Fortaleza, a 220km da cidade de Itarema, onde está localizada 

essa escola. 

Por Rodrigo Sousa Albuquerque¹, Karen Ramos de Albuquerque¹, 
Gerlane dos Santos Silva¹ e Jardel Ribeiro Batalha²

Mapa do trajeto entre  Itarema e Fortaleza. 
(Fonte: https://www.google.com.br/maps/dir/Itarema,+CE/Fortaleza,+CE)

Neste contexto, foi criada uma horta escolar para atender as necessi-

dades de alimentos, em especial, legumes, verduras e hortaliças, que 

são utilizadas na alimentação escolar dos estudantes.  Ressalta-se que 

uma boa alimentação além de auxiliar o bem-estar do corpo, estimula a 

compreensão e favorece a aprendizagem dos alunos.

A primeira etapa da horta foi 

a seleção de espécies, levando 

em consideração às condições 

climáticas da região Inicialmente 

estão sendo cultivados cebolinhas 

(Allium fistulosum), pimentão 

(Capsicum sp), coentro (Corian-
drum sativum) e pimenta (Capsi-
cum sp). Ressalta-se que todas as 

sementes foram fornecidas para a 

escola através de compra por um 

processo de licitação, ou seja, pela 

escolha do menor preço ofertado 

pelo produto. 

A segunda etapa foi a preparação 

das mudas para horta. Neste pro-

cesso foram utilizadas as caixas de 

leites que são embalagem cartona-

das longa vida, para produção 

das sementeiras. O procedimento 

consistiu em cortar a caixa ao meio 

e retirar a tampa de plástico. Cada 

metade da caixa foi preenchida 

com uma mistura de areia, adu-

bo orgânico e colocadas cinco se-

mentes.

A terceira etapa foi o plantio das 

mudas em canteiros de 1 metro de 

largura por 22 metros de compri-

mento, cada um com três cama-

das de solo: a primeira camada de 

areia natural do ambiente, a se-

gunda camada composta de folhas 

da carnaúba (Copernicia prunifera) 

e a última camada, uma mistura de 

adubo orgânico oriundo de fezes 

de animais (boi, galinhas e ovelha). 

As etapas finais incluem o acom-

panhamento do desenvolvimento 

da horta, a distribuição dos pro-

dutos da merenda escolar para a 

escola. Estão  sendo cultivadas 

novas espécies de hortaliças e 

está sendo elaborada uma cartilha, 

ensinando como fazer uma horta 

orgânica.

A utilização da horta está 

mostrando que é possível desen-

volver e cultivar alimentos de 

forma orgânica e, consequente-

mente, fazer a prática da agricul-

tura sustentável na cidade de Ita-

rema, estimulando a região para 

o desenvolvimento de hortas 

orgânicas como fonte de renda. 

Sabe-se que a cidade de Itarema é 

um município pequeno na região 

litorânea do nordeste brasileiro, 

sua principal fonte econômica 

é proveniente de monocultura 

como coco, caju, mandioca e fei-

jão, todas praticadas em sistemas 

que agridem o meio ambiente 

local, pois são monoculturas que 

fazem o uso de agrotóxicos e fer-

tilizantes químicos, substâncias 

não utilizadas na horta orgânica 

que está sendo desenvolvida no 

Liceu de Itarema.

Primeiros canteiros da horta sustentável no Liceu de Itarema. (Foto: Rodrigo Sousa Albuquerque)

¹Rodrigo Sousa Albuquerque, 
Karen Ramos de Albuquerque e 
Gerlane dos Santos Silva são es-
tudantes no EEM Liceu de Itarema 
Valdo de Vasconcelos Rios, Ceará.

²Jardel Ribeiro Batalha é profes-
sor no EEM Liceu de Itarema Val-
do de Vasconcelos Rios, Ceará.
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TRABALHANDO COM A CIÊNCIA

Brincadeiras
de Ontem
QUE AINDA FAZEM SUCESSO

As brincadeiras antigas têm várias origens e foram passadas de geração em 

geração. Hoje elas fazem parte da cultura do nosso povo. Os índios, por exem-

plo, usavam uma trouxa de folhas cheia de pedras que chamavam de Peteka, 

que em tupi significa bater. Cerca de 1000 a.C. a pipa, periquito ou arraia 

era utilizada como instrumento de sinalização pelos militares chineses. 

A roda foi trazida de Portugal e ainda hoje é muito usada em atividades 

recreativas nas escolas. O jogo de osso de origem pré-histórica é a nossa 

divertida brincadeira de “cinco pedrinhas” ou “capitão”. De origem fran-

cesa, a amarelinha também se tornou popular entre as crianças aqui 

no Brasil. 

O objetivo deste trabalho foi estudar os brinquedos e brincadeiras anti-

gas que ainda fazem sucesso com a garotada na escola. Para verificar os 

brinquedos e brincadeiras antigas que a criançada ainda brinca, as autoras 

construíram e aplicaram um questionário com uma pergunta de múltipla escolha 

para os alunos do 1º ao 4º ano do turno matutino, do ensino fundamental I na 

Escola Municipal Irmã Elisa Maria. Os alunos do 3º ano B entrevistaram doze 

crianças para saber quais brincadeiras “de ontem” ainda fazem sucesso en-

tre elas.  Vejam o que eles disseram:

“Eu gosto de brincar de bate-bate e corda”. (Eduardo, 8 anos, do 2º ano A)

 “Adoro brincar de pipa e bolinhas de gude”. (Deivison, 6 anos, do 1º ano A).

 “Gosto de brincar com pião, cinco pedrinhas e bolas de gude”, (Paulo Ricar-

do, 9 anos, do 4º ano A).

“Gosto de brincar com cinco pedrinhas, bate-bate, corda e bola”, (Letícia, 8 

anos, do 3º ano A).

De maneira geral, observou-se que as crianças do 1º ao 4º ano informaram 

Por Bruna Caroline Santos de Jesus¹,  Bruna Mangabeira Sena¹ e 
Josefa Rosimere Lira-da-Silva²

que os brinquedos antigos que ainda fazem suces-

so entre eles são: pipa, cinco pedrinhas, bate-bate, 

bolinhas de gude, corda e roda. Sendo assim, pu-

demos observar que as crianças de hoje podem 

ser iguais às “de ontem”, pois além de brincarem 

com jogos em computadores, vídeo games, MP3, 

celulares e de carrinhos de controle remoto, sempre 

vão encontrar um momento para se divertir com 

brinquedos e brincadeiras antigas.

*Este trabalho foi apresentado 
em forma de Comunicação Oral 
no 4º Encontro de Jovens Cien-
tistas - 2013, e foi agraciado no 
Prêmio Jovem na Ciência, modal-
idade Comunicação Oral, catego-
ria Ensino Fundamental I.

¹ Bruna Caroline S. de Jesus e 
Bruna Mangabeira Sena são es-
tudantes da Escola Municipal 
Irmã Elisa Maria e integrantes do 
Centro Avançado de Ciências da 
escola, uma parceria com o Pro-
grama Social de Educação, Vo-
cação e Divulgação Científica da 
Bahia - UFBA.

³ Josefa Rosimere Lira-da-Silva 
é Professora na Escola Municipal 
Irmã Elisa Maria e Orientadora 
do Centro Avançado de Ciências 
da escola, uma parceria com o 
Programa Social de Educação, 
Vocação e Divulgação Científica 
da Bahia – UFBA.

Bibliografia consultada
Resgatando brincadeiras anti-
gas - Artigo no site Brasil Esco-
la: www.brasilescola.com, con-
sultado em agosto de 2013.

Brincadeira e brinquedos cul-
turais. Artigo no site Brasil 
Escola: www.brasilescola.com, 
consultado em agosto de 2013. 

A fascinante história dos 
brinquedos e das brincadei-
ras. Artigo no site Museu dos 
Brinquedos: www.museudos-
brinquedos.org.br, consultado 
em agosto de 2013.
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O ENSINO DE CIÊNCIAS E O SABER ARTÍSTICO
Por Rosemeire Machado da Silva¹

Diversos temas e conteúdos conceituais em Ciências dialogam 
com as diversas áreas do saber, o que possibilita o desenvolvi-
mento de práticas com um caráter interdisciplinar. Essas práticas 
interdisciplinares podem promover uma aprendizagem significativa, 
uma vez que, dentro dessa perspectiva, os conteúdos de Ciên-
cias assumem diferentes significados e valores, oportunizando 
aos educandos atribuir novos significados ao que foi apren-
dido, além de ressignificar os conteúdos de Ciências. Práticas 
interdisciplinares proporcionam múltiplas reinterpretações dos 
conteúdos conceituais, valoriza as diversidades de saberes e 
valores e a construção do conhecimento de forma crítica, a par-
tir da reflexão do educando sobre as ações do indivíduo no 
ambiente no qual está inserido.

O trabalho da equipe de bolsistas do Programa Institucional de 
Iniciação à Docência – PIBID/UFBA viabilizou o desenvolvimen-
to de um conjunto de práticas didática-pedagógicas durante as 
aulas de Ciências Naturais, em três turmas de 5ª série do Ensino 
Fundamental, do turno matutino, no Colégio Estadual Ana Cristi-
na Prazeres Mata Pires, localizado no bairro de Alto de Coutos, 
Salvador, BA. As atividades foram desenvolvidas no segundo 
semestre do ano letivo de 2012, com uma proposta interdisci-
plinar, em parceria com o projeto articulador ensino/pesquisa 
PIBID/UFBA/Interdisciplinar: Teatro e Educação. Com um enfo-
que no tema: Meio ambiente e suas problemáticas, as práticas 
foram mediadas pela professora/supervisora em parceria com 
as cinco bolsistas do projeto e estudantes de licenciatura em 
pedagogia, teatro e letras da UFBA.

Pensando na escola como um local de reflexão, principalmente da 
prática docente, e na educação como um processo de construção 
do conhecimento que vai muito além das salas de aulas e das 
disciplinas, o PIBID- UFBA/Interdisciplinar: Teatro e Educação 
possibilitou uma integração entre o ensino de Ciências Naturais 
com outras áreas do saber. Com o seu caráter interdisciplinar, 
trouxe à luz discussões sobre a possibilidade de integração entre 
disciplinas para a promoção de uma prática docente diferenciada.

A utilização de estratégias 
metodológicas que dia-
loguem com o cotidiano dos 
educandos, facilita o processo 
de ensino-aprendizagem,  pois 
estimulam e motivam os mes-
mos. Intervenções didáticas fo-
cadas nos educandos como os 
sujeitos da ação educativa, pro-
movem um estreitamento das 
relações cognitivas e afetivas, 
solidificando a confiança e o re-
speito mútuo, possibilitando a 
formação do sujeito em sua   to-
talidade, abrangendo os aspectos 
afetivos, cognitivos, éticos, soci-
ais e humanos.

A metodologia utilizada foi 
inspirada na corrente sócio-in-
teracionista, buscando o 
desenvolvimento de práticas 
e atividades que envolvessem 
o contexto social dos alunos. 
Foram propostas as seguintes 
estratégias metodológicas para 
o desenvolvimento das ativi-
dades pedagógicas:

- Práticas experimentais inves-
tigativas.
- Jogos teatrais.
- Oficinas de improvisação teatral.
- Encenação teatral.
- Produção de objetos a partir 
de materiais reutilizáveis.

Todas as estratégias metodológicas adotadas foram utilizadas no 
desenvolvimento das práticas didáticas-pedagógicas em sala de 
aula durante as aulas de Ciências Naturais na escola supracitada.

O impacto positivo das ações/atividades desenvolvidas com a 
efetivação do projeto foi notório, pois foi possível perceber, sen-
tir e vivenciar a cada aula, um despertar de interesse por par-
te dos educandos, não apenas pelos conteúdos conceituais de 
Ciências, mas sobre todas as questões conceituais e práticas dis-
cutidas no decorrer das aulas. Os resultados dessas ações fazem 
com que o professor da Educação Básica se sinta estimulado a 
buscar novas estratégias didáticas para serem desenvolvidas no 
ambiente escolar, e até mesmo fora dele. Dessa forma, o projeto 
contribuiu para uma renovação dessas práticas pedagógicas.

Bibliografia consultada
BARBOSA, Ana Mae. Memórias da 
Pedagogia “Perspectivas para um 
novo milênio”. Revista Viver Bem e 
Cérebro, n. 6. São Paulo, 2006.
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damental.
Parâmetros Curriculares nacionais: 
Ciências Naturais /
Secretaria de Educação Fundamen-
tal. - Brasília: MEC /SEF, 1998. 138 p.

BRASIL. Secretaria de Educação Fun-
damental.
Parâmetros Curriculares nacionais: 
meio ambiente e saúde /
Secretaria de Educação Fundamen-
tal. - Brasília: MEC /SEF, 1997. 128

COIMBRA, Audrey de Souza. Inter-
disciplinalidade  educação ambi-
ental: integrando seus princípios 
necessárioa.  Revista Eletronica do  
Mestrado em Educação Ambiental., 
vol. 14, janeirao a junho de 2005. 
Fundação Universidade Federal  do 
Rio Grande. Disponível em: <http://
www.remea.furg.br/edicoes/vol14/
art09.pdf>  Acesso em: 15/05/2014

DEWEY, John. A Arte como Ex-
periência. Ed. Martins Fontes. São 
Paulo, 2010.

¹Rosemeire Machado da Silva é ex-Su-
pervisora do Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Docência -PIBID/
Interdisciplinar – Arte e Educação/UFBA 
e atual Supervisora do PIBID/Biologia/
UFBA no Colégio Estadual Ana Cristina 
Prazeres Mata Pires, Secretaria da Edu-
cação do Estado da Bahia – SEC.
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EXPERIMENTE!

DESVENDANDO
 O SEGREDO
DA AMOEBA

Por Lucas Guimarães de Azevedo¹ e 
Luciene Santos Carvalho²

Com certeza você já pegou, mexeu 

e brincou com uma amoeba, não é 

verdade? Se você está pensando 

que se trata daquele protozoário 

que pode causar doenças, errou! 

Amoeba é um dos nomes comer-

ciais da mundialmente conhecida 

“geleca”, uma massinha colori-

da de brincar, com aparência de 

meleca, que é a sensação entre a 

garotada. Mas, só pode usar quem 

já tem 4 anos, viu?! E você sabe 

do que ela é feita? Não? Pois vai 

conhecer este segredinho agora! 

Pode até parecer esquisito, mas 

a amoeba é um tipo de plástico! 

Isso mesmo! Sua composição é 

baseada em uma substância per-

tencente a uma classe de com-

postos orgânicos denominada de 

polímeros. Os polímeros estão 

mais presentes no seu dia a dia do 

que você imagina. Todos os plásti-

cos, borrachas, tubos, baldes, sa-

cos, colchões, pneus, celulose e 

até seu DNA são polímeros! Esses 

materiais podem ter sua estrutura 

Amoeba é um dos nomes comerciais da massinha 
grudenta e gelatinosa que encanta as crianças

Os clips podem ser com-
parados aos monômeros, 
moléculas que se unem 
umas às outras formando a 
cadeia do polímero. (FOTO: 
Luciene Carvalho).

modificada com a adição de substân-

cias que dão maior consistência ou re-

sistência. É o que ocorre com a amoeba.

Como explicado por Mateus Coimbra, 

em Toda a Química (Escala Educa-

cional, 2005), os polímeros são 

macromoléculas (moléculas muito 

grandes), formadas pela junção de 

muitas moléculas menores, que 

se repetem em uma cadeia bem 

longa, assim como os elos de uma 

corrente. Cada unidade estrutural 

(elo) que se repete no polímero é 

chamada de monômero. 

Na amoeba, o monômero (parte 

que se repete) na estrutura po-

limérica é o acetato de vinila. As 

moléculas desta substância se 

unem umas às outras, por 

meio de uma reação chama-

da de polimerização, dando ori-

gem ao poliacetato de vinila, o 

PVA. Esse polímero está presente 

na cola branca. A consistência do 

PVA pode ser alterada pela adição 

de tetraborato de sódio decaidrata-

do (conhecido como bórax), o que lhe 

confere elasticidade e um aspecto ge-

latinoso.

Fazer uma amoeba caseira é bem 

simples, e você pode utilizar mate-

riais de fácil acesso. Aqui é sugerido 

um método de preparação, que foi 

adaptado da proposta de Alfredo 

Luis Mateus, publicada em seu livro 

Química na Cabeça (UFMG, 2001).

COMO PREPARAR 
A AMOEBA

E sabe por que 
a amoeba se 

forma?

Você vai precisar de:
- 20g de cola branca
- 30ml de água
- 5g de bórax (encontrado em 
farmácias e loas de jardinagem)
- Algumas gotas de anilina da 
cor preferida
- copo plástico

Modo de fazer:
1. Em um copo plástico despeje 
a cola branca. Em seguida, colo-
que a água e misture.
2. Adicione a anilina até formar 
a cor desejada.
3. Sem parar de misturar, adi-
cione o bórax, mexendo até 
formar a amoeba.

O íon reage quimicamente com o PVA, promovendo a formação de ligações cruzadas entre 
as cadeias do polímero, que se quebram e se formam constantemente. Por isso, o compor-
tamento elástico da amoeba.

¹Lucas Guimarães de Azevedo  é estu-
dante do curso técnico de informática 
do Instituto Federal da Bahia, campus 
Camaçari, BA.

²Luciene Santos Carvalho é Professora 
do Instituto Federal da Bahia, campus 
Camaçari, BA e orientadora do tra-
balho de Lucas Azevedo.

Aí vai a explicação científica: 

quando se adiciona água ao re-

cipiente contendo a cola branca, 

ocorre a dissolução do PVA. Ao 

colocar o bórax, há formação do 

íon , que promove a união das 

cadeias do polímero, originando 

uma rede, na qual a água gera-

da na reação química fica presa. 

É isso que dá a elasticidade e a 

aparência gosmenta da amoeba. 

Com o tempo, a água evapora e 

a amoeba resseca. Se isto acon-

tecer, ou você notar a presença 

de fungos, jogue-a fora, na lixeira 

para plásticos!

Para conservar sua amoeba por 

mais tempo, melhor colocá-la em 

um frasco com tampa, ou usar 

alguma substância que haja 

como antifúngico, para evitar 

o aparecimento de bolor, como 

indicado no texto de Tito Peru-

zzo e Eduardo Canto, publicado 

na seção Informe-se sobre a 

Química, Edição para Professores, 

Número 25. Ah! Experimente, 

também, substituir a cola bran-

ca por cola de isopor ou poli 

(álcool vinílico). A amoeba vai 

ficar mais transparente.

E aí? Termos científicos à parte, 

você ficou com vontade de brin-

car com a amoeba, não foi? En-

tão, o que está esperando?! Corra, 

compre os materiais, convide os 

amigos e boa diversão!

Bibliografia consultada
Toda a Química – livro didático, ed-
itora Escala Educacional. Autor: M.C. 
Coimbra.
Química na Cabeça – livro, editora 
da UFMG. Autor: A.L. Mateus.
Informe-se sobre a química – livro, 
editora moderna, disponível no site 
www.moderna.com.br. 
Autores: T. Peruzzo e E. Canto. Com 
acesso em maio de 2014.
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Conversa de Cientista

A relação artística do homem 
com os animais vem desde a pré-
história, sendo denominada Arte 
do Paleolítico, que foi representa-
da em cavernas através de traços 
simples, mas significativos. A par-
tir daí, os registros e as técnicas 
foram se multiplicando e diversi-
ficando, ganhando novos ambien-
tes e proporções, como no antigo 
Egito, com suas representações 
zoológicas e antropomórficas em 
diversas formas artísticas como 
desenhos e esculturas. A arte egíp-
cia, pela sua magnitude e riqueza, 
estimulou os saques desde a anti-
guidade ficando mais evidente no 
século XIX. Os casos de saques 
foram registrados em papiros 
atestando estas práticas durante 
o período faraônico. Estimula-se 
desta forma o comércio de antigui-
dades, de artesanatos e de cópias 
de objetos egípcios.

A arte evolui e ganha novos ru-
mos. O que era apenas uma repre-
sentação artística, ganhou espaço 
científico a partir do século IV a.C., 
quando o filósofo grego Aristóte-
les fundou a zoologia como ciên-
cia, implementando ilustrações 
científicas. Desde então, desen-
hos, réplicas, fotografias e meios 
digitais são excelentes ferramen-
tas para esta finalidade, unindo 
arte e ciência como formas al-
ternativas de reproduzir exem-
plares originais.

Atualmente, o uso de réplicas pode 
ser observado em praticamente 
tudo o que se comercializa. Se 
algo original é criado com certeza 
uma réplica, ou genérico, também 
será criado. Isso é bem percebido 
em objetos de artes, joias, roupas, 
artesanatos, utensílios e em uma 
infinidade de outros materiais. 

Réplicas zoológicas são repro-
duções de animais ou partes de-
les, o mais fielmente possível, 
preservando as características de 
cada espécie. Assim, tornam-se   
elementos importantes para a divul-
gação do conhecimento   científico e 
úteis para o aprendizado de diver-
sos conceitos, pois são materiais de 
fácil conservação, que não oferecem 
riscos de manipulação e que per-
mitem visualizar estruturas mor-
fológicas e anatômicas.

O papel educativo das réplicas é 
inquestionável. Podem ser con-
feccionadas a partir das mes-
mas técnicas utilizadas nas artes 
plásticas e em diferentes materi-
ais como madeira, plástico, resina, 
gesso, isopor, cerâmica. 

A confecção de uma réplica é    
diferente de um fac-símile (cópia 
fiel). A réplica exige um estudo e 
pesquisa profundo de proporções, 
formato, aspectos. Após, se pro-
duz um molde de borracha de   
silicone, fundindo a peça em gesso 

ou resina. No segundo modo, a 
peça é copiada seguindo a mesma 
técnica de molde e fundida, fican-
do idêntica ao original.

O Museu Biológico do Instituto 
Butantan foi criado por Vital Bra-
zil no inicio do século XX, a par-
tir da campanha de “vulgarização 
científica”, onde começa a reunir 
uma pequena coleção de ser-
pentes, estabelecendo um víncu-
lo com a população paulista, por 
meio de propagandas, palestras 
e demonstrações. Neste perío-
do, a coleção serve para estudos, 
mas também está disponível à 
visitação pública. Posteriormente 
a coleção conta com serpentes 
conservadas em álcool e algu-
mas peças anatômicas humanas. 
Em 1914, com a inauguração do 
“Edifício Principal” do Instituto, 
parte da coleção ganha um novo 
local, a Sala Museu. A separação 
entre acervo expositivo e coleção 
científica acontece nesse período. 
Os objetos que compõem o acer-
vo expositivo são utilizados em 
palestras, com objetivo de prevenir 
a população contra acidentes com 
animais peçonhentos e educação 
sanitária. 

A partir de 1966, o “novo” museu 
é inaugurado durante o “Simpó-
sio Internacional sobre Venenos  
Animais”, em comemoração ao cen-
tenário de Vital Brazil. A principal 

mudança em relação ao antigo 
acervo é o aumento do número 
de animais vivos em exposição. 
Em 2001, uma nova exposição é 
montada com um acervo de cerca 
de 100 animais. Ao mesmo tempo 
em que atividades educativas e 
de educação ambiental são prepa-
radas tendo como foco principal 
os animais trabalhados pela Insti-
tuição. Nelas são utilizados animais 
vivos, peças biológicas, fac-símiles 
e réplicas.

As réplicas de serpente e anfíbios 
constituem uma porção do acer-
vo didático do Museu Biológico, 
representando parte da biodiver-
sidade herpetológica brasileira, 

ARTE & HERPETOLOGIA: 
Replicando Réplicas

 Por Giuseppe Puorto¹

considerada uma das maiores do 
mundo. Essas obras são utiliza-
das nos programas didáticos do 
Instituto Butantan, como cursos 
de divulgação científica e ex-
tensão universitária, treinamento 
de profissionais de áreas espe-
cíficas para reconhecimento e 
identificação de diversos animais, 
atividades de Educação Ambiental, 
além de exposições temporárias e 
em dioramas. Os materiais foram 
produzidos pelo egiptólogo Wallace 
Gomes, o qual aperfeiçoou suas 
técnicas, principalmente das cores 
e formas anatômicas, junto à equi-
pe do Museu Biológico do Instituto 
Butantan. 

Acima exemplar de Bothrops jararaca. Abaixo réplica de B. jararaca (Foto G. Puorto)

¹ Giuseppe Puorto é Biólogo, Diretor 
do Museu Biológico do Instituto Bu-
tantan e Curador da Coleção Herpe-
tológica da instituição. 
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Dr. Berinjela Explica

É POSSÍVEL DAR UM ROLÉ
Por Jorge Lúcio Rodrigues das Dores¹

Marte é o quarto planeta do sistema solar e o seu aspecto avermelhado 

o levou a ser apelidado de planeta vermelho. Marte sempre povoou o 

imaginário das pessoas, talvez seja, depois da Lua, o astro mais comen-

tado nas histórias de ficção. Será possível dar um rolé em Marte?

Marte foi um Deus romano da Guerra. Visto a olho nu a partir da Terra, 

esse planeta possui duas luas (Deimos e Fobus) e desde os primórdios 

foi contemplado pelos filósofos. O planeta vermelho está, em média, 

a aproximadamente 228 milhões de quilômetros do Sol. Houve uma 

grande aproximação de Marte, em 27 de agosto de 2003, que levou o 

planeta vermelho a distar “apenas” 55,76 milhões de quilômetros da 

Terra e essa foi a maior aproximação dos últimos 60 mil anos, segundo 

os cálculos dos astrônomos.

Apesar da distância entre o planeta Terra e Marte, há um interesse 

dos pesquisadores em realizar viagens tripuladas. Com isso, as pessoas 

poderão visitar esse planeta. No entanto, há necessidade de alguns pre-

parativos. A organização da viagem deve levar em consideração os 

seguintes aspectos:

1) Preparação física, técnica e psicológica dos astronautas;

2) Preparação da nave para suportar a entrada em marte e a reentrada na terra 

(desenvolvimento tecnológico da engenharia de materiais);

3) Consumo de combustível e suprimento necessário para a viagem (alimento 

e água);

4) Riscos da nave colidir com fragmentos (lixo espacial e asteróides);

5) Radiação cósmica.

solar durante tanto tempo, sem falar no pequeno espaço da nave que 

impossibilitará exercícios físicos durante a viagem.

Para reduzir o rolé no planeta vermelho, os cientistas projetam uma 

velocidade de 43.200 km/h, o que pode fazer a nave explodir no atrito 

com a atmosfera da Terra, na sua reentrada no planeta. Alimentos e 

combustíveis para a volta deveriam ser enviados na frente, pois o pou-

co espaço na nave não permite levar junto o suprimento e combustível 

para a volta.

Tudo isso leva a acreditar que essa viagem será sem volta, apesar dos 

perigos, mais de cem mil pessoas já se inscreveram no projeto MARS 

ONE para irem a marte em 2024. É ver para crer, para maiores infor-

mações e inscrição é só acessar o site: http://www.mars-one.com.

¹Jorge Lúcio Rodrigues das Dores é Físico e Consultor do Programa Social de 
Educação, Vocação e Divulgação Científica da Bahia – UFBA

EM MARTE?
“Uma missão tripulada a Mar-

te deve levar cerca de mil dias: 

350 na ida, duas semanas no pla-

neta e o resto na volta”, afirma 

o engenheiro holandês  Dietrich 

Vennemann, da ESA (Agência Espa-

cial Europeia). O que pode acon-

tecer com os astronautas nesse 

período é um mistério. 

Outro obstáculo é a nave conse-

guir impulso suficiente para vol-

tar. Como a maior parte da viagem 

espacial é feita em inércia (com 

os motores desligados), a veloci-

dade da nave viria da gravidade 

de Marte - uma volta na órbita do 

planeta aceleraria a nave. Aí é que 

mora o problema: como Marte só 

tem 38% da gravidade da Terra, 

a velocidade proporcionada seria 

bem menor. Por isso, o retorno 

duraria cerca de duas vezes mais 

que a ida e nenhum astronauta 

ficou tanto tempo assim no es-

paço. Por isso não se sabe as im-

plicações da radiação cósmica e 
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BURACOS
NEGROS
E O  PARADOXO DO MOVIMENTO

Na visão de Isaac Newton (1643-1727), espaço e tempo eram um fundo no qual se desenrola-
vam os eventos, porém não eram afetados por eles. O espaço era separado do tempo. O tempo 
era como uma grande linha, que se estendia infinitamente do passado até o futuro. O tempo era 
tido como infinito, no sentido de que não teria um inicio e muito menos um fim.

 A maioria de nós, não pensa 
muito na natureza do tempo 
e do espaço, o que quer que 
eles sejam. Embora saibamos 
instintivamente o que é tem-
po e o que é espaço, é de cer-
ta forma difícil explicar o que 
de fato eles são. Existe uma 
noção sempre presente de que 
o tempo e o espaço são coisas 
separadas e imutáveis – Um 
metro é sempre um  metro, 
certo? O que não é verdade 
(você pode medir um objeto 
qualquer com uma fita métri-
ca, achar um valor, e seu ami-
go poderá achar um valor   
diferente, mesmo tendo usado a 
mesma fita e medido o mesmo 

objeto em questão. Isso pode 
ocorrer, se você e seu ami-
go estiverem em velocidades 
muito diferentes. Na realidade, 
isso é apenas um exemplo de 
que não devemos confiar sem-
pre nos nossos sentidos; Con-
fiar nos sentidos pode ser de-
sastroso em ciências.

Foi com Einstein (1879-1955) 
– isso... O senhor com a língua 
pra fora – e sua famosa teo-
ria da relatividade (em 1905), 
que o tempo e o espaço (que 
eram considerados imutáveis 
e separados) passaram a ser 
conceitos interdependentes, 
agora conhecidos como es-

paço-tempo – termo introduzido 
em 1908, pelo antigo pro-
fessor de Einstein, Hermann 
Minkowski (1864-1909) –, 
uma estrutura física onde os 
fenômenos naturais se desen-
rolam. Assim, você não se 
move apenas no espaço, tam-
bém o faz no tempo – curioso, 
não?

Uma estrela de grande massa 
queima hidrogênio em hélio 
com uma frequência significa-
tivamente maior do que uma 
estela do porte do nosso sol. 
Portanto, podem queimar o 
seu combustível (hidrogênio) 
em alguns milhões de anos. 

Representação bidimensional de um buraco negro, seu horizonte de eventos e sua extrema curvatura (Imagem: Nature) 

Por Vítor dos S. Alves¹

Com o tempo, a estrela passa a 
queimar o seu hidrogênio em 
elementos de maior número 
atômico (elementos com maior 
número de prótons em seu nú-
cleo), como carbono e oxigê-
nio, mas essas reações não 
liberam muita energia. Pouco 
depois, a estrela enfrenta uma 
crise, passando a perder calor 
e a se contrair, entrando em 
colapso gravitacional, dando 
forma ao famoso buraco negro.

Foi o físico Alemão, Karl 
Schwarzschild (1873-1916), 
baseando-se na teoria da 
relatividade geral de Einstein, 
que percebeu que o univer-
so poderia abrigar regiões de 
espaço-tempo tão extrema-
mente curvas, que tudo, inclu-
indo a luz, ficaria aprisionado 
em seu interior denso – daí 
o termo buraco negro, pois, 
a visão que você teria dessa 
região seria de completa escu-
ridão.
 
O espaço-tempo é curvado à 
medida que o buraco negro 
é formado. No fim, cria-se 
uma região conhecida como 
horizonte de eventos do bura-
co negro (também conhecido 
como ponto de não retorno), 
uma região que determina a 
distância mínima que uma in-
feliz partícula que eventual-
mente entre em contato com 
o buraco negro, não possa de 
forma alguma escapar da sua 
atração gravitacional. Sendo 
uma região que delimita o bu-
raco negro do espaço exterior.

Buracos negros movimen-
tam-se ao longo do es-
paço-tempo, podendo, inclu-
sive, orbitar uns aos outros 

Buraco Negro D∞ se locomove através da região S (horizonte de eventos). 
Além disso, Buracos Negros podem estabelecer orbitas, como em D∞1 e D∞2 

(como ocorre em um sistema de buracos negros binários), ao 
fazer isso, subentende-se, que estes possam ultrapassar o seu 
próprio horizonte de eventos, o que aparentemente contradiz 
a proposição de que “nada poderá escapar de um horizonte 
de eventos”. Você pode pensar num buraco negro como uma 
partícula infinitamente pequena – como densidade é igual à 
massa sobre volume, se o volume tende à zero, logo, a den-
sidade tenderá a infinito – delimitado por um “circulo” (hori-
zonte de eventos). 

A questão é:  Será mesmo verdade, que estas magníficas regiões, 
sejam tão impiedosas assim com a informação (partículas e luz) 
tragada pela sua forte gravidade? Ou será que existem brechas 
teóricas que diminuam essa rigidez e, que o horizonte, a fron-
teira externa do buraco negro, possa ser uma barreira ao menos 
temporária, e não completamente intransponível, para partícu-
las e para o próprio buraco negro (ao mover-se)?

¹Atualmente Vítor dos S. Alves é estudante do curso de graduação em 
Biotecnologia na Universidade Federal da Bahia.
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ing. Versão brasileira publicada pela editora ARX em 2002. 
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O leite materno é um alimento completo, contendo 

todos os nutrientes que um bebê precisa durante os 

seis primeiros meses e deve ser mantido até o se-

gundo ano de vida. Muitas mulheres produzem mais 

leite do que o necessário para alimentar seus filhos. 

Por isso, é indicado que elas doem uma parte dele para 

os Bancos de Leite Humano – BLH.

Mas o que é um BLH? O Banco de Leite Huma-

no é um centro vinculado a um hospital infantil, 

sem fins lucrativos. Sua função é promover 

o aleitamento materno, a coleta, o pro-

cessamento, o controle de qualidade e 

a distribuição do leite humano.

Como ele funciona? Ao chegar ao BLH, 

o leite doado é processado para matar 

todos os possíveis microrganismos trans-

missores de doenças. Primeiro, o leite é 

envasado novamente e pasteurizado. Em 

seguida, os frascos são imersos em água para 

serem resfriados e, por fim, são armazenados no freezer 

por até seis meses e distribuídos sob indicação do médico 

ou do nutricionista.

Por que é importante doar leite humano? Atualmente, no Brasil, a 

mortalidade infantil vem diminuindo ano a ano (entre os anos de 2000 

e 2010, reduziu de 29,7 para 15,6 óbitos por mil crianças nascidas 

vivas), porém nosso país ainda não conseguiu atingir a meta da Orga-

nização Mundial da Saúde (OMS), que deve ficar abaixo de 10 óbitos 

para cada mil nascidos vivos.

Muitas dessas mortes poderiam ser evitadas com o aleitamento ma-

terno adequado. Infelizmente, muitos recém-nascidos prematuros não 

conseguem ou não podem ser amamentados. Por isso, a doação de leite 

UM BANCO QUE SALVA VIDAS
Por Bianca Martinez Neves¹, Maria Clara Bastos de Sá¹, Maria Luiza 

Leitão Ribeiro¹ e Marineuza Matos dos Anjos²

humano para os BLH ajudaria a salvar as vidas dessas crianças, pois o 

leite doado também as protegeria de inúmeras doenças.

Cientistas alertam que, além disso, o aleitamento materno pode preve-

nir as cáries, melhorar o desenvolvimento da fala, diminuir as chances 

de obesidade. Existem estudos comprovando que as crianças amamen-

tadas têm melhores resultados em testes motores e intelectuais e que 

o ato de amamentar também traz benefícios para a mãe, pois promove 

uma recuperação rápida após o parto, diminui os riscos de câncer de 

mama e de ovário e também ajuda a estabelecer um vínculo afetivo 

com o filho.

Sabia que até o meio ambiente se beneficia com a amamentação? Com 

a amamentação e com a doação de leite materno, é possível diminuir o 

uso de embalagens e de produtos para esterilização, diminuindo tam-

bém a produção de lixo.

Será que a população sabe disso? Se todo mundo se beneficia com o 

trabalho dos BLH, então é preciso informar às pessoas sobre sua im-

portância para a saúde dos nossos bebês, mamães e do planeta.

*Este artigo é resultado do trabalho “Banco de Leite Humano – BLH – Um 
banco que salva vidas”, apresentado no 4º Encontro de Jovens Cientistas    
realizado em 2013 e agraciado no prêmio Jovem na Ciência, modalidade Vida 
de Jovem Cientista, categoria Ensino Fundamental II.

¹Bianca Martinez Neves, Maria Clara Bastos de Sá e  Maria Luiza Leitão Ri-
beiro são estudantes do Ensino Fundamental II no Colégio Antonio Vieira. 

²Marineuza Matos dos Anjos é Professora no Colégio Antônio Vieira e Orien-
tadora do trabalho.

Bibliografia consultada
Brasil reduz taxa de mortalidade in-

fantil. Artigo disponível no site do 

Ministério da Saúde: http://www.blog.

saude.gov.br/brasil-reduz-taxa-de-mor-

talidade-infantil/, com acesso em junho 

de 2013. 

Bancos de Leite Humano; Só leite ma-

terno até os 6 meses; Vantagens da 

amamentação. Artigos disponíveis no 

site Guia do Bebê: www.guiadobebe.uol.

com.br, com acesso em junho de 2013.

Campanha de estímulo à doação de leite humano para os bancos. 

O leite materno é um alimento completo, 
contendo todos os nutrientes que um bebê 
precisa durante os seis primeiros meses e 
deve ser mantido até o segundo ano de vida
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A Amazônia é uma região bastan-

te diversa, que apresenta sozinha 

10% das espécies do Planeta e 

ocupa uma área aproximada de 6 

milhões de km². Explicar a diver-

sidade de um ambiente tão singu-

lar, tendo como base as espécies 

que a habitam hoje é uma tarefa 

deveras complicada. Para chegar 

perto de todos os processos que 

ocorreram nessa região, é preciso 

trabalhar a ideia de tempo, não na 

escala de anos, mas de milhões de 

anos. 

Um dos primeiros que se aven-

turou a explicar a biodiversidade 

amazônica foi o naturalista Alfred 

Russell Wallace em 1852. Sua 

proposta ficou conhecida como 

Hipótese das Barreiras Fluviais. 

Em seu trabalho com primatas, 

Wallace indicou que espécies    

diferentes estavam confinadas em 

regiões distintas e isoladas pelos 

afluentes do rio Amazonas, sendo o 

mesmo válido para outros animais. 

Ele acreditava que as espécies 

conseguiam se dispersar entre 

os rios e se diferenciar em novas 

espécies. Tempos depois, pesqui-

sadores como Leon Croizat deram 

uma nova roupagem na ideia de 

Wallace. Eles propunham que os 

rios funcionavam como uma   

barreira que separou popu-

lações de uma mesma espécie, 

impedindo a reprodução entre 

elas. Esse isolamento promoveu 

o surgimento de novas espécies. 

O processo em que as populações 

de uma mesma espécie são isola-

das geograficamente é chamado 

de vicariância.

Outra explicação para a diversi-

dade amazônica é a Hipótese dos 

Refúgios proposta pelo geólogo e or-

nitólogo alemão Jurgen Haffer. Segun-

do Haffer, as espécies amazônicas 

sofreram uma alta diversificação 

no período Quaternário, quando o 

planeta Terra passou por períodos 

glaciais e interglaciais. Nos perío-

dos glaciais, a floresta se retraía, 

porém, manchas de floresta úmi-

da cercadas por amplas áreas se-

cas permaneciam estáveis duran-

te todo o período. Essas manchas 

funcionavam como refúgios para 

os animais e promoviam o isola-

mento entre as populações. Já nos 

períodos interglaciais, a floresta 

se expandia.

Entretanto existem controvér-

sias acerca de ambas as ideias. 

Na Hipótese das Barreiras Flu-

viais, por exemplo, existe uma 

contradição sobre o isolamento 

total entre as populações, já que 

na cabeceira dos rios, muito mais 

estreita, as populações podem ul-

trapassar essa barreira e ter um 

contato direto. A Hipótese dos 

Refúgios foi amplamente aceita 

por décadas. No entanto, ela está 

sendo fortemente questionada 

por conta dos estudos de pólen 

fóssil feitos pelo pesquisador Paul 

Collivaux, o qual estudou vários 

estratos da Amazônia e não en-

que tem hoje, seus afluentes então,  

nem  existiam. A região que cham-

amos de Amazônia abrigou gru-

pos de seres vivos diferentes e em 

tempos distintos, o que nos leva a 

concluir que não se pode restringir 

a biodiversidade amazônica a uma 

única hipótese. Como disse Isaac 

Newton, “Se vi mais longe foi por 

estar de pé sobre os ombros dos 

gigantes”, da mesma forma devemos 

enxergar a Amazônia, como um pro-

duto de diferentes eventos em difer-

entes períodos.

controu pólen que retratasse a 

existência de plantas de savanas. 

O surgimento desses argumen-

tos fragilizou as propostas das 

Barreiras Fluviais e dos Refúgios, 

mas abriram espaço para que 

outras hipóteses entrassem em 

questão. Uma delas é a de que o 

mar tenha adentrado nas bacias 

amazônicas e apenas regiões de 

grandes altitudes tenham resistido 

à inundação de águas salgadas. Tal 

proposta é conhecida como hipó-

tese das incursões marinhas. Outra 

ideia bastante debatida é a hipó-

tese dos arcos, a qual afirma que 

eventos tectônicos dividiram as 

bacias amazônicas, gerando vári-

os centros de origem de plantas e  

animais. Há também o pensamento 

de que os ambientes não são ho-

mogêneos, logo as florestas úmi-

das amazônicas tinham um certo 

gradiente de heterogeneidade, re-

sultando em variações nas popu-

lações.

 

É preciso ter em mente que vários 

eventos geológicos e climáticos foram 

cruciais para termos a Amazônia 

de hoje. A cordilheira dos Andes 

nem sempre esteve ali, e seu 

surgimento provavelmente 

gerou mudanças mar-

cantes no clima e no 

fluxo dos rios. O 

Rio Amazonas, 

por exemplo, 

nem sempre 

teve o curso 

CONVERSA DE CIENTISTA

BARREIRAS FLUVIAIS X REFÚGIOS: 
A AMAZÔNIA SOBRE OS OMBROS DOS GIGANTES

Por Caroline Aranha¹, Jessica Pio¹, Jessika Alves¹, Raquel Lima¹
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VITAL BRAZIL 
MINEIRO DA CAMPANHA (1865-1950): 
UM CIENTISTA COMPROMISSADO COM A SAÚDE PÚBLICA, 
A EDUCAÇÃO E A POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA

Durante toda a sua trajetória 
profissional, Vital Brazil Minei-
ro da Campanha realizou um 
grande trabalho em favor da 
saúde pública brasileira, so-
bretudo, enfrentando os aci-
dentes causados com animais 
venenosos. Ao final do século 
XIX, o cientista foi um dos prin-
cipais líderes das ações de con-
trole da peste bubônica no Bra-
sil, com resultados tão rápidos 
e eficientes que a ação ficou 
conhecida como algo inédito 
no país e muito raro em todo o 
mundo.

Embora tenha contraído a 
doença, dois meses foi o tempo 
suficiente para que o cientista, 
recuperado, fundasse o Institu-
to Butantan e, um ano e meio 
depois, em junho de 1901, já 
produzia os primeiros soros 
nacionais contra a peste. O In-
stituto que é vinculado à Sec-
retaria de Estado da Saúde de 
São Paulo, é um dos maiores 
centros de pesquisa biomédica 
do mundo. Produz boa parte 
dos soros e vacinas do Brasil.

A história de vida de Vital Bra-
zil foi cenário de grandes di-
ficuldades. Seu sonho de ser 
médico era obstaculizado pela 
pouca condição financeira da 

sua família. Trabalhou durante 
algum tempo realizando diver-
sos tipos de serviço antes de 
conseguir concretizar o sonho 
de entrar na faculdade de me-
dicina. Ao formar-se, em 1892, 
obteve em São Paulo o emprego 
de inspetor sanitário, o que lhe 
permitiu aperfeiçoar habilidades 
como pesquisador e viver no 
cotidiano a experiência de ob-
servar as doenças contagiosas 
que vitimavam, sobretudo, a 
população mais pobre do país. 

Vital Brazil passou a estudar 

as serpentes quando clinica-
va em Botucatu, SP, em 1896, 
levando-as até mesmo para a 
sua própria casa. Era procurado 
pela população em caso de aci-
dentes com estes animais, e por 
isso focava as suas observações 
na verificação das diferentes 
espécies de cobras e os sinto-
mas de cada picada, além de 
tentar compreender as crenças 
populares sobre quais soluções 
deveriam ser tomadas em caso 
de acidentes com as cobras. No 
entanto, foi ao testemunhar a 
morte de uma garota por causa 
do efeito do veneno expelido 
na picada de uma cobra que o 
cientista decidiu dedicar-se de 
forma definitiva a encontrar 
uma solução para este proble-
ma que ceifava tantas vidas.

Já de volta a São Paulo, em 
1897, o cientista criou um ser-
pentário anexo à sua casa com 
recursos próprios, onde con-
duzia as pesquisas. Na criação 
do Instituto Butantan por causa 
da epidemia de peste bubôni-
ca em Santos, São Paulo, Vital 
Brazil conseguiu estender as 
suas pesquisas sobre o veneno 
de serpentes. Nesse período, 
defendeu a sua grande desco-
berta: comprovou que o soro 
desenvolvido a partir do vene-

A descoberta de Vital Brazil o fez o pri-
meiro cientista em todo o mundo a con-
seguir comprovar a existência de um 
mecanismo imunológico que responde 
de maneira diferente aos tipos diversos 
de toxinas.

Por Mariana Sebastião¹, Mariana Alcântara² e Érico Vital Brazil³

no de jararaca não era eficaz 
nos casos de picadas de outras 
cobras, como a cascavel. Com-
preendeu-se então que, para 
cada veneno, era necessária a 
criação de um soro específico.

A descoberta de Vital Bra-
zil o fez o primeiro cientista 
em todo o mundo a conseguir 
comprovar a existência de um 
mecanismo imunológico que 
responde de maneira diferente 
aos tipos diversos de toxinas. 
O Brasil esteve, pela primeira 
vez, no mesmo patamar do pri-
meiro time da ciência mundial. 
No entanto, isto não bastou ao 
cientista. O desafio a partir de 
então era entender como pro-
duzir o soro em quantidade 
suficiente e como fazê-lo che-
gar aos locais mais distantes. 
A partir de então, Vital Brazil 
iniciou uma grande caminhada 
junto à população para tornar 
possível uma queda drástica do 
número de óbitos por acidentes 
ofídicos no país.

Mais tarde, tendo se afasta-
do do Instituto Butantan por 
razões políticas, o cientista fun-
da mais uma instituição cientí-
fica, o Instituto Vital Brazil 
(IVB), que logo ganha também 
destaque na produção de soros, 
vacinas e produtos farmacêuti-
cos e veterinários. Dedicou-se por 
muito tempo a programas de con-

Atualmente, como forma de manter vivo 
o brilhante legado deste cientista, insti-
tuições como o IVB, a Casa de Vital Brazil 
e mais recentemente a Rede Vital para o 
Brasil têm o papel de investir constan-
temente na pesquisa e na produção de 
soluções para os diferentes problemas na 
área de saúde pública. 

Foi ao testemunhar a morte de uma garo-
ta por causa do efeito do veneno expeli-
do na picada de uma cobra que o cientis-
ta decidiu dedicar-se de forma definitiva 
a encontrar uma solução para este prob-
lema que ceifava tantas vidas.

*Este artigo foi publicado na primeira 
edição do Vital para o Brasil Journal, 
informativo oficial do I Encontro In-
ternacional Vital para o Brasil sobre 
Animais Peçonhentos, realizado em 
setembro de 2013.

¹Mariana Sebastião é Jornalista e 
Consultora no Programa Social de 
Educação, Vocação e Divulgação 
Científica da Bahia - UFBA. É Mestre 
em Ensino, Filosofia e História das 
Ciências.

²Mariana Alcântara é Jornalista, Mestre 
em Cultura e Sociedade e Consultora 
no Programa Social de Educação, Vo-
cação e Divulgação Científica da Ba-
hia - UFBA. 

³Érico Vital Brazil é Presidente da 
Casa de Vital Brazil.

scientização da sociedade e a 
dar oportunidade para que estu-
dantes se especializassem na área. 
Vital Brazil doou a patente do 
soro antiofídico à humanidade, 
não obtendo nenhum proveito 
financeiro pela sua descoberta. 

Atualmente, como forma de 
manter vivo o brilhante lega-
do deste cientista, instituições 
como o IVB, a Casa de Vital Bra-
zil e mais recentemente a Rede 
Vital para o Brasil têm o papel 
de investir constantemente 
na pesquisa e na produção de 
soluções para os diferentes 
problemas na área de saúde 
pública.
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Como surgiram os 
Encontros de
Jovens Cientistas?

Em 2014 foi realizada a 5ª edição do Encontro de Jovens Cientis-
tas. A história até aqui é longa. A primeira coisa é entender: de 
onde surgiu essa ideia de promover um encontro de jovens ci-
entistas? E por que esses jovens são considerados cientistas? 

Vamos às respostas!

No Instituto de Biologia da Universidade Federal da 
Bahia (Ufba) funciona desde 2005 um projeto 
de educação científica com um centro avança-
do de ciências. A ideia de montar este pro-

jeto foi de três educadoras: uma bióloga, uma 
química e uma pedagoga ( Rejâne M. Lira da Silva, 
Rosely C. Lira da Silva e Josefa Rosimere Lira da 
Silva). A intenção era trazer estudantes do en-

sino médio, principalmente de escolas públi-
cas, para fazer pesquisa científica dentro da 

universidade, por meio de um programa 
chamado Iniciação Científica Júnior.

Deu certo! Foram feitas parcerias 
com algumas escolas da cidade, que 
passaram a implantar em colaboração 
com a Ufba estes centros Avançados 
de ciências. Lá, os estudantes desen-
volviam pesquisa científica dentro da 

área que gostariam de seguir no futuro: física, medicina, comuni-
cação, psicologia, moda e muito mais. Tinha espaço para tudo! Toda 
a atividade era mediada por um professor, que tinha o papel de   estimular, 
instigar e orientar. O estudante ia construindo o seu conhecimento so-
bre o tema através de pesquisa profunda, conhecendo e aplicando o 
método científico, com a ajuda deste mediador. Por isso, todos eles 
são considerados jovens cientistas.

Os centros avançados de ciências cresceram tanto, inclusive em ci-
dades do interior do Estado da Bahia, que surgiu a ideia de reunir 
toda aquela galera para compartilhar os conhecimentos que es-

Por Mariana Sebastião¹

tavam produzindo em seus cen-
tros. Foi aí que se organizou o 
I Encontro de Jovens Cientistas 
da Bahia, em outubro de 2006. O 
evento, aconteceu no prédio da 
primeira Faculdade de Medicina 
da Bahia, no Terreiro de Jesus, 
em Salvador. Reuniu os jovens 
cientistas dos quatro centros 
de ciências que funcionavam na 
época para apresentar os seus 
experimentos, suas pesquisas de 
comunicação oral, vídeos científi-
cos que tinham produzido e assistir 
conferências de cientistas para 
compreender, através das suas 
histórias de vida, como era o ser 
humano por trás da ciência.

O I Encontro foi um sucesso. Foi 
pauta de jornais locais e reper-
cutiu muito na época. Era uma 
iniciativa inovadora para a Ba-
hia! Em 2007 e 2008 foram pro-
movidos mais dois eventos pelos 
Centros Avançados de Ciências, 
sempre no mês de outubro, para 
acompanhar a Semana Nacional 
de Ciência e Tecnologia. Em 2007, 
por exemplo, foi realizado o Labo-
ratório do Mundo: o Jovem e a 
Ciência, que reuniu novamente 
estes estudantes na Faculdade de 
Medicina da Bahia, e desta vez para 
apresentação de experimentos.

Em 2008 foi a vez do Ciência 
Lúdica: Brincando e Aprendendo 
com jogos sobre Ciências. Este 
evento, foi realizado no Colégio 
da Bahia (Central), na época par-
ceiro da Ufba com um Centro de 
Ciências. Reuniu os estudantes 
para apresentar jogos com temas 
científicos. Os grupos de cada 
centro passaram o ano inteiro 
fazendo pesquisa bibliográfica e 
estudando métodos para criação 
de jogos com temas de ciências, 
e os resultados foram apresenta-
dos no evento.

Depois é que vem a segunda 
edição do Encontro de Jovens  
Cientistas da Bahia. Foi em 2009, 

três anos depois da realização 
do primeiro. Reuniu os estu-
dantes dos centros de ciências 
das escolas parceiras da Ufba no 
Instituto Geográfico e Histórico 
da Bahia (IGHB), também no mês 
de outubro. Foram comunicações 
orais, experimentos, conferên-
cias de cientistas e peças te-
atrais, todos voltados aos Anos 
Darwin - uma iniciativa mundial 
que comemorava desde 2008 os 
200 anos do naturalista Charles 
Darwin. Comemorava-se aqui na 
Bahia a passagem do naturalista 
neste Estado durante o processo 
de construção da sua Teoria da 
Seleção Natural.

O III Encontro de Jovens Cientistas 
da Bahia só acontece em 2012, e 
desta vez com um      diferencial: 
a possibilidade de participação 
de estudantes de qualquer es-
cola do Estado da Bahia, fosse 
parceira da Ufba com os Centros 
de Ciências ou não. Foi feita uma 
grande divulgação do evento 
tentando reunir os estudantes 
destas escolas para apresentar 
as suas iniciativas e resultados 
de pesquisa. Também deu certo! 
Foram quase 100 trabalhos no 
total, de escolas públicas e par-
ticulares da capital e do interior 
do Estado da Bahia.

A terceira edição do evento tam-
bém foi realizada na Faculdade 
de Medicina da Bahia. Os par-
ticipantes tiveram a oportunidade 
de ouvir experiências incríveis 
de cientistas convidados, entre 
eles do primeiro astronauta bra-
sileiro Marcos Pontes. Também 
foi nesta edição que o encontro 
lançou o Prêmio Jovem na Ciên-
cia e congratulou os melhores 
trabalhos de cada categoria de 
inscrição e de cada nível de ensi-
no (infantil, fundamental e médio).

E a quarta edição? Desta vez, 
a iniciativa foi nacional: estu-
dantes de todos os estado do 

Brasil tiveram a oportunidade de se 
inscrever para partilhar as suas ex-
periências com trabalhos. Foram 
comunicações orais, experimen-
tos, peças teatrais, jogos e con-
ferências de cientistas. O espaço 
escolhido foi a própria univer-
sidade. Um sucesso novamente, 
que marcou o ano de 2013 para 
os participantes. 

Eis que chegamos à quinta 
edição, em 2014. Esperamos que 
esta iniciativa possa se repetir 
seguidamente, para reunir estu-
dantes brasileiros e compartilhar 
as suas experiências. Todas as 
iniciativas até aqui foram pos-
síveis pela aprovação da ideia do 
evento em editais de instituições 
de fomento à pesquisa (CNPQ, 
CAPES, PROEXT/UFBA), alguns 
anos com mais recursos, outros 
anos com menos. No entanto, o 
principal ponto foi o empenho de 
uma excelente comissão organi-
zadora, que acredita que esta é 
uma das muitas iniciativas que a 
universidade precisa ter para dar 
a sua contribuição à sociedade.

*Este artigo foi publicado no Perga-
minho Científico, informativo oficial 
do 4º Encontro de Jovens Cientis-
tas, realizado em 2013, em Salva-
dor, Bahia.

¹Mariana Sebastião é Jornalista e 
Consultora no Programa Social de 
Educação, Vocação e Divulgação 
Científica da Bahia - UFBA. Partic-
ipou de um dos Centros Avançados 
de Ciências como estudante do Ensi-
no Médio e atualmente colabora na 
organização dos Encontros de Jov-
ens Cientistas.
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AFINAL, O QUE É O ÁRTICO?
Por Rafaela Santos Chaves¹

¹Rafaela Santos Chaves é Bióloga e Consultora 
do Programa Social de Educação, Vocação e 
Divulgação Científica da Bahia – Ufba. 

O Acre, que anteriormente pertencia à Bolívia, foi incorporado 
ao Brasil em 1904 como Território Federal do Acre e elevado à 
posição de Estado em 1962, tornando-se, desde então, uma das 
27 unidades federativas do Brasil. Esse estado está localizado 
na região norte do Brasil e tem como capital a cidade de Rio 
Branco, mas por ser um Estado relativamente novo e afastado 
(é o mais ocidental do país) é constantemente alvo de piadas a 
respeito de sua existência. Mas ele não é único! 

No polo Norte do planeta, há outra região que, por ser pouco 
conhecida, já teve a sua existência questionada (pelo menos em 
uma de minhas aulas). Mas afinal, o que é o Ártico? Um conti-
nente? Um mar congelado? Um território isolado onde vive o 
Papai Noel?

Na verdade o nome Ártico se refere ao Oceano Ártico e, de uma 
forma indireta, ao Círculo Polar Ártico. O primeiro é o menor e 
mais raso dos cinco oceanos (além dele há também o Atlântico, 
o Pacífico, o Índico e o Antártico), por isso considerado por al-
guns pesquisadores como Mar Ártico. Já o Círculo Polar Ártico 
é uma região na qual está localizado o Polo Norte. A despeito 
disto, o Ártico não é um continen-
te (uma grande extensão de terra 
emersa, não fragmentada e cer-
cada por águas oceânicas*) e 
sim uma região constituída 
por uma grande extensão 
congelada do Oceano Ártico 
juntamente com partes do 
extremo norte do Canadá, 
Estados Unidos, Rússia e 
Noruega, onde podem ser 
encontrados ursos polares, 
focas, elefantes-marinhos e (se-
gundo a criançada) o Papai Noel!

*Vale lembrar que a definição 
de continente é controversa e 
imprecisa, já que, para muitos 
estudiosos, é preciso levar em 
consideração fatores históricos, 
políticos e geográficos, porém, 
conforme este modelo tradicional, 
o nosso planeta é dividido em 5 
continentes: América, Europa, 
África, Ásia e Oceania, o que ex-

clui a Antártida.

CONVERSA DE CIENTISTATRABALHANDO COM A CIÊNCIA

EDUCAÇÃO E MUSEUS:
DA COLEÇÃO PARA O PÚBLICO
As exposições e as coleções dos 
Museus de História Natural podem 
ser consideradas testemunhos 
do desenvolvimento das Ciências 
Naturais e através delas podem 
ser compreendidas suas histórias, 
seus conteúdos e procedimentos 
científicos. Além disso, os Museus 
de História Natural são instituições 
fundamentais para o estudo das 
políticas científicas e podem auxiliar 
no entendimento da ciência como 
parte da cultura das sociedades.

A preocupação educativa esteve 
desde muito tempo presente nos 
museus. No caso dos Museus de 
História Natural, a perspectiva 
didática das exposições surge, ini-
cialmente, como foco no ensino de 
suas coleções para especialistas. É 
no século XIX, com o rompimen-
to entre as coleções científicas e 
sua apresentação pública, que es-
tes museus assumem com maior 
ênfase a preocupação com seus    
visitantes, por meio de exposições 
temáticas.

Atualmente, a dimensão educacio-
nal vem se ampliando nesses mu-
seus, junto com a incorporação das 
novas tecnologias de comunicação. 
Esta ênfase tem caminhado no 
sentido de perceber que o conhe-
cimento científico não é apre-
sentado em seu estado puro 
nas exposições e nas ações   
educativas desenvolvidas.

Os conceitos, ideias e objetos, ao 
serem expostos, passam por trans-
formações as quais implicam na 
simplificação, na reorganização 
e na produção de novos conheci-
mentos, necessários para levar o 
público a compreender a ciência 

apresentada nos museus. Esse pro-
cesso ocorre por variadas razões, 
entre elas a valorização cada vez 
maior do visitante e da necessi-
dade de promover ações que ga-
rantam qualidade na sua relação 
com o conhecimento científico di-
vulgado nas exposições.

Nesse sentido, os museus devem 
não só fazer suas exposições con-
tarem as histórias por detrás dos 
objetos das coleções, como desen-
volver atividades educativas e cul-
turais que revelem não somente os 
conceitos envolvidos, mas também 
o processo de produção de conhe-
cimentos com base nos objetos. 

Acreditamos que as exposições 
são estratégias ricas para o desen-
volvimento de atividades educa-
tivas nos museus. Por meio delas, 
por exemplo, é possível realizar 
comparações entre seres e am-
bientes, compreendendo suas 
relações, estudar comportamentos, 
entender como os espécimes são 
coletados, conservados, pesquisa-
dos e classificados, tendo acesso 
assim as informações de caráter 
teórico e procedimental relaciona-
do às Ciências Naturais. É possível 
também, através das exposições, 
apresentar a dimensão processual 
da ciência, fornecendo aos visi-
tantes informações sobre as con-
trovérsias que caracterizam a pro-
dução do conhecimento científico.

As parcerias entre os museus e 
as escolas, por exemplo, devem 
ser pautadas na perspectiva de 
conhecer essas especificidades 
pedagógicas, além de reconhecer 
a importância do acervo que 
possuem, pois é especialmente na 
perspectiva da ampliação da cultu-
ra que os museus podem auxiliar 
na alfabetização científica dos ci-
dadãos.

Ação educativa realizada pela Rede de 
Zoologia Interativa, projeto vinculado ao 
Núcleo de Ofiologia e Animais Peçonhen-
tos da Bahia, um museu de ciências da 
UFBA. Foto: Arquivo NOAP. 

*Este texto foi adaptado do artigo 
Museus de Ciências, Coleções e Edu-
cação: relações necessárias. Museolo-
gia e Patrimônio. , v.2, p.1 - 12, 2009, 
e foi publicado na terceira edição do 
Zoonews, informativo oficial do XXIX 
Congresso Brasileiro de Zoologia, re-
alizado 5 a 9 de março de 2012 em 
Salvador.

¹Martha Marandino é Bióloga e Pro-
fessora na Faculdade de Educação da 
Universidade de São Paulo. Foi con-
ferencista no 5º Encontro de Jovens 
Cientistas, em 2014.

Por Martha Marandino¹
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TRABALHANDO COM A CIÊNCIA

ATIVIDADE CURRICULAR EM COMUNIDADE (ACCS) DA UFBA 
COMPROMETIDA COM A EDUCAÇÃO, VOCAÇÃO E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NA 

BAHIA - QUAIS SUAS IMPLICAÇÕES NA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA E ESCOLAR?

A cultura científica ainda é um 
desafio na sociedade brasileira 
que tem repercussões diretas 
do interesse da população por 
assuntos de natureza cientí-
fica.  A educação científica é 
um dos pilares para enfrentar 
este desafio, pois ser educado 
cientificamente ou alfabetiza-
do cientificamente significa 
saber tomar decisões tanto em 
situações do dia-a-dia, quan-
to políticas, fundamentado no 
conhecimento científico e valo-
rizando a sua participação ci-
dadã e as relações que existem 
entre a Ciência, a Tecnologia, a 
Sociedade e o Ambiente (CTSA). 

A UFBA, em uma atitude pio-
neira, criou na década de 90 
o Programa UFBA em Campo, 
pelo Reitor e Educador Felipe 
Serpa, objetivando aproximar 
a Universidade e a Comuni-
dade, através de ações exten-
sionistas, que respeitasse os 
saberes tradicionais e científi-
cos, com um diálogo horizon-
tal, envolvendo estudantes e 
professores. O passo seguinte 
foi o aprimoramento deste Pro-
grama e criação da Atividade 
Curricular em Comunidade e 
Sociedade/ACCS, regulamenta-
da em 2013, com vistas à inte-
gralização curricular dos cursos 

vulgadoras da Ciência, tecendo 
os pontos basilares de um ensi-
no de qualidade que envolve o 
Ensino, a Pesquisa e a Extensão, 
em uma relação horizontal com 
a Educação Básica, comprometi-
do com a inovação educacional. 

Esta ACCS é um Programa de 
extensão universitária, asso-
ciada ao ensino e à pesquisa 
e produção de conhecimento 
na área da Educação, Vocação 
e Divulgação científica. Vin-
cula um conjunto de Projetos 
na área de Ensino de Ciên-
cias, Formação de Professores 
e Divulgação Científica, de 
caráter orgânico-instituciona-
l,com clareza de diretrizes e 
voltado a um objetivo comum: 
a cultura científica.  De 2009 
a 2013 foi oferecida a estu-
dantes de diversos cursos de 
graduação, cujas habilidades 
requeridas foram: facilidade 
e/ou interesse para trabalhar em 
grupo com crianças e adolescentes 
e criatividade e disponibilidade 
para produzir e realizar atividades 
lúdicas tais como teatro e teatro 
de fantoches, jogos (tabuleiro 
e eletrônicos), experimentos, 
vídeos científicos, exposições, 
monitoria, oficinas e eventos de 
divulgação científica.

Neste período nossa ACCS articulou um conjunto de atividades 
educativas em parceria com escolas da rede pública (Centros de 
Ciências com estudantes de Iniciação Científica Júnior em par-
ceria com a UFBA) e com a Faculdade de Comunicação/UFBA 
(Oficina de vídeos, com a produção de dois conjuntos de vídeos 
de 1 minuto: Jovens Repórteres Científicos e  EducomCiência: 
Os Professores Comunicam), em consonância com os Anos In-
ternacionais propostos pela UNESCO (Darwin/2009; Biodiversi-
dade/2010; Florestas/2011; Energia Sustentável para Todos/2012 
e Cooperação pela Água/2013). Implicamos-nos com a organi-
zação e ancoragem de eventos de divulgação científica (Semana 
Nacional de Museus, Primavera de Museus, Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia e Encontro de Jovens Cientistas) e com o 
Projeto Rede de Zoologia Interativa (REDEZOO), um conjunto de 
ações de educomunicação com conteúdos sobre serpentes, ara-
nhas e escorpiões, do Núcleo de Ofiologia e Animais Peçonhen-
tos (NOAP/UFBA), reconhecido como museu pelo IPHAN; conta 
com exposição com animais vivos (Zoologia Viva), jogos (Zoote-
ca), teatro de fantoches, kits (Zookits), livros infantis (Zooamigos), 
vídeos e palestras. De 2009 a 2013 teve a participação ativa de 
5 monitores de 5 cursos (Medicina, Biologia, Direito, Química e 
Medicina Veterinária), na organização e execução das atividades, 
como mediadores e facilitadores, tanto junto aos Professores e 
alunos da disciplina, como às instituições parceiras. Noventa e 
sete estudantes foram matriculados oriundos de 21 cursos, a 
maioria de Biologia (n=45, 46,5%) (Tabela I), devido ao maior con-
hecimento dos estudantes do Instituto de Biologia, onde a discipli-
na está alocada. Conduziu-se 82 atividades para 85 instituições, 
contando com diversos produtos para um público-alvo de cer-
ca de 140.000 pessoas (Tabela II). Entre as atividades, está a 
participação ativa dos estudantes nos Encontros de Jovens 
Cientistas, tanto como monitores, quanto na apresentação 
de peças na categoria Jovens Cientistas em Cena.

de graduação/pós-graduação, 
como componente curricular, 
resultado de um esforço con-
junto de professores exten-
sionistas e da Pró-Reitoria de 
Extensão. A ACCS é uma ativi-
dade de extensão da Ufba com 
a finalidade de intensificar o 
contato da Universidade com 
a sociedade, contribuindo para 
o cumprimento de seu com-
promisso social. A multidisci-
plinaridade, a interdisciplinari-
dade e a transdisciplinaridade 
devem ser asseguradas pela 
relação dialética e dialógica 
entre diferentes campos dos 
saberes e fazeres necessários 
para atuação em comunidade 
e sociedade.  

Neste contexto, foi criada em 
2009, a Atividade Curricu-
lar em Comunidade e Socie-
dade/ACCS, Programa Social 
de                      Educação, Vo-
cação e Divulgação Científica 
na Bahia (ACCS A82), pelas Pro-
fessoras Rejâne M. Lira da Silva 
(Instituto de Biologia) e Simone 
T. Bortoliero (Faculdade de Co-
municação), que aceitaram o 
desafio de conciliar suas car-
reiras como Professoras do En-
sino Superior, Cientistas e Di-

 Por Rejâne Maria Lira-da-Silva¹

Garota observa espécie de serpente cascavel durante atividade da ACCS BIOA82
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Tabela I: Distribuição dos estudantes por curso da UFBA na  ACCS A82 “Programa Social de 
Educação, Vocação e Divulgação Científica na Bahia” (2009-2013).

Curso                                            N.      %

Ciências Biológicas (Licenciatura e Bacharelado)

Psicologia

Ciências Naturais (Licenciatura)

Comunicação (Jornalismo)

Bacharelado Interdisciplinar de Artes

Medicina

Pedagogia

Medicina Veterinária

Química (Licenciatura)

Biotecnologia

Ciências da Computação

Física

Geologia

Arquitetura

Bacharelado Interdisciplinar de Ciência e Tecnologia

Bacharelado Interdisciplinar de Saúde

Comunicação (Produção Cultural)

Direito

Engenharia Civil

Oceanografia

Saúde Coletiva

TOTAL

45

07

06

05

04

04

04

03

03

02

02

02

02

01

01

01

01

01

01

01

01

97

46,5

7,2

6,2

5,2

4,1

4,1

4,1

3,1

3,1

2,1

2,1

2,1

2,1

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

100,00

Tabela II: Atividades e produtos da ACCS A82 “Programa Social de Educação, Vocação e Divul-
gação Científica na Bahia” (2009-2013).

Ano Internacional UNESCO Atividades Produtos

2009/Darwin

2010/Biodiversidade

2011/Florestas

2012/Energia Sustentável 

para Todos

2013/Cooperação pela Água

Conjunto de Ações Educativas Darwin 

na Bahia e a Origem das Espécies 

(http://www.cienciaartemagia.uf-

ba.br/darwinnabahia/)  (http://ww-

w.redezoo.ufba.br/)  

Conjunto de Ações Biodiversidade e 

Diversidade de Vidas e Rede de Zoolo-

gia Interativa (http://pergaminho-cien-

tifico.blogspot.com.br/) (http://osbi-

chosvaoaescola.blogspot.com.br)  

Conjunto de Ações Cadê a floresta e os 

animais que estavam aqui? e Rede de 

Zoologia Interativa

(http://salaverdeufba.wordpress.com/)

Conjunto de Ações Energia Sustentável 

e Sustentabilidade Ambiental e Rede de 

Zoologia Interativa (http://jovenscien-

tistasdabahia.wordpress.com/) 

Conjunto de Ações Gincana Cooperação 

pela Água e Rede de Zoologia Interativa

(http://encontrodejovenscientis-

tas.wordpress.com/) 

3 peças, 18 jogos, 7 mini-

vídeos, 20 eventos, 1 oficina 

paper craft, 10 experimentos, 

1 site

7 peças, 5 jogos, 16 eventos, 

5 minivídeos, 1 Oficina, 1 

Curso, 2 blogs  

8 jogos eletrônicos (Ciência 

Lúdica), 10 jogos de tabuleiro 

(Zooteca), 6 eventos, 9 mini-

vídeos, 3 vídeos, 1 Jornal 

Salinha Verde, 1 blog  

11 eventos, 8 minivídeos, 4 

Edições impressas do Jornal 

Pergaminho Científico, 1 blog 

3 peças, 11 eventos, 7 mini-

vídeos, 1 Edição Especial do 

Jornal Pergaminho Científico, 

5 Gincanas, 2 Oficinas, 1 blog, 
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¹Rejâne Maria Lira da Silva 
é  Bióloga e Coordenadora da 
disciplina ACCS A82 “Programa 
Social de Educação, Vocação e 
Divulgação Científica na Bahia”, 
desde 2009, do Instituto de 
Biologia (UFBA). Esta disciplina 
tem a colaboração da Profª. 
Simone T. Bortoliero da Faculdade 
de Comunicação (UFBA).

Estudantes de graduação 
em atividades diversas 
promovidas pela ACCS 
BIOA82
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Experimente!

P E R M E A B I L I D A D E 
DO SOLO
Por Bruna Caroline Santos de Jesus¹, Uriel Correia Santos¹ e Josefa Rosimere Lira-da-Silva²

O solo é o resultado do desgaste 

das rochas e existem vários fa-

tores responsáveis pelo seu proces-

so de formação, como o clima e os or-

ganismos vivos, animais e plantas. O 

solo é composto de quatro partes: 

ar, água, matéria orgânica e restos 

de rochas. Os estudiosos analisam 

e classificam o solo pelo tamanho 

de seus grãos. Ele é à base da vida 

terrestre, é nele que crescem as 

plantas que cultivamos para nos 

alimentar e alimentar os animais, 

e é nele onde construímos nossas 

moradias e retiramos argila e areia 

para confeccionar utensílios que 

usamos no nosso dia a dia.

Este trabalho objetivou verificar 

por qual dos solos passa a maior 

quantidade de água, o solo 1 (areia) 

ou o solo 2 (argila). Para realizar o 

experimento, o passo a passo foi: 

1- Separar os materiais: 2 gar-

rafas PET de 1 litro foram cor-

tadas, aproveitando as partes de 

cima para os funis e as de baixo 

para os copos. Dessa forma, uti-

lizou-se para o trabalho os dois 

copos feitos com a parte de baixo 

da garrafa PET e os dois funis feitos 

com a parte de cima da garrafa PET, 

dois filtros, duas amostras de solo 

(areia e argila) e fita crepe. 

2- Em seguida, foi colocado um 

filtro de papel em cada funil e 

depois eles foram encaixados a 

um copo feito também da parte 

de baixo da garrafa PET. Após este 

procedimento, uma amostra de 

cada solo (areia e argila) foi colo-

cada em cada recipiente e adicio-

nou-se meio copo de água em cada 

um para observar em qual dos so-

los a água ficaria retida. O experi-

mento foi realizado em sala pelos 

alunos da turma do 3º ano B da 

Escola Municipal Irmã Elisa Maria. 

3- Após organizar os materiais, 

colocou-se no quadro a se-

guinte questão: “O solo com mais 

areia retém maior ou menor quan-

tidade de água?”. 

Foi observado e registrado pelos 

alunos da turma que a água não 

levou o mesmo tempo para passar 

pelos dois tipos de solo. A água pas-

sou mais rapidamente pelo solo 

com mais areia e mais devagar 

no solo com mais argila. Isso acon-

teceu porque os grãos desses so-

los têm tamanhos diferentes. A 

areia possui grãos maiores, por isso 

a permeabilidade é maior, já que 

existe um espaço maior entre seus 

grãos. Já no solo com mais argila, a 

água passou mais vagarosamente, 

pois seus grãos são muito pequenos 

e, por isso, ficam muito juntos, di-

ficultando a passagem da água, di-

minuindo a permeabilidade do solo. 

Dessa maneira, concluímos que a 

água passou mais rapidamente no 

solo 1 (areia), pois seus grãos são 

maiores, facilitando a passagem 

da água, e passou mais vagarosa-

mente no solo 2 (argila), pois os 

grãos  são menores e retém mais 

a água.

*Este trabalho foi apresentado em forma de 
experimento no 4º Encontro de Jovens Ci-
entistas, realizado em 2013, e foi agraciado 
no Prêmio Jovem na Ciência, modalidade Ga-
binete de Curiosidades Científicas, categoria 
Ensino Fundamental I.

¹Bruna Caroline Santos de Jesus e Uriel 
Correia Santos são estudantes da Escola 
Municipal Irmã Elisa Maria e integrantes 
do Centro Avançado de Ciências da escola, 
uma parceria com o Programa Social de 
Educação, Vocação e Divulgação Científica 
da Bahia - UFBA.

²Josefa Rosimere Lira-da-Silva é Professora 
na Escola Municipal Irmã Elisa Maria e Orien-
tadora do Centro de Ciências da escola, uma 
parceria com o Programa Social de   Educação, 
Vocação e Divulgação Científica da Bahia – 
UFBA.

CIÊNCIA LÚDICA

BRINCANDO COM A 

MATEMÁTICA

A matemática tem símbolos que são reconhecidos no mundo 
todo, e é usada todos os dias. Alguns desses símbolos são os 
que representam as operações que podemos realizar entre os 
números: adição (+), subtração (-); multiplicação (x) e divisão 
(:). Usamos a adição sempre que queremos juntar; a subtração 
sempre que queremos retirar uma parte do todo; a multipli-
cação sempre que temos um fator que se repete várias vezes 
e a divisão sempre que queremos repartir uma determinada 
quantidade. 

O objetivo do jogo “Brincando com a Matemática” é ensinar, de 
forma divertida, as quatro operações da matemática. No jogo 
são apresentados desafios que envolvem contas de somar, sub-
trair, multiplicar e dividir para alunos do 1º ao 5º ano do En-
sino Fundamental, e é indicado para crianças de sete anos em 
diante. 

Possui 1 tabuleiro com 24 casas, onde 3 casas são de pergun-
tas e 3 de sorte ou revés. Possui, ainda, 22 cartas: 12 de per-
guntas e 10 de sorte ou revés, 1 dado e 4 pinos. Devem jogar, 
no mínimo, duas pessoas e, no máximo, quatro. À medida que 
jogam o dado, andam o número de casas correspondentes ao 
indicado no dado e estão sujeitos à interatividade das casas de 
perguntas ou de sorte/revés. Vence o jogo aquele que chegar 
até a última casa e acertar a última pergunta. Se o jogador errar 
a última pergunta voltará para o início do jogo. 

*Este trabalho foi apresentado em for-
ma de jogo no 4º Encontro de Jovens 
Cientistas, realizado em 2013, e foi 
agraciado no Prêmio Jovem na Ciên-
cia, modalidade Ciência Lúdica, cate-
goria Ensino Fundamental II.

¹Adaila Souza dos Santos Cruz e Naiara 
Santos Bittencourt Costa foram inte-
grantes do Centro de Ciências da Es-
cola Municipal Irmã Elisa Maria, uma 
parceria entre a escola e o Programa 
Social de Educação, Vocação e Divul-
gação Científica da Bahia – UFBA.

²Josefa Rosimere Lira-da-Silva é Pro-
fessora na Escola Municipal Irmã Eli-
sa Maria e Orientadora do Centro de 
Ciências da escola, uma parceria com 
o Programa Social de Educação, Vo-
cação e Divulgação Científica da Ba-
hia – UFBA.

Bibliografia consultada

Operações – Artigo no site Sítio 
da matemática: www.sitiodosmi-
udos.pt/matematica/, consultado 
em abril de 2013.  

Por Adaila Souza dos Santos Cruz¹, Naiara Santos Bittencourt 
Costa¹ e Josefa Rosimere Lira-da-Silva²
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Experimente!

O coração é um órgão oco que 

nos mamíferos, aves e crocodilia-

nos está dividido em quatro par-

tes, sendo capaz de realizar 

contrações constantes por ser 

muito musculoso (figura 1). A 

parede do coração apresenta 

duas camadas, sendo uma ex-

terna chamada de pericárdio 

e uma interna denominada 

endocárdio.

Existem várias doenças que atingem o coração, tais como: infarto do 

miocárdio, derrame e doença de chagas. Os microorganismos, como 

fungos e bactérias, também são capazes de provocar doenças cardía-

cas. As bactérias são organismos que também vivem na poeira do 

ar e podem provocar inflamações nas camadas do coração causando 

pericardite e endocardite, principalmente estafilococos e estreptoco-

cos (Figura 2).

POLUIÇÃO DO
CORAÇÃO

Por Ayana Oliveira Pires¹ e Bárbara Rosemar  
Nascimento de Araújo²

Figura 1 - Esquema do coração em corte longitudinal

Figura 2 - Esquema do modelo das bactérias que podem provocar doenças no coração, Estafilococos (A) e Estreptococos (B).

Para verificar a presença de bactérias no ambiente escolar, foi re-

alizado um experimento onde placas de Petri com meio de cultura foram 

expostas por duas horas nas seguintes áreas da escola: banheiro, cozinha, 

direção, sala dos professores e estacionamento. Após alguns dias verifi-

cou-se a presença de manchas de tamanhos diversos e de várias cores.

Analisando os resultados observou-se que todos os locais da escola 

têm bactérias, pois todas as placas foram colonizadas. A placa de Pe-

tri do banheiro, em comparação com os outros pontos de exposição, 

apresentou menor quantidade de colônias de bactérias. Apesar de 

ser uma área de passagem de muitas pessoas, no banheiro há limpe-

za mais constante. No estacionamento, a placa de Petri apresentou 

mais colônias de bactérias, por ser uma área aberta, mais exposta, 

com passagem de muitas pessoas e de carros (Figura 3). Com isso, 

podemos concluir que as bactérias são microrganismo que vivem 

na poeira do ar e que podem causar doenças variadas, inclusive no 

coração.

A B
Figura 3 -  Imagem das placas de Petri que foram expostas com a cultura 

de bactérias. A. banheiro e (B) Estacionamento.

*Este trabalho foi apresentado em forma de experimento no 4º Encontro de 
Jovens Cientistas realizado em 2013, e foi agraciado no Prêmio Jovem na 
Ciência, modalidade Gabinete de Curiosidades Científicas, categoria Ensino 
Fundamental II.

¹ Ayana Oliveira Pires é estudante do Ensino Fundamental no Colégio Estadual 
Alfredo Magalhães;

² Bárbara Rosemar Nascimento de Araújo é Bióloga, professora no Colégio 
Estadual Alfredo Magalhães e Consultora no Programa Social de Educação, 
Vocação e Divulgação Científica da Bahia - UFBA.
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em setembro 2013.
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Fique Sabendo!

Quem foi que disse que jovem 

não gosta de ir à escola? Piorou 

quem diz que jovem não gos-

ta de se divertir na escola. Pelo 

menos isso não é uma realidade 

para o Grupo de Biologia da Es-

cola Djalma Pessoa SESI- Piatã, 

organizado pela professora e 

orientadora Jemile Bahiana, em 

parceria com o departamento de 

Biologia da instituição.

 

Estudantes do ensino médio, 

juntamente com a professora, 

se reúnem uma vez por semana 

no turno oposto às aulas para 

discutir e vivenciar a biologia e 

todos os assuntos que permeiam 

essa área. Criado em 2011, o gru-

po tem como objetivo a inserção 

do estudante no mundo científico 

e biológico, possibilitando este, 

conhecer as suas diversas áreas 

e suas aplicações, buscando res-

posta e propondo soluções, ge-

rando resultados científicos e so-

ciais, promovendo o crescimento 

profissional dos estudantes. Hoje 

este grupo é formado por 30 

alunos das 1ª,2ª e 3ª séries do 

ensino médio.

Dentro do grupo, estes alunos 

formam equipes e passam a 

desenvolver os seus trabalhos 

de pesquisa científica, iniciando 

assim, as suas participações no 

mundo científico já no ensino 

médio. São oferecidas três linhas 

de pesquisa, nas quais os alunos 

são estimulados a escolher um 

tema: Biotecnologia, Saúde e 

Meio ambiente. Após o período 

de realização das pesquisas, os 

estudantes escrevem suas pro-

duções, organizam nos formatos 

e normas científicas e as en-

caminham para participação em 

eventos de cunho científico.

Em 2013 o grupo marcou pre-

sença no 4º encontro de Jo-

vens Cientistas, levando três 

premiações em três categorias 

do ensino médio: 1º Lugar na 

modalidade Jovem Repórteres 

Científicos, 1º lugar na modali-

dade Ciência Lúdica e 2º lugar na 

modalidade Gabinete de Curiosi-

dades Científicas. 

“Trabalhar com os jovens é mui-

to divertido. Eles são dedicados, 

alegres, criativos e sonham com 

um mundo melhor. Gosto muito 

desse sentimento e divirto-me 

junto com eles. Trabalhar a edu-

cação juntamente com a iniciação 

científica é realmente um ótimo 

caminho para dar significado e 

sentido às coisas, na vida e no 

mundo construído por esses jo-

Grupo de Biologia da Escola Djalma Pessoa -SESI –Piatã. Foto: Ângelo Pinto

LABORATÓRIO DOCE LAR
Por Jemile Aguiar de Figueiredo Baiana¹

vens. Os jovens gostam de es-

tar em grupo, de estar com os 

amigos, então porque não fazer 

isso falando de biologia? É dessa 

forma que nos divertirmos nos 

nossos encontros. Somos uma 

grande família!” É o que relata a 

professora orientadora do proje-

to. Segundo o depoimento de um 

dos alunos, o laboratório é algo 

muito além de um espaço de tra-

balho. É um lugar aconchegante, 

que estimula conversas produ-

tivas, e o compartilhamento de 

cultura e conhecimento.

Pra conhecer um pouco desse 

trabalho e ver como ele funciona 

na prática, basta acessar o canal 

no youtube. Lá estão expostas 

algumas produções realizadas 

pelo grupo: youtube.com/nucle-
odebiologiasesi.

Laboratório de Biologia da Escola Djalma Pessoa. Foto: Ângelo Pinto

¹Jemile Baiana é Bióloga, Professora 
da Escola Djalma Pessoa/ Sesi Piatã 
e  Coordenadora do Grupo de Biologia 
da instituição.
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Fique Sabendo!

LIBERTEM O KRAKEN!
BIOGEOGRAFIA MARINHA, UM GIGANTE AINDA ADORMECIDO

Os ecossistemas marinhos 

são um enorme manan-

cial de riquezas para a 

humanidade, mas o trat-

amento que recebem põe 

em risco sua sobrevivên-

cia. Devido às crescentes 

preocupações com per-

das de habitats e con-

servação do ambiente 

marinho, a biogeografia 

marinha vem sendo foco 

de muito interesse atual.

A biogeografia com-

preende o estudo da 

história e distribuição 

geográfica dos seres vi-

vos no espaço, e a bio-

geografia marinha é um 

dos seus ramos. No en-

tanto, entender a dis-

tribuição geográfica de 

táxons marinhos não 

parece ser uma tarefa 

simples. Essa dificuldade 

se aplica, principalmente, devi-

do à grande extensão territorial 

dos oceanos, sua tridimensiona-

lidade e à dificuldade de acesso 

humano a alguns ambientes, tais 

como, as regiões do mar pro-

fundo. Estudos em biogeografia 

marinha são incipientes para a 

maioria dos táxons marinhos, 

principalmente devido às di-

ficuldades de caracterização e 

compreensão das barreiras bio-

geográficas.

Barreiras biogeográficas limitam 

a dispersão dos organismos e 

são, portanto, importantes para 

o entendimento da formação das 

espécies. Elas podem ser carac-

terizadas, especialmente, por 

correntes e frentes oceânicas, 

temperatura, salinidade, profun-

didade, relevo, além das distintas 

comunidades estabelecidas de 

acordo com as condições abióti-

cas de cada local. Uma mesma 

variável ambiental pode funcio-

nar como barreira biogeográfica 

ou não para comunidades dis-

tintas que ocupam uma mesma 

área. Um exemplo é encontrado 

entre cnidários bentônicos e or-

ganismos marinhos microscópicos 

no casco, lastro sólido e/ou siste-

ma de água de lastro de navios.

Dentre as barreiras biogeográfi-

cas para o ambiente marinho 

destacam-se barreiras físicas 

como o Ístmo do Panamá. Echi-
nometra é um gênero de ouriço-

do-mar que ocorre no oceano 

Atlântico (E. vanbruniti) e no 

oceano Pacífico (E. Eucidaris). 

Dados moleculares apontam um 

grau de diferenciação entre as 

espécies do Pacífico e Atlântico, 

que indica que essa distribuição 

biogeográfica se deu por ocasião 

do fechamento do Istmo do Pan-

amá. Outro tipo de barreira bio-

geográfica em ambiente marinho 

é a salinidade. Os golfinhos do 

gênero Sotalia são encontrados 

ao longo das costas do Caribe, 

do Atlântico sul, no Rio Amazo-

nas e na a maioria de seus aflu-

entes. Este gênero é dividido em 

duas espécies: Sotalia fluviatilis, 
encontrada em ambiente fluvial 

e Sotalia guianensis, encontrada 

em ambiente costeiro. A grande 

diferença de salinidade entre as 

águas fluviais e costeiras, bem 

como as mudanças no nível da 

água, em diferentes épocas do 

ano representam diferentes 

pressões seletivas para estas 

duas espécies. As adaptações às 

flutuações sazonais nos níveis 

de água do rio Amazonas e seus 

afluentes tem influenciado a re-

produção em Sotalia  fluviatilis, 
e possivelmente contribuindo 

para um mecanismo de isola-

mento entre estas duas espécies.

 

Despertando o gigante – como 

estudar a biogeografia marinha?

A biogeografia marinha é o ramo 

temático da biogeografia que de-

tém o menor número de métodos 

de estudo desenvolvidos. Tais 

metodologias são aplicadas a fim 

de identificar a real distribuição 

de espécies e de que forma ocor-

reu, ligando os fatos históricos 

(Biogeografia Histórica). De acor-

do com o site “Web of Science” 

muitas pesquisas aplicando os 

métodos de biogeografia históri-

ca estão sendo usados em estu-

dos em biogeografia marinha, no 

entanto, comparado aos estu-

dos em ambiente terrestre, este 

número é considerado baixo.

O método mais utilizado até o 

momento é o Brooks Parcimo-

ny Analysis (BPA), citado em 93 

publicações. Foi desenvolvido 

por Donn Rosen (1978) e Ga-

reth Nelson e Norman Platnick 

(1981), sendo usado como um 

método eficiente nas análises 

biogeográficas marinhas. Para o 

PBA as relações evolutivas e de 

área são biogeograficamente in-

formativas, apenas para demonstrar 

o local de ocorrência da espécie. 

Outro método bastante citado é 

a biogeografia filogenética, útil 

para evidenciar a dimensão es-

pacial e geográfica dos táxons 

(panbiogeografia). Dentro da 

abordagem da panbiogeografia 

destaca-se a Análise de Parcimônia 

de Endemicidade (PAE) enquan-

to ferramenta recentemente uti-

lizada para escolha de áreas com 

propósitos para conversação (áreas 

de endemismo). Essas regiões in-

feridas pelo PAE, através do rela-

cionamento biótico das unidades 

estudadas, são áreas biogeográfi-

cas restritas e delimitadas pela 

distribuição congruente de duas 

ou mais espécies, dentre outras 

características.

Métodos como Centro de Origem 

e Dispersão, Áreas Ancestrais e 

Métodos Baseados em Eventos, 

são pouco utilizados em estudos 

de biogeografia marinha. No en-

tanto, assim como os mais cita-

dos na literatura demonstram 

com eficiência a distribuição 

das espécies marinhas, além das 

barreiras biogeográficas e áreas 

de endemismo que favoreceram 

sua diversificação. A biogeogra-

fia marinha é uma linha de 

pesquisa que está se desenvol-

vendo em sua teoria e métodos. 

Porém, é um gigante que precisa 

enfrentar seus conflitos, comuns 

às diferentes linhas de pensamen-

to em Biogeografia, para encontrar 

uma solução que a liberte dos seus 

desafios.

Por Silvanir Souza¹, Eraldo Junior¹ e Rosa Mácula¹

fotossintetizantes (fi-

to-plâncton) do su-

doeste do Atlântico. 

Para os cnidários, as 

barreiras são o tipo 

de substrato e/ou 

composição de fun-

do oceânico. Para o 

fitoplâncton seriam a 

temperatura e lumi-

nosidade da coluna 

d’água. Dessa forma, 

fica claro, que a bio-

logia dos organismos 

que determina a efi-

ciência das barreiras 

biogeográficas. 

Organismos marinhos 

possuem alto poder 

de dispersão ativa ou 

passiva em pelo menos 

um estágio de vida (ex. 

larval). A maioria dos 

estágios dispersivos 

dos animais marinhos 

pode ser carreada por correntes 

marítimas. Como alguns cnidári-

os da costa sudeste dos Estados 

Unidos que liberam larvas plânu-

las carreadas e dispersadas pela 

corrente do golfo.  Existem tam-

bém outras formas de dispersão 

no ambiente marinho, como a 

mediada por ação humana.  Por 

exemplo, Carcinus maenas (Lin-

naeus, 1758) e C. aestuarii (Nar-

do, 1847) são caranguejos na-

tivos da costa européia, porém 

ocorrem em diversas regiões do 

planeta.  A dispersão dessas es-

pécies ocorreu através de trans-

porte marítimo, por incrustação 
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FIQUE SABENDO!

MIMETISMO OU CAMUFLAGEM?
COMO DIFERENCIAR?

Por Daniela Pinto-Coelho¹

Imagine que um dia você está 

caminhando em uma área de 

mata e se depara com uma bela 

árvore. Depois de observar melhor 

seu tronco, você percebe que há uma 

mariposa pousada nela. Nossa! A 

primeira coisa que poderia lhe 

vir à mente é que você quase 

passou despercebido por aquele 

animal. Mas porque será que 

você não conseguiu identificá-lo 

imediatamente? É porque aquele 

animal estava camuflado! Ou 

será que ele estaria mimetizando 

(imitando) a árvore?

Tanto o mimetismo quanto a 

camuflagem são estratégias de 

defesa contra predação utiliza-

das por animais e plantas para 

se defender de possíveis ataques 

dos seus predadores. No caso da 

camuflagem, um animal ou plan-

ta se assemelha ao ambiente 

em que ele vive de forma que 

o predador não consegue iden-

tificá-lo por confundi-lo com o 

ambiente. É semelhante ao que 

os soldados do exército fazem, 

eles se pintam e usam roupas da 

cor da mata para se parecerem 

com a floresta e não serem iden-

tificados pelos seus inimigos. É 

o caso da mariposa do início do 

texto, ela tem a mesma cor da 

árvore, portanto está camuflada. 

Por isso que você não a identifi-

cou imediatamente! Outro tipo de 

camuflagem é aquela onde o ani-

mal pode mudar a sua coloração 

original imitando a cor do local 

por onde ele passe. O exemplo 

O fato da coral falsa se assemelhar a coral verdadeira faz com que 

o predador se confunda. Ele não saberá se aquele animal que está 

vendo é a perigosa ou não, portanto, ele normalmente prefere não 

arriscar e partir para outra presa. Dessa forma, a coral falsa engana 

o predador por se parecer com a coral verdadeira e com isso, ela 

consegue escapar da predação. Outros animais, como as borbole-

tas, também fazem mimetismo. Inclusive, foi estudando as borbo-

letas Monarca da Amazônia que o famoso pesquisador Henry W. 

Bates descreveu a Teoria do Mimetismo, em 1862. Esta imitação 

funciona um pouco diferente do das cobras corais. Neste caso, a 

borboleta Monarca, durante a fase em que ela ainda é uma lagarta, 

se alimenta de plantas que possuem algumas toxinas. Estas toxinas 

ficam armazenadas no corpo da lagarta e se mantêm quando ela 

vira uma borboleta, fazendo com que ela fique com um gosto muito 

ruim para os predadores que tentem comê-las. Dessa forma, os pre-

dadores aprendem a evitar todas as borboletas que se pareçam com 

as Monarcas, pois eles acharão que todas terão gosto ruim. Dessa 

forma, as borboletas que se parecem com as Monarcas conseguem 

escapar da predação, mesmo sendo saborosas! 

Agora vamos fazer um resumo da diferença entre camuflagem e mi-

metismo. Na camuflagem um animal engana o predador por se pare-

cer com o ambiente, fazendo com que o predador não consiga en-

contrá-lo. No mimetismo, o animal engana o predador por se parecer 

com outro animal que possui alguma característica que o predador 

considera nociva. Neste caso, o predador consegue detectar o animal 

imitador, mas mesmo assim, o evita por não conseguir diferenciá-lo 

do animal verdadeiramente nocivo.

É isso pessoal, espero que a partir de agora vocês andem bem aten-

tos aos bichos que irão encontrar por aí, pois estes dois exemplos de 

evolução que aprendemos nos mostram como a natureza é grandiosa!parecida com o solo, as folhas, os 

galhos... diante disso, sempre que 

formos fazer uma trilha, precisa-

mos andar protegidos!

E o mimetismo? Qual a dif-

erença dele para a camuflagem? 

A diferença principal está no tipo 

de imitação que será feita. Na 

camuflagem, o animal se parece 

com o ambiente. No mimetismo, o 

animal se parece com outro ani-

mal. Um clássico exemplo estu-

dado por pesquisadores do mun-

do todo é o das cobras corais. 

Existe a cobra coral verdadeira, 

que tem um forte veneno, e a co-

bra coral falsa, que pode ou não 

ter veneno, mas que este nem se 

compara ao da coral verdadeira. 

mais clássico deste tipo de ca-

muflagem é o do camaleão, um 

animal que inclusive não ocorre 

no Brasil, sendo muito comum 

na África. O camaleão possui um 

tipo especial de células na pele 

chamadas cromatóforos. Estas 

células atuam de forma a modi-

ficar a cor do camaleão fazendo 

com que ele fique da mesma cor 

do local ao seu redor. Isso não 

é incrível? Existem dezenas de 

exemplos de animais camuflados, 

basta você caminhar no interi-

or de uma mata que perceberá 

a existência destes fantásticos 

padrões. Mas tome cuidado, pois 

as serpentes também se camu-

flam, principalmente as jararacas 

que possuem a coloração muito 

Mariposa camuflada. Foto: Daniela Coelho

Oxyrhopus trigeminus, falsa coral. Foto: Daniela Coelho

¹Daniela Pinto-Coelho é Bióloga, 
Professora Substituta da UFBA e 
pesquisadora no Núcleo de Ofiolo-
gia e Animais Peçonhentos (NOAP/
UFBA).



50 51

CONVERSA DE CIENTISTA

O SONHO DE MENDELEIEV
 E OUTROS SONHOS

Por Rosely Cristina Lira-da-Silva¹

Somos constantemente sinaliza-

dos pelas descobertas científicas, 

principalmente quando as novi-

dades impactam na longevidade 

humana. Muito sabemos, mas de 

forma bastante superficial. Re-

cebemos a informação em um 

flash e o tempo que leva essa in-

formação na nossa mente é tão 

breve quanto a divulgação das 

descobertas na internet, tv e em 

outros meios.

Quem de nós já parou para refle-

tir sobre o processo de descober-

ta científica, como elas acontecem, 

como são construídos os experi-

mentos? De onde partem as ideias 

e as hipóteses que são o sustentácu-

lo de todo o processo de construção 

do pensamento científico?

Conhecer o passado é um trabalho 

consciente e deliberado, o pesqui-

sador deve vê-lo no presente, 

sendo parte, mas não igual a ele. O 

historiador desta maneira deve ir 

ao passado para fazê-lo existir en-

quanto história (lowenthal, 1989).

Para conhecer um pedacinho da 

história da química, recomendo a 

leitura do livro “o sonho de men-

deleiev – a verdadeira história 

da química.”, de Paul Stratherm, 

Jorge zahar editor ltda, 2002. 

O livro de Stratherm tem uma 

linguagem acessível e envolven-

te e conta a história da quími-

ca, começando pelos filósofos 

pré-socráticos, dentre eles Tales 

de Mileto (623 a.c.–558 a.c.), o 

primeiro filósofo, passando pela 

alquimia e os seus expoentes, 

por Galileu (1564–1642), Bech-

er (1635– 1682), Boyle (1627–

1691), Lavoisier (1743–1794), 

giordano bruno (1548–1600), 

dentre outros. Tudo isso para con-

textualizar a organização da tabe-

la períódica feita por Mendeleiev, 

em 1869.

O químico russo Dmitri Ivanovich 

Mendeleiev (1834–1907) teve 

origem humilde, era filho caçu-

la de 17 irmãos e ficou órfão de 

pai muito cedo. A única salvação 

para o seu futuro era en-

trar em uma academia, 

que ele conseguiu 

graças aos esforços 

empreendidos pela 

sua mãe. Mendel-

leiev era excêntrico, 

tinha raciocínio rápido, 

era mal-humorado, de 

temperamento forte e cos-

tumava discutir facilmente.

Em 1869, apenas 63 elementos 

químicos eram conhecidos e Mende-

leiev era famoso por saber absoluta-

mente tudo sobre cada um deles. 

Para acalmar-se, Mendeleiev man-

tinha o hobby de jogar paciência 

com as cartas do baralho. 

Dedicava horas 

à organização 

dos elementos 

químicos. 

foi reconhecido como um dos gê-

nios da ciência. Hoje, existem 118 

elentos químicos organizados na 

tabela periódica e o mendelévio 

(md) foi uma homenagem ao cri-

ador da tabela periódica.

Carl jung (1875–1961), o médico 

suiço, psiquiatra e psicoterapeuta, 

fundador da psicologia analítica 

dizia: “dentro de nós há um outro 

que não conhecemos. Ele fala co-

nosco através dos sonhos.” 

Paracelso (1493–1541), alquimis-

ta e médico suiço, também tinha 

personalidade forte e fazia muitos 

inimigos. Tal como Mendeleiev, 

tinha nos períodos de descanso 

e de sono a sua fonte de inspi-

ração. Paracelso dizia: “recolhe-te 

todos os dias, a um lugar onde 

ninguém te vá perturbar e pos-

sas, ao menos durante meia hora, 

comodamente sentado, de olhos 

cerrados, não pensar em coisa 

alguma. Isso fortifica o cérebro 

e o espírito e por-te-á em conta-

to com as boas influências. Neste 

estado de recolhimento e silêncio, 

ocorrem-nos sempre ideias lumi-

nosas que podem modificar toda 

a nossa existência. Com o tempo, 

todos os problemas que parecem 

insolúveis serão resolvidos, vito-

riosamente por uma voz interior 

que te guiará nesses instantes 

de silêncio à sós com a tua con-

sciência. Todos os grandes espíri-

tos deixaram-se conduzir pelos 

conselhos dessa voz íntima. Mas, 

não te falará assim de súbito; tens 

que te preparar por algum tempo, 

destruir as capas sobrepostas dos 

velhos hábitos; pensamentos e 

erros, que envolvem teu espírito, 

que embora divino e perfeito, não 

encontra os elementos que preci-

sa para manifestar-se.”

August Kekulé (1829–1896), 

químico alemão, também de tem-

peramento forte, chegou à estru-

tura do benzeno após anos de 

dedicação ao estudo dos compos-

tos aromáticos. Em um sonho, viu 

uma cobra engolindo a própria 

cauda, curiosamente o símbolo 

alquímico do ouroboros, que rep-

resenta os ciclos da alma.

Será que a máxima alquímica “ora, 

lege, lege, lege, labora et invenies”, 

deveria ser escrita como “ora, lege, 

lege, lege, relege, labora, somniis 

et invenies.”? 

Conta a história que, após um jogo 

de paciência, Mendeleiev utilizou 

cartas brancas, semelhantes 

às do baralho e colocou 

o símbolo de cada 

elemento conheci-

do e o seu peso 

atômico. Passou 

horas na tentati-

va de agrupá-las 

logicamente e, de 

tão cansado, aca-

bou adormecendo so-

bre as cartas. No breve 

sonho de descanso, ele 

conseguiu esse tão perseguido 

objetivo e chegou à organização 

da tabela periódica. Como eram 

apenas 63 elementos e o agrupa-

mento envolvia as propriedades 

químicas de cada el-

emento, a tabela 

exibia lacunas que 

foram criticadas 

pelos cientistas 

da época. Men-

deleiev de-

morou cinco 

anos para ver 

a descoberta 

do gálio (ga) e 

mais 10 anos pela 

descoberta do ger-

mânio (ge), que se encaixavam per-

feitamente nas lacunas deixadas. 

Apenas 20 anos depois da orga-

nização da tabela, Mendeleiev 

¹Rosely C. Lira-da-Silva é bacharel 
em química pela UFBA e sócia da 
Ooteca Comércio e Serviços LTDA, 
empresa especializada em Educação 
Criativa.
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Nunca como neste momento a 

investigação e o desenvolvimen-

to das ciências e das tecnologias   

exerceram tanta influência no 

nosso modo de vida e de trabalho, 

nas nossas concepções de espaço 

e tempo, nas nossas capacidades 

de intercâmbio e de comunicação 

em todo o planeta. As palavras 

tomadas como empréstimo são 

do poeta e linguista Carlos Vogt e 

ilustram a introdução do seu livro 

Cultura Científica: Desafios, que 

chama atenção para o desafio de 

gerar, aplicar e divulgar o conheci-

mento científico.

Segundo o autor, apesar da ine-

gável presença da ciência nas so-

ciedades atuais nota-se um sig-

nificativo declínio em geral do 

número de alunos matriculados 

em cursos para carreiras científi-

cas das universidades. Inúmeras 

são as explicações dadas por ele 

para este paradoxo, que vão des-

de os problemas relacionados à 

visão de educação relacionada 

aos ambientes formais de ensino 

até à ineficiência de formas tradi-

cionais de divulgação científica.

No entanto, para Vogt, além de di-

vulgar o conhecimento, a possibi-

Conversa de Cientista

lidade de acesso à informação, há 

a necessidade da formação do ci-

dadão no sentido em que ele pos-

sa ter opiniões e uma visão críti-

ca de todo o processo envolvido 

na produção do conhecimento 

científico com sua circulação e as-

sim por diante. Este é um conceito 

relacionado à cultura científica 

que modifica os modos de se  fazer e 

pensar a própria divulgação. Para 

compreender a construção do 

conceito de cultura científica é 

preciso abarcar um breve conjun-

to de fatores que tornaram a ciên-

cia uma forma de conhecimento 

privilegiado.

Uma das respostas possíveis é 

dada por Boaventura de Sousa 

Santos ao explicar que o conhe-

cimento científico é hoje a forma 

oficialmente privilegiada de conhe-

cimento e que a sua importância 

para a vida das sociedades con-

temporâneas não oferece con-

testação. Segundo o autor, na me-

dida de suas possibilidades, todos 

os países se dedicam à promoção 

da ciência, esperando benefícios 

do investimento nela.

Ainda, para uma autora chamada 

Sánchez Mora, a ciência é uma 

criação humana que desempenha 

um papel indiscutível no processo 

de civilização; é uma ativi-

dade intelectual cujos 

resultados têm re-

percussão em to-

dos os âmbitos da 

existência. Mora 

defende a tese de 

que a ciência faz 

parte da cultura, 

mas que, no entanto, 

em geral, tem-se a falsa 

imagem de que a ciên-

cia é uma tarefa alheia às 

outras atividades hu-

manas. 

ENTENDA O QUE ENGLOBA A
CULTURA CIENTÍFICA

Para ela, o surgimento da divisão 

entre ciências e humanidades se 

deu a partir do século XX, e mais 

notoriamente a partir da Segunda 

Guerra Mundial, onde o 

investimento pú-

blico e privado 

na ciência e, con-

sequentemente, 

o seu incrível 

avanço, fez com 

que prevalecesse a 

linguagem especializa-

da em detrimento da lingua-

gem do “senso comum”. 

De acordo com ela, no 

final do século XX, 

esta comunicação 

apresentou um 

abismo aparen-

temente intransponível, resultan-

do na linguagem superespecializa-

da da ciência moderna.

Ao refletir sobre a trajetória da 

superespecialização ao longo 

dos séculos, é preciso recorrer à 

historiografia das ciências. Sen-

do assim, nos deparamos com as 

ideias do filósofo e matemático 

francês René Descartes (1596-

1650), apreciado como um dos 

nomes mais influentes da história 

do pensamento ocidental. É dele 

a autoria da célebre frase Cogito, 

ergo sum (Penso, logo existo). 

De acordo com o método 

cartesiano, formulado 

no século XVII, para 

reconhecer algo como 

verdadeiro, deve-se 

usar a razão como 

filtro e decompor 

esse algo em partes 

isoladas, em ideias 

claras e distintas, ou 

seja, propõe fragmen-

tar, dividir o objeto de 

estudo a fim de melhor 

entender, compreender, 

estudar, questionar, analisar, 

criticar, o todo, o sistema. E é 

esse pensamento que vai inau-

gurar a divisão do saber, a espe-

cialização, e que certamente possi-

bilitou o avanço do conhecimento 

científico.

Crítico a esse pensamento, o so-

ciólogo e filósofo francês Edgar 

Morin afirma que as ideias de Des-

cartes são consideradas o marco 

para a institucionalização da sepa-

ração do sujeito que pensa da coi-

Por Mariana Alcântara¹
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sa pensada, constituindo-se, desta 

forma, na ruptura entre o sujeito e 

o objeto. Para Morin, a visão car-

tesiana impõe um paradigma, isto 

é, um conjunto de regras, padrões, 

teorias, modelos, visões de mun-

do que apreende-se, trata-se de 

um legado conscientemente. “O 

paradigma cartesiano nos ensinou 

a separar a razão do imaginário, a 

razão do mito, o sensível do in-

teligível, a ciência da cultu-

ra e, porque não dizer, a 

ciência da arte”, afirma 

Morin.

Para esse pensa-

dor, o conheci-

mento, do ponto 

de vista do pens-

amento com-

plexo, não está 

limitado à ciência. 

Há na      literatu-

ra, na poesia e nas 

artes um conheci-

mento profundo. 

Segundo Morin, 

é possível afirmar 

que no romance há um conheci-

mento mais sutil de seres humanos 

do que o encontrado nas ciên-

cias humanas, porque visualiza o 

homem em suas subjetividades, 

suas paixões, seus meios, etc. Por 

outro lado, é possível acreditar 

que todas as grandes obras de arte 

contêm um pensamento profundo 

sobre a vida, mesmo quando não 

está impresso em sua linguagem. 

Desta forma, caberia, então, à di-

vulgação, a tarefa maior de exercer 

a partilha social do saber, levando 

ao homem comum o conhecimen-

to do qual ele historicamente foi 

apartado e do qual foi-se manten-

do cada vez mais distanciado, à 

medida que as ciências se desen-

volviam e mais se especializavam.

Outro intelectual, físico e filósofo 

os outros o conhecimento, além 

de produzi-lo. Finalizando seu 

pensamento, Lévy-Leblond advo-

ga a necessidade de incluir a co-

munidade científica entre o públi-

co como um todo.

Em outras palavras, ele defende 

que o sentido da divulgação 

científica não pode mais ser pen-

sado em termos de transmissão 

do conhecimento científico dos 

especialistas para os leigos. Ao 

contrário, seu objetivo deve 

ser trabalhar para que todos 

os membros da nossa so-

ciedade passem a ter uma    

melhor compreensão, não só 

dos conteúdos (resultados 

da pesquisa científica), mas 

também da própria nature-

za da atividade científica, 

suas condições históricas, 

sociais e culturais. Segundo 

ele, a perspectiva mais dis-

tante, ainda que possa parecer 

utópica neste momento, é mudar a 

ciência de forma que ela possa fi-

nalmente diluir-se na democracia.

Lévy-Leblond, afirma que as tare-

fas que os pesquisadores enfren-

tam atualmente em suas profis-

sões, assim como as responsabilidades 

sociais às quais já não podem se furtar, 

exigem que tenham uma concepção 

mais ampla da atividade científica. 

Existe, portanto, uma necessidade ur-

gente de reconciliar as diferentes 

tarefas que constituem o trabalho 

de um cientista, de forma que 

cada um deva compartilhar com 

*Este artigo foi publicado no Perga-
minho Científico, informativo oficial 
do 4º Encontro de Jovens Cientistas, 
realizado em 2013.

¹Mariana Alcântara é Jornalista, mestre 
em Cultura e Sociedade e consultora 
no Programa Social de Educação, Vo-
cação e Divulgação Científica da Bahia 
- UFBA. 

Dr. Berinjela Explica

Antártica ou Antártida? 
Antártica ou Antártida, como 
se chama o continente gelado 
no polo Sul? É comum ouvir 
que o primeiro é marca de cer-
veja e o segundo é o continen-
te coberto de geleiras mais ao 
Sul da Terra. A verdade é que 
as duas grafias são emprega-
das e aceitas no Brasil. Antárti-
da é o nome do continente, ou 
seja, um substantivo, enquanto 
que “antártico” é o adjetivo a 
ele correspondente. 

É por isso que existe a Divisão 
de Mar da Antártida e do Es-
paço (DMAE) no Ministério 
das Relações Exteriores e o 
Programa Antártico Brasileiro 
(Proantar) na Marinha do Bra-
sil. Sendo assim, uma expe-
dição com destino à Antár-
tida tem como objetivo o 
reconhecimento do continen-
te antártico. 

Por Rafaela Santos Chaves¹

B i b l i o g r a f i a  c o n s u lt a d a :
Antártica ou Antártida? Artigo de M. Guimarães disponível no site Science 
Blogs: http://scienceblogs.com.br/cienciaeideias/2010/11/a/, , com acesso 
em março de 2014;

Uma dúvida quente: Antártida ou Antártica? Artigo de S. RODRIGUES,  
disponível no site da Veja:http://veja.abril.com.br/blog/sobre-palavras/
consultorio/uma-duvida-quente-antartida-ou-antartica/, com acesso em 
março de 2014;

No entanto, provavelmente 
por força do uso, o termo 
“Antártica” foi incorporado 
ao nosso vocabulário como 
equivalente a Antártida. O  
uso desse vocabulário é de-
fendido pelo Proantar e por 
muitos estudiosos que res-
saltam o sentido etimológico 
da palavra antarcticus, que 
derivou de anti + arctikós, 
ou seja, o que se opõe ao 
Ártico (região onde se en-
contram o Polo Norte e o 
Oceano Ártico). 

Sabendo disso, não esquente 
mais a cabeça, pois tanto 
Antártida como Antártica são 
formas de escrita admitidas 
como corretas hoje em dia. 
Para saber mais, acesse os arti-
gos disponíveis online que foram 
consultados para responder essa 
dúvida que causa arrepios em 
muita gente!

¹Rafaela Santos Chaves é Bióloga e Consultora 
do Programa Social de Educação, Vocação e 
Divulgação Científica da Bahia – Ufba. 
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Ciencia Ludica

A EXPERIÊNCIA EDUCATIVA COM JOGOS 
ELETRÔNICOS NO ENSINO DE BIOLOGIA
Quando se fala em aprendizagem, 

o que está em pauta é o interesse 

do estudante como propulsor des-

sa aprendizagem. Dessa forma é 

importante que estratégias didáti-

cas, em uma perspectiva lúdica e 

criativa, façam parte do processo 

formativo docente. Buscar novas 

práticas pedagógicas é o desafio 

que deve impulsionar os profes-

sores no cotidiano escolar. Porém, 

é impossível valorizar e utilizar os 

aspectos lúdicos desconectados 

da questão da criatividade, pois 

um dos aspectos do processo cri-

ativo é a ludicidade.

Um dos maiores desafios de 

Biologia é possibilitar ao alu-

no a participação nos debates 

contemporâneos que exigem conhe-

cimento biológico. As questões rel-

acionadas a megabiodiversidade 

do Brasil, por exemplo, nem sem-

pre resultam em discussões que 

possibilitem ao aluno reconhecer 

como essa biodiversidade influ-

encia a qualidade de vida humana, 

compreensão necessária para que 

se faça o melhor uso de seus pro-

dutos. 

Nesse contexto, as Orientações 

Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio propõem que os 

jogos e brincadeiras sejam ferra-

mentas valiosas na construção do 

conhecimento e no processo da 

aprendizagem. No entanto, para 

que os jogos cumpram seu po-

tencial didático como recurso na 

sala de aula, é necessário que haja 

planejamento e contextualização, 

através do projeto pedagógico das 

disciplinas.

Em 2011, dentro do Pro-

grama Institucional 

de Bolsas de Ini-

ciação à Docên-

cia/ Licenciatu-

ra em Ciências Biológicas/

Universidade Federal da 

Bahia, e sob a orientação 

da pesquisadora Rejâne Ma-

ria Lira da Silva, realizei uma 

investigação do papel da ludi-

cidade na aprendizagem de 

conteúdos sobre “Biodiversi-

dade e Classificação Biológi-

ca” através da Oficina “Jogos 

Eletrônicos e Biodiversidade”. 

A pesquisa foi conduzida com 

estudantes do Ensino Médio do 

Colégio Estadual Odorico Tavares 

aqui na Bahia. O jogo utilizado na 

pesquisa foi o Cate West - The 

Vanishing Files (Gamenauts©, 

2009). Trata-se de um jogo onde 

o desafio é encontrar objetos 

em cenários difíceis (hidden ob-

ject). Não é propriamente um jogo 

educacional, porém trabalha com 

a concentração e olhar criterioso, 

necessários para que o jogador/alu-

no localize aquilo que precisa. 

Um bom resumo do tipo de en-

volvimento, comprometimento e 

emoções contraditórias geradas 

pelo jogo está nas repostas de um 

dos alunos: “O jogo é muito in-

teressante e divertido. Os pontos 

positivos são a nossa capacidade 

de dedução e percepção que cri-

amos no jogo. Não achei nenhum 

ponto negativo. Um professor de 

biologia poderia usar esse jogo 
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para nos ensinar a diferenciar e 

aprender sobre algo. A dificuldade 

do jogo é a parte de descobrir ob-

jetos que leva á vitima. Mas o que 

seria de um jogo se não houvesse 

uma dificuldade? A parte mais 

fácil é na hora de prender o acu-

sado. Mudando a história desse 

jogo poderíamos usar para o en-

sino de biologia, colocaria como 

se houvesse uma matança na 

Amazônia e nos fossemos lá como 

detetives ou médiuns para poder 

desvendar a história.”

Quando questionados os alunos 

referiram estar cansados em 

relação aos métodos tradiciona-

is de aprendizagem e deixaram 

claro que estes não oferecem 

oportunidades de discussão e in-

teração entre os colegas, os con-

teúdos e os professores. Os 

alunos demonstraram gostar 

muito da proposta do uso de jo-

gos eletrônicos para o processo 

da aprendizagem dos conteúdos   

biológicos. E elegeram a diversão 

e a qualidade gráfica como itens 

mais atraentes e importantes 

em um jogo. Os estudantes 

acharam válido o uso de jogos 

eletrônicos na sala de aula, e 

gostariam inclusive de serem 

avaliados por um jogo ou 

mídia digital.

O fato de os alunos ad-

mitirem que seja pos-

sível aprender por meio 

do jogo em um ambi-

ente descontraído, e 

ao mesmo tempo desa-

fiador, demonstra que o 

uso dos jogos eletrônicos 

é eficiente não apenas no 

aspecto motivacional, mas 

no processo ensino-apren-

dizagem. Assim, os jogos não 

podem ser vistos como “vilões”, 

“desorganizadores” da sala de 

aula. Seu emprego na Educação é 

urgente e requer um novo para-

digma educacional, assim como 

uma melhor formação do profes-

sor. 

Independente do conteúdo, em 

presença do jogo – que é novi-

dade e é dinâmico – os estudantes 

se interessaram em saber do que 

se tratavam os assuntos e par-

ticiparam integralmente. Diante 

do jogo, o desafio, o improvável, 

a não certeza do resultado final, 

tudo isso aguça os estudantes 

a efetivamente inserirem-se no 

contexto da aula, de tal forma 

que a integração entre sujeitos e 

conteúdos acontece de maneira 

quase sempre prazerosa, alegre e 

descontraída, além de altamente 

interativa.

*Este artigo foi publicado no Per-
gaminho Científico, informativo 
oficial do 4º Encontro de Jovens 
Cientistas, realizado em 2013. 

¹Silvanir Pereira Souza é Biólo-
ga, Pesquisadora colaboradora 
do Núcleo de Ofiologia e Animais 
Peçonhentos da Bahia e Professo-
ra no Colégio Estadual Almirante 
Barroso.

Este artigo foi produzido no âmbi-
to do PIBID/ Biologia/ UFBA, sob 
a orientação da Professora Rejâne 
M. Lira-da-Silva.



58 59






