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APRESENTAÇÃO 

 
Os artigos reunidos na Revista Jovens Cientistas do Programa Social de Educação, 

Vocação e Divulgação Científica da Bahia apresentam os resultados de quase uma década de 
investimento de um grupo de professores e alunos da Universidade Federal da Bahia (UFBA) 
que comungam da ideia de que vale a pena popularizar o conhecimento e aproximar a ciência da 
juventude. Gostar de ciência e de tecnologia não é coisa de gente brilhante. É coisa de gente 
curiosa e criativa. E foi esse o espírito empreendido neste primeiro número da revista! 

Folheando-a acessamos algumas seções que foram pensadas para esclarecer dúvidas e 
sanar sua curiosidade em temas de Ciência & Tecnologia. Em “Conversa de Cientista”, a 
coordenadora desta iniciativa, Professora Doutora Rejâne Maria Lira-da-Silva, do Instituto de 
Biologia da UFBA, apresenta uma série de atividades realizadas ao longo dos últimos anos, que 
provam que vocação científica é um direito de qualquer cidadão. Seus dados mostram que um 
total de 600 alunos (as) de escolas públicas de Salvador e interior da Bahia já apresentaram mais 
de 200 trabalhos em eventos científicos realizados pelo Brasil afora. Um trabalho é pioneiro no 
estado e consolidou um espaço para a divulgação científica dentro da universidade de forma 
permanente, coisa que não existia antes. 

Serpente, Cobra ou Ofídio? Essa resposta você pode encontrar no texto do pesquisador 
do Instituto Butantan, Giuseppe Puorto, sobre serpentes. Suas explicações nos ajudam a 
combater os medos que temos de coisas desconhecidas. Este texto veio para descomplicar o 
conhecimento para a grande maioria da população. 

Em “Relatos de Experiência”, outra seção da revista, vamos conhecer como o Projeto 
Ciência Arte e Magia da UFBA, realizou parcerias com inúmeras escolas de Salvador e interior da 
Bahia na última década resultando em inúmeras atividades de popularização de C&T. 

No artigo das jornalistas Mariana Alcântara e Mariana Sebastião, intitulado “Ciência na 
Telinha do Celular: Produzindo Vídeos Científicos e Estimulando a Criatividade”, você vai 
conhecer algumas dicas de como produzir vídeos, um projeto coordenado por esta professora 
que escreve a apresentação. Desde 2004, venho, por meio de meu grupo de pesquisa Cultura e 
Ciência em busca da consolidação de uma mídia jovem em C&T na Bahia. 

A seção “Entrevista” reúne nesta edição o depoimento do primeiro astronauta brasileiro 
Marcos Pontes e suas impressões sobre o que significa olhar a Terra do espaço, além da opinião 
do presidente da Academia de Ciências da Bahia, professor Roberto Santos, sobre o ensino de 
Ciências no nosso Estado. Vale a pena ler também o depoimento do “Caçador de Dinossauros”, 
Alexander Kellner, que relata sua vocação para a paleontologia. Além disso, ninguém pode 
passar por essas leituras e ficar alheio aos textos de vários alunos e alunas do ensino médio da 
Bahia, que tentam desmistificar a depressão, a evolução das espécies, a adolescência, a clonagem 
e tantos temas que povoam nosso cotidiano e imaginação. 

Essa revista é publicada num momento importante, onde dados da pesquisa Percepção 
Pública da Ciência e Tecnologia através dos meios de comunicação: o uso de tecnologias 
emergentes (celulares) na produção de vídeos científicos para público jovem em Salvador/Bahia, 
realizada, em 2011, por um grupo de professores da UFBA, o qual liderei, somam-se aos dados 
sobre Percepção Pública de C&T na Bahia, realizada em 2013 pelo Datafolha, e encomendada 
pela Academia de Ciências da Bahia, apresentam resultados alarmantes. Há um 
desconhecimento da juventude sobre os pesquisadores e as instituições baianas e falta de 
interesse da população baiana em temas de Ciência e Tecnologia, dados apresentados nestas 
duas pesquisas.  

A Revista Jovens Cientistas surge com a proposta de servir como um espaço para a 
popularização de temas de interesse da juventude baiana. Ao ler a revista relembrei minha 



 

 

primeira experiência com divulgação científica para e com a juventude. Foi na Unicamp, em 
1986, quando produzi um vídeo sobre hemofilia e o título era “Movimento”. Acho que essa 
revista é semelhante no sentido de que foi construída exatamente dessa forma, pois temos uma 
série de artigos da comunidade científica escritos para os jovens, mas ao mesmo tempo há um 
espaço garantido para a produção da própria juventude. Experiências como essa são 
fundamentais para o estado como a Bahia que não possui políticas públicas eficientes no 
enfrentamento da exclusão científica.  

Espero que encontrem nessa publicação um lugar seguro para tirar dúvidas e para 
proporcionar um debate crítico dentro das salas de aulas de todas as escolas da Bahia, tão 
carentes de produtos genuinamente baianos de divulgação científica. À todos e todas, desejo 
uma boa leitura! 

 

 
Professora Doutora Simone Terezinha Bortoliero 

Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia 
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O PAPEL SOCIAL DE UM PROGRAMA NÃO FORMAL DE EDUCAÇÃO, VOCAÇÃO E 
DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NA BAHIA: É NECESSÁRIO, DIFÍCIL, MAS CONSEGUIMOS! 

Rejâne Maria Lira-da-Silva1  
 

Um dos grandes desafios que se apresenta 
para Cientistas e Jornalistas atualmente é 
comunicar a ciência para a população em 
geral. Museus, Centros de Ciências, 
Exposições, Feiras de Ciências e Olimpíadas, 
justamente as principais ferramentas 

utilizadas pelos cientistas, ocuparam os 
últimos lugares, com uma frequência que 
variou entre nunca a quase nunca, entre 
uma pesquisa com jovens ibero-americanos 
(POLINO, 2011). A Cultura Científica está 
imbricada em uma Educação Científica e 
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Divulgação Científica de qualidade, e é aí que 
Jornalistas, Cientistas e Professores de 
Ciências devem trabalhar em um só lado.  

Este é um relato da experiência da pesquisa-
ação sobre o papel social do Programa de 
Educação, Vocação e Educação Científica 
na Bahia, criado em 2005 na UFBA, uma 
discussão sobre a sua necessidade, diante do 
fraco desempenho dos estudantes brasileiros 
no Programa Internacional de Avaliação de 
Jovens Escolares (PISA, 2006), as 
dificuldades de sua implantação e a sua 
efetiva realização. Na escala de Competência 
em Ciências no PISA de 2006, 61,8% dos 
alunos brasileiros ficaram no Nível 1 (até 
409,5 pontos), que evidencia um padrão de 
conhecimento científico tão limitado que só 
conseguem aplicá-lo a uma poucas situações 
familiares ou apresentar explicações 
científicas óbvias. Nenhum estudante 
brasileiro avaliado atingiu o Nível máximo 
(6) - acima de 707,9 pontos - onde 
conseguem identificar, explicar e aplicar 
conhecimentos da ciência e conhecimentos 
sobre ciências em um leque variado de 
situações complexas do dia-a-dia. A despeito 
dos péssimos índices, os estudantes 
brasileiros apresentaram grande adesão às 
Ciências, uma vez que 85,7% deles 
responderam positivamente ao quesito tenho 
interesse em aprender sobre ciências e 82,5% 
ao item gosto de saber coisas novas sobre 
ciências. Na avaliação das competências os 
alunos brasileiros apresentaram os melhores 
índices em identificar questões científicas 
(398,2 pontos) e os piores em usar as 
evidências científicas (378,1 pontos) e isto 
inclui refletir sobre as implicações sociais da 
ciência e do desenvolvimento tecnológico. Na 
dimensão dos conhecimentos de ciências, os 
estudantes apresentaram a melhor 
pontuação (403) no conhecimento sobre os 
Sistemas Vivos (células, seres humanos, 
populações, ecossistema, biosfera) e a pior 
no conhecimento sobre Terra e Universo – 
375 pontos (estruturas da Terra e seus 
sistemas, energia, mudanças nos sistemas da 
Terra, história da Terra, a Terra no espaço). 
Não por acaso, as áreas específicas que os 
estudantes manifestaram maior interesse 
foram Biologia (81,2%) e os dados do Censo 

Escolar do Ensino Médio de 2007, do 
Ministério da Educação, mostraram que 
Biologia é a disciplina com maior adequação, 
o que significa, que o Professor ensina na sua 
área de Graduação e com formação em 
Licenciatura, o que nem sempre acontece 
com Química e Física (WAISELFISZ, 2009). 
Um aspecto revelador do PISA (2006) 
mostrou que sob o ponto de vista 
instrumental, ou seja, das vantagens 
profissionais e laborais derivadas de um 
melhor domínio das ciências, os estudantes 
brasileiros também responderam 
positivamente a itens como estudo ciências 
porque sei que é útil para mim (76,6%), vale a 
pena esforçar-me em ciências, pois isso vai 
ajudar-me na profissão que quero vir a ter 
(75%), vale a pena estudar ciências, pois o que 
aprendo pode aumentar as minhas hipóteses 
de trabalho futuras (71,2%), provavelmente 
por estarem na última etapa da educação 
básica e prestes ou já inseridos no mercado 
de trabalho. No exame de 2012 o quadro não 
mudou muito: o Brasil evolui em matemática, 
mas permanece entre as últimas posições: 
58º lugar. Pelo menos 19 mil estudantes 
brasileiros participaram da avaliação, e a 
média geral do país foi calculada em 402 
pontos (INEP, 2012; OECD, 2013). Para 
Waiselfisz (2009) os fatores que explicam o 
baixo desempenho dos jovens estudantes 
brasileiros no PISA e o abismo que nos 
separa dos resultados dos países cuja 
educação é de qualidade, é o significativo 
atraso escolar dos estudantes do Brasil, 
sobretudo no meio rural, quando 
comparados com o de outros países do 
mundo (média de 8,74 anos), que tem sido 
combatido com a recente regulamentação 
baixando de 7 para 6 anos, a idade de 
ingresso na escola; o descumprimento das 
leis relativas à educação de crianças e jovens; 
a formação e aproveitamento inadequado 
dos professores do Ensino Fundamental, a 
alta rotatividade destes docentes nas escolas 
públicas e o equívoco histórico de relegar ao 
ensino de Ciências um segundo plano na 
formação dos estudantes.  

O impacto disso é mostrado por Polino 
(2011), onde apenas 2,7% dos estudantes 
do ensino médio (de 15 a 19 anos) da 
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América Latina e Espanha querem ser 
cientistas e seguir uma carreira nas áreas de 
ciências exatas ou naturais (Biologia, 
Química, Física e Matemática), 56% dos 
entrevistados se disseram interessados em 
se profissionalizar em ciências sociais. 

O ensino de ciências no Brasil vai mal e 
certamente esta não é uma responsabilidade 
dos estudantes, nem tão pouco falta de 
interesse por parte deles. O problema é 
complexo e a principal causa, sem dúvida é a 
histórica corrupção que leva boa parte dos 
nossos recursos que poderiam ser utilizados 
para a educação. Ainda assim, o Brasil tem 
levado a cabo programas com estudantes da 
Educação Básica, entre eles, destaco a linha de 
ação no âmbito do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação (MCTI), denominada 
"Ciência, Tecnologia e Inovação para o 
Desenvolvimento Social", as Olimpíadas de 
Ciência, o Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação Científica Júnior – uma parceria 
entre o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) e o MCTI e as Fundações de Amparo à 
Pesquisa estaduais, o Prêmio Ciências no 
Ensino Médio (apoiado pelo MEC), o 
Programa de Popularização da Ciência e 
Melhoria da Qualidade do Ensino nas Escolas 
Públicas do País, denominado “A Ciência é de 
Todos” (apoiado pelo MEC e pela UNESCO). 
Foi neste âmbito que foi implantado, em 2005, 
o Ciência, Arte & Magia, hoje Programa 
Social de Educação, Vocação e Divulgação 
Científica na Bahia, no Instituto de Biologia 
da Universidade Federal da Bahia.  

Nosso Programa foi destacado por Roitman 
(2007, 2009) como uma das quatro recentes, 
entre várias experiências exitosas 
conduzidas com o objetivo de consolidar a 
educação científica na Educação Básica no 
País, ao lado do Projeto ABC na Educação 
Científica – Mão na Massa (Academia 
Brasileira de Ciências), Sangari do Brasil e 
Centro de Educação Científica de Natal e 
Macaíba – RN (Instituto Internacional de 
Neurociências de Natal Edmond e Lily Safra). 

Foi observando e experimentando, através da 
oferta da Disciplina “Ensino de Ciências: 
Criatividade e Experimentação”, oferecida no 

Programa de Pós-graduação em Ensino, 
Filosofia e História das Ciências (UFBA/UEFS), 
ao qual estou vinculada, e também por meio 
da coordenação da área de Licenciatura em 
Biologia do Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação à Docência (PIBID, apoiado pela 
CAPES), que mergulhei nas dificuldades dos 
professores de ciências. A partir da escuta em 
relação a essas dificuldades, principalmente 
no que diz respeito à sua prática docente, e ao 
seu discurso de que “os alunos não querem 
nada”, é que me debrucei em implantar um 
Projeto que auxiliasse Professores e 
Estudantes da Educação Básica no ensino de 
ciências.  

Este Programa relaciona Extensão, Ensino e 
Pesquisa-ação, através da Educação e da 
Divulgação Científica. Tem como objetivo 
principal despertar vocações científicas, com a 
expansão da cultura científica entre os jovens, 
através da criação de Centros Avançados de 
Ciências (CAC), coordenados por professores 
das escolas, com forte papel social, educativo e 
político de produção de conhecimento. Temos 
cumprido com o propósito do Programa "A 
Ciência é para Todos", uma vez que em nove 
anos de atividade desenvolvemos uma 
Educação Científica Criativa, com base na 
Criatividade, tanto dos discentes, quanto dos 
docentes, no desenvolvimento das atividades. 
Na sua didática o professor deve buscar 
desenvolver situações diversas, através de 
estratégias de ensino, que sejam, ao mesmo 
tempo, inteligentes, interessantes e 
instigantes. A primeira tem a ver com a razão, 
a segunda com admiração e a última com 
indagação, favorecendo ao aluno vivenciar 
experiências com esses elementos, de forma 
concomitante, trazendo, assim, uma 
revitalização ao processo de ensino-
aprendizagem, de forma dinâmica, interativa e 
lúdica. A nossa questão metodológica 
fundamentou-se na interação 
educador/educando, mediada pelo 
conhecimento científico e pela realidade 
histórico-social do aluno. Esta postura 
implicou em duas funções básicas: a função 
incentivadora e a função orientadora. 
Incentivadora, garantindo situações que 
estimularam a participação ativa do aluno no 
desenvolvimento de seus projetos, e 
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orientadora em relação ao seu objeto de 
pesquisa, orientando-o para que pudesse criar 
e desenvolver seu próprio conhecimento.  

São resultados do Programa Social de 
Educação, Vocação e Divulgação Científica 
na Bahia, a participação de cerca de 700 
estudantes do Ensino Fundamental e Médio, a 
mobilização da população escolar em torno 
dos temas sobre a importância da Ciência & 
Tecnologia, contribuindo para a 
popularização desses saberes de forma mais 
integrada; a divulgação das produções feitas 
pelos estudantes, utilizando-se de 
procedimentos científicos teórico-práticos 
pertinentes aos seus objetos de estudo, 
levando-se em conta a articulação 
interdisciplinar desses conhecimentos; 
facilitação do acesso ao conhecimento 
científico a uma população escolar mais 
desfavorecida e do entendimento, por parte 
dos adolescentes, da ciência dinâmica como 
algo presente no dia-a-dia e a ampliação da 
compreensão científica de fenômenos físicos, 
químicos, ambientais e sociais da região onde 
os alunos residem, adotando a criatividade 
como prática corrente do trabalho coletivo. 
Levando-se em consideração esses 
pressupostos, trabalhamos com cinco eixos: a 
Escola, o Educador, o Educando, a Educação e 
o Conhecimento. 

Toda a produção do Programa foi publicada 
em 5 livros e 6 livros de resumos, 42 artigos 
científicos, mais de 250 trabalhos 
apresentados em eventos científicos. 
Destacam-se a produção de cerca de 40 
vídeos, de 2006 a 2011, na Série "Jovens 
Repórteres Científicos"; 5 jogos do  "Zooteca: 
Brincando e Aprendendo com Jogos sobre 
Zoologia"  e 7 jogos  eletrônicos, concebidos e 
produzidos por jovens da Educação Básica 
das escolas parceiras do Programa. 

Acreditamos que este Programa cumpriu 
com o propósito do Programa "A Ciência é 
para Todos", uma vez que criou novas 
metodologias de ensino das ciências, a 
partir das realidades locais. É assim, que 

juntos, estamos vencendo o desafio da 
Educação Científica! 
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SERPENTES:  ESTIMULANDO A IMAGINAÇÃO! 
Giuseppe Puorto1 

 

Herpetologia é a ciência que estuda os 
répteis e os anfíbios. A palavra grega 
“herpetos” significa o que se arrasta. Réptil 
significa reptar ou rastejar e refere-se a 
animais que “rastejam” ou que se “arrastam” 
pelo chão. Mas nem todos se locomovem 
desta forma. Deste grupo fazem parte os 
jacarés, crocodilos e gaviais (crocodilianos), 
os jabutis, cágados e tartarugas (quelônios), 
os lagartos e as serpentes (escamados). 

E os Dinossauros? Sim, os Dinossauros 
também fazem parte deste grupo e 
dominaram o mundo por muito tempo, 
conhecida como a “Era dos Répteis”, quando 
esses vertebrados atingiram grande 
diversidade de formas e algumas até 
gigantescas. Os répteis foram os grandes 
conquistadores do meio terrestre e, por 
mais estranho que pareça, seus ancestrais 
foram os anfíbios! 
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As serpentes e lagartos são os répteis viventes 
que obtiveram o melhor êxito evolutivo e uma 
grande dispersão por todos os tipos de 
biomas e ambientes, estando ausente apenas 
nos polos e nas grandes altitudes. 

Afinal: serpente, cobra ou ofídio? Os três 
termos podem ser usados como sinônimos e 
designam o mesmo tipo de animal. E 
atenção, nem tudo que é alongado e sem 
patas é cobra! 

Quando se olha para uma serpente, a 
característica mais marcante é a ausência de 
membros (pernas e braços). Um exame mais 
apurado da natureza irá revelar a existência 
de outros animais sem extremidades 
locomotoras, entre eles: alguns lagartos, 
anfíbios, peixes e até invertebrados, 
erroneamente relacionados com os ofídios 
pelo aspecto serpentiforme. 

As serpentes surgiram ha aproximadamente 
135 milhões de anos e acredita-se que 
evoluíram a partir de um tipo de lagarto de 
vida subterrânea, que se adaptara muito 
bem com um corpo alongado, redução das 
patas e olhos atrofiados. 

Após a perda dos membros locomotores 
surgiu uma série de características 
exclusivas das serpentes. Toda sua anatomia 
e comportamento evoluíram e se ajustaram 
a um corpo alongado. 

Os movimentos serpentiformes são 
possibilitados por numerosas vértebras 
interligadas que lhes permitem flexibilidade. 
Isto pode ser observado em cobras como a 
cascavel, jibóia ou cobra-cipó em locomoção, 
quando seu corpo está estirado. Ao menor sinal 
de perigo, rapidamente se enrodilha, ficando a 
parte anterior de seu corpo em forma de “S”. A 
distensão, a partir desta posição, é o “bote” 
defensivo, que em termos de alcance é 
proporcional ao seu tamanho, atingindo em 
média um terço de seu comprimento. Convém 
lembrar que essa é uma das táticas defensivas e 
que o bote é utilizado como último recurso 
contra o inimigo que se aproxima, pois este 
comportamento gasta energia e expõe a 
serpente. 

As serpentes são animais presentes no 
imaginário humano, carregando uma série 
de simbologias de acordo com a cultura 
local e a época. A elas estão associados 
diferentes símbolos: monstro matador, 
tentação, traição, magia, poder divino, 
virilidade sexual ou sabedoria. 

Muitas são as histórias criadas em torno das 
serpentes e poucas ou nenhuma delas 
possuem fundamento. Com certeza, estas 
histórias, passadas através de gerações, se 
originam de fatos corriqueiros observados 
pelo indígena, pelo caboclo, pelo ribeirinho, 
pelo imigrante, pelo homem do campo, 
enfim por aqueles que fazem da sua história 
a verdade do mito. 

Portanto, a sucuri não engole um boi adulto; a 
cobra não mama e não bebe leite; não existe 
cobra voadora; não existe cobra de vidro; o 
“bafo” da jibóia não é venenoso e não queima; a 
jibóia não fica venenosa em agosto; pois ela não 
é venenosa;  a cobra não tem capacidade de 
hipnotizar; a cobra peçonhenta não deixa o 
veneno na folha antes de entrar na água; cobra 
não dança ao som da flauta; cobra não causa 
cobreiro; cobra venenosa pica com os dentes 
modificados em presas e não com a língua ou 
com a ponta da cauda; o veneno da “jararaca do 
rabo branco” não é pior que a jararaca adulta, e, 
cada anel do guizo da cascavel não é um ano de 
vida! Estas são apenas algumas das histórias e 
lendas sobre as serpentes. 

As relações entre os homens e as serpentes 
historicamente sempre foram críticas. 
Interpretações erradas de fatos observados 
do comportamento natural destes animais 
alimentaram as lendas, crendices e histórias 
bizarras prejudicando, inclusive, 
procedimentos naturais de prevenção de 
acidentes e de primeiros socorros. 

As serpentes fazem parte do meio ambiente 
e participam da cadeia alimentar como 
predadores e presas. Seu repertório de 
táticas defensivas foi desenvolvido ao longo 
da evolução para driblar seus inimigos 
naturais e se protegerem. 

Geralmente as cobras não atacam, se 
defendem! 
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A UNIÃO DOS NÍVEIS MUNICIPAL, ESTADUAL, FEDERAL E  
PARTICULAR DO BRASIL EM PROL DA EDUCAÇÃO. 

Bárbara Rosemar Nascimento de Araújo 

 
Hoje, com a globalização das informações, 
nada mais coerente do que trabalharmos em 
parcerias, principalmente entre os entes da 
federação. O conhecimento construído em 
um município está incluído em um estado, 
bem como no país. Sendo assim, todos 
precisam estar em consonância para que 
esse conhecimento possa ser popularizado 
nas comunidades indistintamente e isso 
inclui as instituições particulares que 
podem e devem estar engajadas 
propiciando ampliação das ações 
educativas.  

Um caso muito bem sucedido é a parceria 
entre o Colégio Estadual Alfredo Magalhães 
(CEAM), a Vigilância em Saúde Ambiental 
(Visamb) da Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS) da Prefeitura Municipal de Salvador 
(PMS), o Instituto de Biologia (IBIO) da 
Universidade Federal da Bahia (UFBA) e a 

União Metropolitana para o Desenvolvimento 
da Educação e Cultura (UNIME).  

Em 2008, o Projeto Ciência, Arte & Magia da 
UFBA, em parceria com o CEAM, promoveu a 
instalação do Centro Avançado de Ciências 
(CAC), que é um espaço onde ocorre uma 
oficina de Iniciação Científica Júnior, sendo 
esta a primeira escola de nível fundamental II 
a participar dessas atividades. Essa iniciação 
científica visa desenvolver o interesse em 
atividades científicas e projetos no sentido de 
desenvolver a vocação científica, com 
experimentos, jogos e produção de vídeos 
científicos. Isso desperta o interesse em 
trabalhar em temas diversos e de importância 
para a Ciência & Tecnologia, além de 
contribuir para a educação e divulgação 
científica, facilitando o acesso das 
comunidades às produções científicas, 
popularizando conhecimentos.  

 

Figura 1. Apresentação do experimento “Desastres Naturais” no evento Ciência Jovem, em Pernambuco, em 
2012, promovido pelo Espaço Ciência, em parceria com UFBA e Vigilância Ambiental em Saúde 
Foto: Mariana Sebastião 
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Em 2010, outra parceria foi efetivada com a 
Visamb com vistas a ampliar as ações do 
CAC com a inclusão da Educação em Saúde 
Ambiental (ESA), associando aos trabalhos 
temas dos programas da Vigilância em 
Saúde Ambiental, que possuem como temas 

Vigiágua – Vigilância da qualidade da água 
para consumo humano; Vigiar – Vigilância 
da qualidade do ar; Vigisolo – Vigilância da 
qualidade do solo e Vigidesastre – Vigilância 
relacionada aos desastres naturais. 

 

 
Figura 2A. Apresentação dos trabalhos produzidos 

pelos estudantes do CAC., na. Semana do 
Meio Ambiente na Escola Municipal Senhora 
Santana, promovido pela Visamb.  Fotos: 
Bárbara Rosemar 

 

Figura 2B. Apresentação dos trabalhos produzidos 
pelos estudantes do CAC., na. Semana do 
Meio Ambiente na Escola Municipal Senhora 
Santana, promovido pela Visamb.  Fotos: 
Bárbara Rosemar 

 

Nesse mesmo ano foi estabelecida outra 
parceria com a UNIME, a qual disponibiliza 
materiais e espaço para ampliar o espaço de 
pesquisa, bem como área de divulgação dos 
trabalhos, pois os estudantes do CAC sempre 
estão envolvidos em atividades desenvolvidas 
por essa instituição aumentando a área de 
cobertura dessas divulgações.  

 

Todos os trabalhos preparados geram 
relatórios e apresentações nas comunidades, 
escolas públicas e particulares, além de 
publicações em Encontros Científicos 
específicos, locais e em outros Municípios da 
Bahia e de outros Estados.  



 
 

CONVERSA DE CIENTISTA 
 

 
Revista Jovem Cientista 
Instituto de Biologia – UFBA 
Salvador, v.1, n. 1, mar. 2014. 

15 

 
 

CIÊNCIA NA TELINHA DO CELULAR: PRODUZINDO VÍDEOS  
CIENTÍFICOS E ESTIMULANDO A CRIATIVIDADE. 

Mariana Alcântara e Mariana Sebastião 
 

De vídeos feitos com celulares a internet já 
está lotada. Briga de colégio, piadas 
engraçadas, gravações de espetáculos 
musicais e tantos outros. Mas pode 
acreditar: ainda tem espaço para outras 
produções, especificamente de um diretor e 

produtor especial: você! A ideia é aproveitar 
as funcionalidades de qualquer celular que 
possua uma câmera e um gravador de voz 
(dos mais simples aos mais sofisticados) e 
produzir minivídeos, de um a dois minutos, 
com assuntos de ciências. 
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Mas não se engane! As ciências que estamos 
falando aqui não são apenas aquelas exatas 
e biomédicas: química, física, biologia e 
matemática. Além delas, vale apostar nas 
ciências humanas e sociais aplicadas para 
discutir qualquer conteúdo. As próximas 
linhas foram escritas especialmente para lhe 
ajudar a aflorar a criatividade e utilizar a 
sua tecnologia para difundir o conhecimento 
científico! 

 

Por onde começar? 

O primeiro passo é muito, muito fácil: 
encontrar um assunto que seja interessante 
para você. Tente encontrar dentro desse 
mundão, algum conteúdo ou discussão que 
você realmente gostaria de tratar. Feito isso, 
o ideal agora é escolher dentro desse 
assunto, uma perspectiva menor. Por 
exemplo: vamos supor que escolhi o tema 
Lixo. Mas este tema é imenso, me dá uma 
proporção muito grande de informações. 
Então, o que faço? Escolho falar dos 
problemas que o meu bairro sofre devido à 
coleta escassa do lixo. Isso significa que eu 
escolhi uma perspectiva menor dentro 
daquele assunto enorme que eu escolhi 
trabalhar. 

O segundo passo é montar o roteiro! Dentro 
dessa fase está: 
 
1) fazer uma pesquisa sobre o tema. 
Procurar informações confiáveis, fotos, 
vídeos, ou quaisquer outros materiais que 
possam lhe ajudar na produção do seu 
vídeo;  
 

2) produzir o texto do roteiro. Para isso, 
você pode fazer uma junção de informações 
que pesquisou e construir um texto 
coerente, inclusive falando sobre o seu 
bairro. Não esqueça de incluir no texto 
informações importantes do ponto de vista 
científico, como por exemplo os riscos para 
a saúde da população que a falta da coleta 
de lixo pode causar! Para um vídeo de um 
minuto, você pode escrever 10 linhas de 
uma folha de seu caderno. É mais ou menos 

a quantidade certinha para a narração do 
seu vídeo alcançar os 60 segundos; 
 

3) com o texto do roteiro prontinho, é hora 
de casar com as imagens que você vai 
utilizar. Uma informação importante logo de 
início: o tempo ideal para que uma imagem 
produzida para um vídeo fique à mostra na 
telinha é de três segundos! Se você alongar 
demais a imagem, o vídeo fica chato, 
monótono. Do mesmo modo, se você 
encurtar demais, ninguém vai conseguir 
perceber o que passou, não é mesmo?  
 

Então, é hora de pensar: O que vou filmar 
com meu celular? Vou pegar imagens do lixo 
nas ruas do meu bairro e do quê mais? Vou 
entrevistar alguém do meu bairro para falar 
como o problema prejudica os moradores? E 
com relação aos problemas de saúde, posso 
entrevistar algum pesquisador do assunto, de 
uma universidade próxima, para que ele me 
explique os riscos que isso tem para a 
população? É hora de você, produtor, deixar 
a criatividade rolar e pensar bem nas 
imagens que vão enriquecer o seu vídeo. 
Lembrando que além de imagens em 
movimento, você pode fazer fotos com o seu 
celular e utilizá-las no seu vídeo! 
 

Pós-produção: organizando e editando o 
material recolhido 

Depois de ter recolhido todo o material para 
o seu vídeo, é necessário organizar tudo o 
que você tem. Pegue um papel, uma caneta e 
o seu celular, e comece a anotar o nome de 
cada uma das suas imagens em movimento 
ou fotos e escrever o que tem em cada uma 
delas. Essa organização vai te ajudar a 
escolher as melhores imagens produzidas 
para compor o seu vídeo na hora da edição. 
Essa técnica é chamada de decupagem nas 
grandes emissoras de televisão.  

Depois disso, hora de editar o seu material! 
Se você usa o sistema Windows, pode fazer 
toda a edição do seu vídeo no Windows Live 
Movie Maker, em qualquer versão. Caso 
você utilize um software livre, um exemplo 
de editor de vídeo interessante é o Kino. 
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Ambos os programas são ideais para quem 
tem pouca ou nenhuma experiência com 
edição de vídeos Portanto, não fique 
preocupado! Além disso, os dois programas 
não possuem necessidade de ser executados 
em computadores com alta memória, já que 
são softwares simples. Existe uma grande 
quantidade de outros editores de vídeo 
gratuitos que você pode utilizar. Basta 
procurar e aprender a manuseá-los, você 
pode fazer isso! 

 

Divulgue o seu material! 

Hora de mostrar a sua obra-prima para 
todos os componentes das suas redes! 
Cadastre uma conta no Youtube e carregue o 
seu curta. Não esqueça de colocá-lo numa 

categoria específica, como educação ou 
ciência e tecnologia, montar um sinopse e 
colocar as palavras-chave. Depois, utilize as 
suas redes sociais e o seu e-mail para 
divulgar o seu material. Mostre aos seus 
amigos como foi interessante chegar àquele 
resultado! 

Tem mais: alguns sites promovem concurso 
de vídeos de um minuto, com temas 
diversos. Um deles é o Festival do Minuto – 
www.festivaldominuto.com.br. Já pensou 
em ser premiado por uma produção 
inteiramente sua?! Já dizia o escritor Orison 
Marden: “Não espere por oportunidades 
extraordinárias. Agarre ocasiões comuns e 
as faça grandes!”.  
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COMO TRANSFORMAR SONHOS EM REALIDADE 
O Astronauta Marcos Pontes chama atenção para a educação de qualidade, tão necessária para a 

educação dos jovens 
 
 

Marcos Pontes foi o primeiro astronauta 
brasileiro a participar de uma missão 
espacial. Há seis anos, ele decolou a bordo 
da espaçonave russa Soyuz TMA-8 rumo à 
Estação Espacial Internacional, 
retornando à Terra no dia 9 de abril de 
2006. Tendo realizado o sonho de quase 
todas as crianças do mundo, Marcos 
Pontes tem se dedicado a participar de 
diversos eventos contribuindo para o 
ensino das ciências e colaborando na luta 
pela educação de qualidade entre as 
crianças e jovens de escolas públicas e 
privadas brasileiras.  

 

RJC - O senhor é ainda o único astronauta 
no Hemisfério Sul. Este dado confere? O 
que é preciso acontecer na educação 
brasileira para que mais crianças e jovens 
realizem o sonho de se tornarem 
astronautas? 

M.P. - Eu sou o primeiro astronauta 
profissional (turma da NASA com dois anos 
de formação) de nacionalidade única de um 
país do Hemisfério Sul do Planeta. Existem 
turistas e alguns profissionais, como o Andy 
(nascido na Austrália) que foram para os 
Estados Unidos, tornaram-se cidadãos 
americanos, foram selecionados pela NASA e 
voam com a bandeira americana, como 
astronautas americanos. Sobre a educação 
brasileira, precisamos de uma revolução de 
coragem política e atitude dos profissionais 
de educação para concentrar esforços sobre 
o ensino fundamental: melhorar a formação, 
o respeito, o reconhecimento e os salários 
dos professores; melhorar a infraestrutura 

das escolas em laboratórios, qualidade e 
número das salas de aula, bibliotecas, salas 
de computadores. Ter ensino de período 
integral em todas as escolas públicas do País. 
Incluir no currículo matérias de 
desenvolvimento pessoal, desenvolvimento 
sustentável e voltar às matérias de cidadania. 
Parar de gastar com coisas como quadros 
digitais, um laptop por criança, etc. e investir 
para ficar excelente no básico. Depois que 
isto estiver feito, aí sim, pensar em um laptop 
por criança, etc. 

 

RJC - O senhor foi o primeiro brasileiro a 
conquistar o espaço. Qual foi a sensação 
de olhar o Planeta Terra sob uma 
perspectiva vista por tão poucos homens? 

M.P. - A sensação é maravilhosa do ponto de 
vista pessoal. No meu livro “Missão 
Cumprida. A história completa da primeira 
missão espacial brasileira”, disponível para 
compra autografado pelo meu website 
http://www.marcospontes.com.br, conto 
essa sensação e muito mais fatos nunca 
divulgados pela imprensa do antes, durante e 
depois da missão. 

 

RJC - O senhor realizou o sonho de muitos 
jovens: ser um astronauta! Quais são as 
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dicas para que um estudante brasileiro, 
principalmente o de escolas públicas, 
possa seguir esta carreira? 

M.P. - Não desistir do sonho, mesmo que 
falem que é impossível, cuidar da saúde, 
estudar muito, trabalhar, persistir e sempre 
fazer mais do que esperam de você. No meu 
livro “É Possível! Como Transformar Seus 
Sonhos em Realidade”, também disponível 
autografado no meu website, eu dou todas as 
instruções e técnicas para todos os jovens 
realizarem seus sonhos. Vale a pena conferir! 

 

RJC - Quais foram os principais 
experimentos que o senhor levou para o 
espaço? Qual a importância deles? 

M.P. - Foram oito experimentos: dois 
tecnológicos (para desenvolvimento de 
produtos), quatro científicos (para 
desenvolvimento de conhecimento) e dois 
educacionais (para desenvolvimento de 
futuro). Nossos cientistas foram 
extremamente elogiados no exterior. No 
Brasil, a imprensa fez um péssimo trabalho 
e nada falou sobre suas descobertas e 
importância. Aqui não há espaço para 
descrever esses experimentos à altura dos 
seus méritos. Portanto, convido a todos os 
brasileiros que realmente querem saber de 
fatos a lerem todos os detalhes dos 
experimentos, inclusive com entrevistas 
com os pesquisadores, no meu livro “Missão 
Cumprida. A História Completa da Primeira 
Missão Espacial Brasileira”. 

 

RJC - Poderia citar alguns exemplos de 
tecnologias desenvolvidas para ajudar os 
astronautas que foram incorporadas ao 
nosso dia a dia? 

M.P. - Esses são parte do conjunto de 
tecnologias espaciais chamados spinoffs. No 
websitespinoff.nasa.gov vocês podem 
encontrar centenas de exemplos. 

 

RJC - Como é passar dez dias numa 
estação espacial? Quais os maiores 
perigos e desafios? 

M.P. - A vida na ISS é extremamente corrida 
e atarefada para nós. Eu sou um astronauta 
profissional do tipo “especialista de missão” 
(que na prática significa “mecânico de 
espaçonave (risos). Assim, como membro da 
equipe de manutenção da ISS, minhas 
funções são, basicamente, operar, consertar, 
montar e reconfigurar sistemas da 
espaçonave. Existem riscos grandes 
envolvidos, basta considerar o ambiente 
espacial (praticamente zero pressão, 
irradiação, dinâmica, etc.) e ver a 
importância de mantermos os sistemas 
operando perfeitamente. Considere também 
o aspecto emocional na equação. Exige uma 
preparação intensa. 

 

RJC - Soubemos que o senhor é candidato 
a empreender uma viagem à Marte. Quais 
as etapas a serem alcançadas para 
conquistar esta vaga? Por que esta 
viagem é considerada como sendo apenas 
de ida? E por que o senhor iria mesmo 
assim? 

M.P. - Como astronauta do “core” de 
astronautas da ISS, eu posso ser escalado (e 
gostaria muito). Não existem “etapas”, mas é 
importante participar das iniciativas e 
desenvolvimentos do projeto. Posso 
depender de acordo internacional do Brasil 
ou não, se aceitar alguma das ofertas de 
empresas e instituições internacionais que 
frequentemente me convidam para 
trabalhar nos seus projetos. Agora, uma 
missão à Marte deve acontecer apenas na 
década de 2030 e as primeiras tripulações 
realmente terão que abrir caminho e montar 
toda a estrutura em Marte, com pouca 
chance de retornar depois de todo o dano à 
saúde que a viagem de ida causará. Estarei 
velho (se estiver vivo) naquela época. Ir 
para Marte e cumprir essa missão seria uma 
maneira de encerrar com chave de ouro 
minha participação nesse mundo, ajudando 
outros (a humanidade) a chegarem lá. 

 

RJC - O primeiro homem a pisar na Lua, 
Neil Amstrong, faleceu ano passado aos 
82 anos de idade. E o senhor teve a 
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oportunidade de conhecê-lo! Quais foram 
as suas impressões? 

M.P. - Uma pessoa exemplar como 
profissional. Uma coisa que eu gostava 
muito, em particular, era o fato de ele ter se 
tornado um professor depois que voltou do 
espaço. É um exemplo que eu sigo. Professor 
é a profissão mais importante de qualquer 
país realmente sério com o 
desenvolvimento. 

 

RJC - Qual a situação do Brasil com 
relação às pesquisas espaciais 
desenvolvidas? O que é preciso fazer para 
nos igualarmos aos países desenvolvidos? 
Quais os impactos sociais que este tipo de 
investimento pode proporcionar? 

M.P. - Nosso programa espacial tem todas as 
áreas de trabalho, mas nenhuma realmente 
desenvolvida. Faltam melhores condições de 
trabalho para os profissionais, melhores 
salários para engenheiros, técnicos e 
cientistas, mais contratações, melhores 
laboratórios, etc. Existe um longo caminho a 
ser percorrido pelo Brasil. Interessante 
notar que fomos um dos primeiros países a 
começar um programa espacial (início da 
década de 1960!). Por aí você vê que algo 
não funcionou bem no Brasil. Em resumo: 

muita política e pouco resultado. 
Precisamos mais investimento em ciência e 
tecnologia? Sim. Mas a questão é muito mais 
profunda. Precisamos de melhor legislação, 
mais integração entre indústria, academia e 
centros de pesquisa, menos ego, mais 
políticos que realmente sejam preparados 
para entender a importância da educação, 
ciência e tecnologia para o desenvolvimento 
do país, mais humildade para reconhecer 
que ninguém sabe tudo e precisamos ouvir e 
aprender mais, mais políticos que realmente 
se dediquem ao desenvolvimento, mais foco 
da imprensa em divulgar coisas produtivas 
para o país, menos polêmica, 
sensacionalismo e fofoca, mesmo que isso 
reduza um pouco os lucros dos meios de 
comunicação, melhores exemplos, mais 
professores… bons professores. Os impactos 
positivos de um programa espacial para um 
país do tamanho do Brasil são óbvios: 
melhor monitoramento do território, maior 
produção agrícola, maior segurança, maior 
capacidade de resposta antecipada a 
desastres naturais, melhor previsão 
climática, melhor comunicação, maior 
independência tecnológica em áreas críticas, 
maior número de inovações, mais empresas, 
mais empregos, etc. 
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COMO OS ASTRONAUTAS VÃO AO BANHEIRO NO ESPAÇO? 

 
 

Este é o título de um livro muito 
interessante de Jorge Luiz Calife, mas vamos 
ao que interessa! As viagens espaciais 
passaram da ficção à realidade na década de 
1960, mas nesta época as viagens tinham 
pouca duração e os astronautas ficavam em 
cápsulas pequenas. Logo, não havia a 
necessidade de banheiros. As necessidades 
eram feitas em garrafas plásticas e toalhas 
molhadas (fezes e urina, respectivamente). 
Isso era o que acontecia na Gemini. Com a 
evolução das viagens na década de 1970, as 
naves ganharam até chuveiro! A partir da 
década de 1980, com a utilização dos ônibus 
espaciais e participação das mulheres nas 
missões, a suíte foi melhorada e os 
projetistas se viram na obrigação de 
desenvolver sanitários mais modernos. Para 
os resíduos líquidos foi desenvolvida uma 

espécie de funil para ser encaixado à área 
genital, permitido que tanto homens quanto 
mulheres pudessem urinar sentados ou em 
pé. Já para os resíduos sólidos existe um 
vaso sanitário com encaixe para os pés e 
uma barra sobre as coxas, evitando que os 
astronautas saiam flutuando. Nas missões 
externas e aterrissagem os astronautas 
usam fraudas especiais que conseguem 
absorver até um litro de dejetos. 

Os banheiros não usam água, apenas um 
fluxo de ar que suga os resíduos. Os sólidos 
são comprimidos e armazenados em uma 
cápsula que será removida na aterrissagem. 
Já os líquidos são despejados no espaço para 
que evaporem. Todo ar que é usado na 
sucção dos resíduos é filtrado para eliminar 
as bactérias e depois reutilizado na cabine. 
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A HISTÓRIA DA QUÍMICA ORGÂNICA PELA VISÃO DE UM ESTUDANTE 
Caio Vinícius de Jesus Ferreira dos Santos1 

 

 
A química é a ciência que estuda os 
compostos, as substâncias, suas 
propriedades e as leis que a regem. Ela é 
utilizada desde a época das primeiras 
civilizações como, por exemplo, o Egito. Os 
egípcios desenvolveram trabalhos 
utilizando fundição de ouro, como a 
magnífica máscara mortuária do faraó 
Tutakamon (c. 1371-c. 1352 a.C), com os 
materiais diamante, prata e outros. Além 
disso utilizavam pinturas em seus corpos 
feitas de compostos orgânicos extraídos de 
árvores. Outro exemplo é processo de 
mumificação ou embalsamento, considerado 
um dos primeiros trabalhos químicos feitos 
no antigo Egito chamado de Khemia. 

Hoje a química tem diversas áreas: a) 
química analítica, que tem como objetivo a 
identificação de substâncias; b) físico-
química, que estuda as propriedades 
químicas da matéria, através de uma 
combinação entre física e química; c) química 
inorgânica, também chamada de química 
mineral, que estuda os compostos que não 
apresentam carbono, embora trabalhe com 
alguns compostos que contêm carbono e são 
considerados inorgânicos e d) química 
orgânica, que conheceremos mais no 
decorrer deste artigo. 

A QUÍMICA - No século XVIII, Carl Wihelm 
Schelle (1742-1786) isolou o ácido tartárico 
(C4H6O6) da uva, o ácido cítrico (C6H8O7) do 
limão, o ácido lático (C3H6O3) do leite, a 
glicerina (C3H8O3) da gordura e a ureia 
(CHN2O) da urina. Foi graças a isso que 
Torben Olof Bergman (1735-1784) definiu em 
1777, a química orgânica como a química dos 
organismos vivos, vegetais e animais. Nesse 
mesmo período, Antonie Laurent de Lavoisier 
(1743-1794) conseguiu analisar vários 
compostos orgânicos e constatou que todos 
continham o elemento carbono. 

Em 1807, Jöns Jacob Berzelius tornou 
conhecida a teoria da Força Vital, entendida 
que somente compostos orgânicos seriam 
capazes de produzir compostos orgânicos, isto 
é, substâncias orgânicas nunca seriam 
produzidas em laboratório. No entanto, 
Wöller, através do cianato de amônio, 
encontrou a ureia, um composto orgânico 
presente na urina de seres vivos (substância 
cristalina, incolor e principal componente 
sólido da urina dos mamíferos). Foi assim que 
começou a queda da teoria da Força Vital. 

Na metade do século XIX, os químicos 
passaram a acreditar que poderia acontecer 
síntese de qualquer substância química. 
Logo foi abandonada a hipótese de que 
compostos orgânicos deveriam sempre 
originar compostos orgânicos. Em 
consequência, Friedrich August Kekulé 
propôs, em 1858, um conceito de química 
orgânica, o estudo do átomo de carbono e 
seus derivados.        

A IMPORTÂNCIA DO CARBONO - O 
carbono é o elemento que forma a maior 
quantidade de compostos. O número de 
compostos formado por todos os demais 
elementos é de dois milhões. Os compostos 
de carbono atualmente atingem a marca de 
dezoito milhões. Todo composto orgânico 
possui carbono, porém nem todo composto 
que tem carbono é orgânico, a exemplo do 
monóxido de carbono (CO).    
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O alemão Friedrich Kekulé e o escocês 
Archibald Scott Couper propuseram que o 
carbono poderia se ligar a outras moléculas 
e a outros carbonos, formando cadeias.  

Existem muitos compostos orgânicos em 
nosso dia-dia, como: fibras sintéticas dos 
tecidos, medicamentos, panelas de teflon, 
plásticos, entre outros. 

 

A QUÍMICA ORGÂNICA HOJE - Desde o final 
do século XX até hoje, a química orgânica 
teve uma grande evolução. Isso pode ser 
comprovado, por exemplo, pelo número de 
compostos orgânicos conhecidos desde 
1880: eram 12 mil. Em 1910, eram 150 mil, 
e em 1940 chegou-se a 500 mil. Atualmente 
são conhecido cerca de 18 milhões de 
compostos. 

Desse modo, entendemos que a química 
orgânica não é mais a química dos compostos 
orgânicos. Compreendemos que ela é a 
química do carbono já que abrange os 
compostos que contém carbono, mesmo que 
nem todo composto que contem carbono seja 
orgânico. Inicialmente houve muitas teorias 
para explicar a origem dos compostos 
orgânicos, mas ao longo do tempo foram 
sendo descartadas à medida que novas 
explicações surgiam. Foi então que Kekulé 
propôs que a química orgânica é a química 
dos compostos de carbono, atual conceito 

que utilizamos, e com seus trabalhos 
desvendou muitas questões, se tornando o 
pai da química orgânica. Estes compostos são 
fundamentais para o nosso modo de vida, 
pois se encontram nos plásticos, 
combustíveis, entre outras coisas que 
utilizamos largamente em nosso cotidiano.    
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HISTÓRIAS EM QUADRINHOS APROXIMANDO JOVENS DA LITERATURA BRASILEIRA 
Ana Quézia Ribeiro de Oliveira¹, Isabela Santos de Almeida2 

 

 
Figura 01 - Capa da adaptação de Dom Casmurro  

(ASSIS, 2012). 
 

O problema da leitura e da formação de 
leitores é algo que tem mobilizado 
professores e pesquisadores. Embora 
estejam no ensino médio alguns estudantes 
não se dedicam a leitura de obras clássicas 
da literatura brasileira, chegando até a ter 
uma visão preconceituosa dos clássicos. 
Esse desinteresse pela leitura pode ser 
justificado pela maneira como a literatura 
nacional é exposta aos jovens através da 
mídia, das redes sociais, das escolas e na 
família. Dentre as diversas formas de 
entretenimento, a prática da leitura dos 
clássicos nacionais não está entre as mais 
listadas atualmente como atividades 
cotidianas dos estudantes do ensino médio. 
Porém, os jovens brasileiros ainda assim são 
grandes leitores, mas leitores de outro 
gênero literário: os quadrinhos. No Brasil e 
no mundo os adolescentes demonstram 
afinidade com a leitura das HQs.  

Sendo assim, o objetivo dessa pesquisa foi 
conhecer a afinidade dos jovens leitores com 
as HQs, como também a relação dos leitores 

sobre os clássicos da literatura brasileira. Para 
tanto, aplicamos questionários com cinquenta 
e nove alunos do 2º ano do ensino médio do 
curso técnico em agropecuária do IF Baiano 
Campus Catu. 

A primeira pergunta indagava se os 
estudantes já tinham lido alguma história em 
quadrinhos, para assim conhecermos em que 
nível esse gênero é de interesse dos jovens 
leitores. A partir das análises dos dados 
observamos que todos os entrevistados já 
tinham lido alguma história em quadrinhos, 
fato que pode indicar um alto índice de 
aceitação do gênero HQ por esse público. 

Ao serem questionados se gostam de ler os 
livros da literatura nacional (Figura 02), 
pouco mais da metade afirmou que não. 
Indicando assim que existe ainda uma 
resistência por parte dos jovens estudantes 
em conhecer os clássicos nacionais. 

Em seguida, foram indagados se gostariam 
de conhecer esses clássicos na versão em 
quadrinhos, 78% responderam que sim, e 
apenas 22% responderam que “não”. Com 
esses dados queríamos identificar se os 
alunos estariam dispostos a conhecer 
alternativas que tornassem a leitura dos 
clássicos mais atraentes.  
 

 
Figura 02 - Relação dos jovens leitores com a literatura 

brasileira. 
 

A última pergunta buscava saber se os alunos 
gostariam que seu professor oferecesse as 
versões dos clássicos nacionais em 
quadrinhos como opção de leitura (Figura 
03): 85% responderam afirmativamente a 
questão. Esse dado indica a possibilidade de 
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se conhecer o efeito do uso das versões em 
quadrinhos como estímulo a formação dos 
jovens leitores dos clássicos.  

 
Figura 03 – Interesse dos jovens nas versões em HQ dos 

clássicos nacionais 
 

Fica evidente, portanto, que esses alunos, 
mesmo já estando no ensino médio ainda 
estão afastados do mundo da literatura 
clássica nacional. Porém, apresentaram-se 

dispostos a se envolver com a literatura 
brasileira ao tê-la fundida com  o gênero HQ. 
Assim sendo, as obras em clássicos 
nacionais adaptados para as histórias em 
quadrinhos poderia ser uma alternativa 
para aproximar os jovens leitores dos 
clássicos brasileiros, pois as adaptações 
permitem a união de um gênero que possui 
um alto índice de aceitação pelos jovens 
leitores com os textos clássicos da literatura 
brasileira. 
 

¹,² Este artigo foi escrito em 2013 por Ana Quézia Ribeiro de 
Oliveira, quando estudante do 3º ano do Ensino Médio do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IF Baiano), 
Campus Catu, e bolsista  de Iniciação científica Júnior. Para a 
construção deste artigo a estudante foi orientada por Isabela 
Santos de Almeida, professora do IF Baiano. 
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PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE BIODIESEL A PARTIR DE OLEAGINOSAS E 
OUTRAS MATÉRIAS-PRIMAS EXISTENTES NO CAMPUS CATU – IF BAIANO 

Ana Quézia Ribeiro de Oliveira¹, Alexandra Souza Carvalho2 
 

 

Fonte: http://fetracan.org.br 

 

Os efeitos negativos decorrentes do uso em 
larga escala dos combustíveis fósseis tem se 
tornado cada vez mais frequente no cenário 
internacional, levando os governos dos países 
mais industrializados a incluírem em suas 
pautas de discussão a variação e intensidade 
com que o meio-ambiente vem sofrendo 
danos progressivos. Nesse contexto os 
biocombustíveis parecem ser a melhor saída, 
porém, para alguns países a crise mundial de 
alimentos foi agravada pelo deslocamento das 
áreas tradicionalmente utilizadas para o 
cultivo de alimentos para a produção de 
insumos destinados à indústria dos 
biocombustíveis (SUAREZ, 2009).  Diante 
desse exposto, essa pesquisa se torna 
relevante, pois visa avaliar e caracterizar 
diferentes matérias primas nativas e 
existentes no IF Baiano Campus Catu para a 
produção de biodiesel, objetivando ter uma 
boa produção em uma menor área agrícola, 
sem necessidade de desmatar para produzir, 
minimizando assim os impactos decorrentes 
da produção de biomassa para extração de 

biodiesel. Para tanto, foi necessário a 
otimização do processo de extração de 
biodiesel dentro das limitações e condições 
disponíveis no IF Baiano Campus Catu. Em 
seguida, foi realizado o diagnóstico das 
oleaginosas existentes no IF Catu e da 
quantidade de óleos residuais descartados 
pelo mesmo. Além disso, pretende-se 
caracterizar e avaliar os principais 
parâmetros físico-químicos para verificação 
da qualidade do biodiesel produzido. Essa 
pesquisa se caracteriza como trabalho em 
andamento, possuindo apenas resultados 
parciais. A fim de realizar otimização do 
processo de extração, foi necessário realizar a 
extração do biodiesel utilizando 14 mL de 
metanol, 50 g de óleo de algodão e diferentes 
concentrações de KOH (catalisador). No 
primeiro teste do processo de otimização foi 
realizado a verificação da melhor 
concentração de KOH, as concentrações foram 
de 0,5%; 1,0%; 2,5% e 5% de catalisador 
(Figura 01).  
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Figura 01 - Efeito da quantidade do catalisador 

 

 

Foi obtido o melhor resultado a concentração 
de 1% de KOH, pois a essa concentração pode-
se observar uma melhor divisão entre as fases 
resultantes da reação.  Na segunda etapa do 
processo de otimização foi realizado o teste de 
transesterificação com a concentração de 
catalisador que apresentou melhor resultado 

(1% de KOH). Verificou-se então que a 
amostra que foi submetida a 10 minutos de 
agitação (figura 02) apresentou o melhor 
resultado, pois obteve melhor separação entre 
as fases e maior transparência na fase 
superior, que corresponde ao biodiesel.  

 

 
Figura 02 - Efeito do tempo de trasesterificação 
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Além disso, realizamos a verificação do 
produto final da reação em comparação ao óleo 
vegetal, que é a matéria prima do biodiesel, 
porém apresenta características físico-
químicas desfavoráveis para uso como 
combustível. Sendo assim, foi realizada a 
análise de tempo de escoamento, utilizando o 
biodiesel extraído a partir dos processos 
anteriores. Comparando o tempo de 
escoamento do óleo vegetal e do biodiesel, o 
biodiesel foi 05 vezes mais rápido para finalizar 
o escoamento, o que evidencia que o produto 
final possui uma menor viscosidade, 
característica necessária para que ele possa ser 
utilizado para substituir o diesel. Outro teste 
realizado foi o teste de queima. Foi observado 
que o biodiesel finalizou a queima 02 vezes 
mais rápido que o óleo vegetal, além disso, o 
biodiesel produziu menos fuligem que o óleo 
vegetal. A partir desses dados é possível 
observar que o produto final da reação se 
caracteriza realmente como biodiesel. 
Portanto, esse procedimento será adotado para 
a produção de biodiesel a partir das diferentes 
matérias primas existente no IF Baiano Campus 
Catu. Na segunda etapa da pesquisa buscou-se 
verificar a presença de diferentes matérias 
primas existentes no Campus a fim de produzir 
biodiesel. Deste modo, foi realizada uma 
pesquisa quantitativa da produção de óleo e 
gordura residual descartados pelo Campus e 

também  foi realizada uma pesquisa para 
verificar se há destinação para esse material, 
pois são poluentes e não podem ser 
descartados no meio ambiente. Assim sendo, 
foi constatado que os setores que utilizam e 
produzem óleo de origem animal e vegetal não 
destinam esse material para reutilização, 
apenas armazenam para doação. Sendo que, 
por mês chegam a produzir nos setores de 
agroindústria, refeitório e cantina escolar 51 
litros de óleo e 160 Kg de gordura animal. 
Cálculos estatísticos demonstram que teríamos 
a produção de até 61% de biodiesel a partir do 
óleo residual coletado do Campus Catu. Foram 
realizados também os diagnósticos das 
oleaginosas nativas e existentes no Campus, 
para a extração de biodiesel, sem a necessidade 
de desmatar. Verificando a presença do 
Dendezeiro, do Nim e da Mutamba da Varzea. 
Pretende-se ainda nessa pesquisa apresentar 
os dados quantitativos de produção das 
oleaginosas e os principais parâmetros físico-
químicos de verificação da qualidade do 
biodiesel produzido de todas as matérias 
primas disponíveis no Campus. Como também 
demonstrar através de maquetes o processo de 
produção de biodiesel para a comunidade do IF 
Baiano e a comunidade em geral, com o intuito 
de estimular a produção de energia limpa. 
 

 

¹,² Este artigo foi escrito em 2013 por Ana Quézia Ribeiro de Oliveira, quando estudante do 3º ano do Ensino Médio do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IF Baiano), Campus Catu, e bolsista  de Iniciação científica Júnior. Para a construção 

deste artigo a estudante foi orientada por Alexandra Souza Carvalho, professora do IF Baiano. 
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ROBERTO SANTOS, UMA LONGA HISTÓRIA DE VIDA 
 

O presidente da Academia de Ciências da Bahia fala sobre a  

participação como palestrante no 3o Encontro de Jovens Cientistas da Bahia

 
 

RJC - Conte-nos um pouco sobre a sua 
história de vida e como o senhor se 
interessou pela ciência.  
R.S - Tenho uma longa história, pois tenho 
tido uma atividade muito intensa ao longo 
de muitas décadas. Estou agora com 86 
anos, já tenho 62 anos de formado em 
medicina e durante todo esse tempo tenho 
trabalhado com temas científicos. 
 

RJC – Qual será o tema da sua conferência 
durante o 3º Encontro de Jovens Cientistas 
da Bahia? 
R.S. – A minha ideia é falar em termos de 
estímulo da juventude para que se 
dediquem, além de cumprir as obrigações 
curriculares reservem algum tempo e 
alguma energia para conseguir meios e 
recursos para realizar algum trabalho de 
pesquisa. Isso está cada vez mais difundido 
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pelo Brasil afora. Foi uma coisa que fiz 
quando estudante e quando reitor foi 
exatamente promover as primeiras reuniões 
de pesquisas feitas por estudantes. 
 
RJC - Estão inscritos no evento muitos 
estudantes oriundos de escolas públicas 
de Salvador, muitos deles com pouca 
intimidade com o mundo da ciência. Para 
o senhor, quais estratégias a escola pode 
utilizar para atrair a atenção destes 
jovens e fazer com que eles se interessem 
pelas carreiras científicas? 
 
R.S. – Essa é uma das preocupações 
principais da nossa Academia de Ciências da 
Bahia. Entendemos que o ensino das 
ciências na Bahia e no Brasil ainda está 
deixando muito a desejar. Pretendemos que 
esse ensino se torne muito ativo e interativo 
e que o estudante baiano tenha condição 
não só de ouvir o que é transmitido pelos 
professores, pelos livros ou pelos meios de 
comunicação modernos, mas também 
levantar questões, debater, discutir, criticar 
o que está sendo apresentado a ele, e que 
nessa troca de ideias entre os professores e 
os alunos surjam temas, assuntos, perguntas 
que o estudante queira buscar meios de 
responder.  
 
RJC – Como tornar estes estudantes cada 
vez mais críticos? 
 
R.S. – O professor tem que estar preparado 
pra isso. Na verdade o que se pretende é 
estabelecer o debate. O mais importante não 
é só absorver essas informações que são 
transmitidas pelos professores, livros, meios 
de comunicação etc, e sim saber como usá-
las, como criticar, como debater. É isso que 
nós estamos pretendendo: que a Academia 
de Ciências da Bahia participe do preparo 
das escolas com essa finalidade.  
 
RJC – O senhor acredita que a realização 
desse evento que vai reunir centenas de 
estudantes baianos para os corredores da 
histórica Faculdade de Medicina tem 
grande representação? 

R.S. – Este é um local histórico. O primeiro 
colégio dos jesuítas se implantou aqui. Aqui 
você ainda encontra os alicerces daqueles 
antigos prédios que fazem parte da história 
do ensino na Bahia. Esse prédio realmente 
tem um significado muito grande, continua 
sediando muitas coisas que são ainda de 
interesse da formação do pessoal da área da 
saúde.  
 
RJC – Como a Academia de Ciências da 
Bahia tem trabalhado para preparar os 
professores para fazer o trabalho de 
tornar os seus alunos cada vez mais 
críticos? 
R.S. – O trabalho da Academia é somente o 
começo. Para isso, nós temos realizado 
palestras que envolvem aspectos 
representativos disso que se está 
pretendendo. Por exemplo, nós estamos 
examinando como fazer formas avançadas 
de divulgação da ciência. Pretendemos 
medir a percepção da ciência pela 
população, fazer enquetes junto a alunos de 
várias séries e cursos e junto ao público 
geral, tanto nas grandes cidades quanto no 
interior, para saber a percepção que o 
público baiano tem das ciências.  
 
RJC – Nem todos os pesquisadores 
universitários estão interessados em 
trabalhar com alunos de iniciação 
científica júnior, voltando os seus olhos 
apenas para a pós-graduação. Como 
mudar essa cultura dentro das 
universidades? 
R.S. – Acho que para isso um dos 
instrumentos, um dos fatores, são realmente 
reuniões como esta que vocês estão fazendo. 
Acho que elas têm um papel 
importantíssimo para que os atores de todo 
esse processo se sintam estimulados, em 
regime de competição. É bom que eles 
comparem com outros que estão fazendo a 
mesma coisa, que estão tendo mais ou 
menos sucesso. Então, reuniões desse tipo 
são extremamente importantes. Não é o 
único, mas seguramente é um dos 
instrumentos importantes para aferirmos 
como estão realizando as coisas.  
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QUAL A DIFERENÇA ENTRE TRISTEZA E DEPRESSÃO?   
 

Na verdade, não existe nenhuma diferença 
qualitativa entre tristeza e depressão, isto é, 
o que acontece na depressão é a mesma 
coisa que acontece na tristeza. A diferença 
entre elas é quantitativa, ou seja, de 
intensidade com que acontecem os 
sentimentos, pensamentos e ações 
negativas. Todo mundo às vezes fica triste e 
pensa que tudo dá errado ou não sente 
vontade de sair de casa ou de se levantar, 
mas na depressão isso acontece com maior 
intensidade e maior frequência, chegando a 
comprometer trabalho. 

A depressão não ocorre devido a um fator 
isolado, mas a uma interação de fatores de 
ordem biológica, psicológica, histórica e 
ambiental. Apesar de ainda gerar dúvidas, a 
depressão é relativamente comum. Na 
depressão acontece um ciclo vicioso entre 
pensamentos e ações que acaba sustentando 

e agravando a própria depressão. De uma 
maneira simplificada, uma pessoa que está 
deprimida pode acreditar, por exemplo, que 
é rejeitada pelos outros, então alguns 
acontecimentos tendem a confirmar essa 
crença, levando a pessoa a se retrair e 
passar a sentir mais os sintomas da 
depressão (por exemplo, vontade de chorar 
ou perda de interesse), o que gera mais 
pensamentos e atitudes negativas e ciclo é 
difícil e requer muito empenho por parte do 
psicólogo e, principalmente, da pessoa que 
passa pela depressão. No entanto, a melhora 
e a superação são possíveis e a parceria 
entre psicoterapeuta e cliente tem mostrado 
bons resultados. 

* Artigo retirado do site do Instituto de Psicologia 
Comportamental 
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CONSEQUÊNCIAS DOS LÍQUIDOS NO PROCESSO BIOLÓGICO DO PÉ DE FEIJÃO  
Alana Oliveira da Silva1; Beatriz Ingrid de Souza Bittencourt Santos2; Yukari Figueroa Mise3 

 

 
Figura 01 - Alguns materiais utilizados no experimento - Ellen Guedes 

Germinação é a fase do processo inicial do 
crescimento de uma planta a partir de um 
estado de repouso, pode ser de uma 
semente ou de um animal ao deixar cair em 
uma terra fértil. Fatores como luz, umidade, 
composição do solo e pH interferem neste 
processo, podendo inviabilizar ou 
prejudicar o crescimento da planta. 

Na 3ª edição dos jovens cientistas da Bahia, 
2012, apresentamos a experiência 
“consequências dos líquidos no processo 
biológico do pé de feijão”, com o objetivo 
de identificar o efeito que a adição de 
diferentes líquidos induz no processo de 
germinação do feijão (Phaseolus vulgaris).  
 

 
Figura 01 - Experimento- Ellen Guedes  

No experimento utilizamos 15 copos 
descartáveis de 200mL, algodão, grãos de 
feijão, refrigerante à base de cola, 
refrigerante de baixa caloria, água, fita 

identificadora de pH e pipeta Pasteur de 
plástico (3mL). Medimos o ph dos líquidos 
(água: 6, refrigerante de baixa caloria: 3, 
refrigerante à base de cola: 4) e 
preenchemos o fundo dos copos 
descartáveis com algodão, no qual foram 
depositadas três sementes sem que ficassem 
juntas ou sobrepostas. Foram umedecidas 
com 6mL das soluções A, B ou C. Foram 
utilizados A solução “A” era apenas água 
(grupo controle), a solução B era água + 
refrigerante de cola (proporção 1:1) e a 
solução C água+refrigerante de baixa caloria 
(1:1). Foram feitas cinco réplicas. As 
sementes foram umedecidas a cada 3 dias 
por 3 semanas.  

No grupo controle, o feijão se desenvolveu 
normalmente. O grupo B não germinou, e 
suas sementes se deterioraram. No grupo C, 
os pés de feijão brotaram, mas o 
crescimento foi retardado. Esse efeito pode 
ser decorrente da alteração do pH 
(Potencial Hidrogeniônico que indica se uma 
solução aquosa é neutra, alcalina, ou ácida), 
pois esses líquidos são ácidos. Dessa 
maneira, o descarte inadequado desses 
resíduos líquidos pode ser extremamente 
prejudicial para a agricultura. 

Este artigo foi escrito em 2013 por Alana Oliveira da Silva e 
Beatriz Ingrid de Souza  Bittencourt Santos, quando estudante 
do 1º ano do Ensino Médio do Instituto Social da  Bahia (ISBA). 
Para a o desenvolvimento da pesquisa relatada e na construção 
do artigo, as estudantes foram orientadas por Yukari Figueroa 
Mise, professora do ISBA. 
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VOCÊ CONHECE A SALA VERDE? 
Matheus de Sá dos Santos1, Rejâne Maria Lira-da-Silva2 

 
SALA VERDE: UM PROJETO - As Salas Verdes 
se disseminaram pelo país a partir de um 
projeto do Ministério do Meio Ambiente 
(MMA), que tinha como objetivo principal 
tornar as informações sobre o meio ambiente 
mais acessíveis à população. Iniciou-se no ano 
de 2000 e hoje já são mais de 300 instituições 
em todo o Brasil que carregam o nome do 
projeto. São espaços socioambientais que 
atuam como centros de informação e 
formação ambiental. O MMA deixou a critério 
das instituições a maneira de como aplicar a 
educação ambiental ao público.  

A “Sala Verde da UFBA” foi inaugurada em 
2007 no Instituto de Biologia da 
Universidade Federal da Bahia 
(IBIO/UFBA). A partir desta data iniciou o 
processo de divulgação de seus trabalhos e 
abertura às visitações. Realiza atividades 
itinerantes e hoje tem seu espaço físico 
localizado no centro de atenção a criança e 
ao adolescente (CIAC), um espaço não 
formal do governo do estado da Bahia. 
Possui em seus acervos cerca de 200 livros e 
mais uma série de outros materiais, como 
CD’s e DVD’s informativos, jogos, cartilhas, 
revistas e manuais. Além destes materiais, 
também faz parte da história desta Sala 
palestras com temas ambientais, a 
construção de peças teatrais com fantoches, 
um blog (http://salaverdeufba.wordpress. 
com/) e um site (http://www.salaverde.bio. 
ufba.br/).  

Em parceria com o (CIAC), a “Sala Verde 
da UFBA” realiza dinâmicas, diretamente 
relacionadas com o Meio Ambiente, com 
crianças em situação de risco, moradoras 
do Alto de Ondina, em Salvador. Dentre 
essas atividades estão a implantação da 
horta comunitária, produção de peças 
criadas pelas próprias crianças, encenadas 
com fantoches e que geraram o DVD 
“Uzotoconta: Histórias do Cotidian” em 
2009, a produção de um jornal impresso 
educomunicativo e de minivídeos sobre o 
tema água. 

QUESTIONAMENTO - Após oito anos da 
implantação do Projeto Sala Verde, surgiu o 
interesse da “Sala Verde da UFBA” em 
investigar como anda a divulgação e a 
frequência das Salas Verdes pelo Brasil. Foi 
constatado que apesar da ampla divulgação 
em diversos eventos e instituições, a visitação 
desta Sala, especificamente, permaneceu 
baixa. Perguntou-se então: Há alguma falha na 
maneira que divulgamos a Sala Verde? No 
intuito de tornar mais atrativas as visitações 
de escolas, procurou-se investigar quais 
assuntos seriam mais chamativos e 
interessantes aos professores. Além disso, 
investigar como as escolas conduz seus 
projetos em Educação Ambiental para fazer 
um programa voltado a elas.  

 
Para conseguir estas respostas, aplicou-se 
um questionário de natureza 
semiestruturada durante a II Feira Nacional 
de Ciências da Educação Básica (II 
FENACEB), no período de 15 a 17 de abril de 
2008, realizada no Centro de Convenções 
Ulysses Guimarães (Brasília, DF). O evento 
reuniu trabalhos de produção científica 
feitos por estudantes do ensino médio e 
fundamental. O local foi escolhido por 
reunir professores de todo o Brasil, 
interessados em ciência. Foram 
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entrevistados 33 professores-orientadores 
dos estudantes que apresentavam trabalhos 
no evento. Os dados recolhidos com o 
questionário foram tabulados no programa 
SPSS 11.0® (Statistical Package for Social 
Sciences), e analisados a partir das 
frequências geradas.  

QUAL FOI O RESULTADO? - Dos professores 
entrevistados, 52% eram do sexo feminino e 
48% do sexo masculino. A maior parcela dos 
entrevistados estava entre 40 e 49 anos. 
Constatou-se que a maioria formou-se em 
Química (24%), seguido de Biologia (21%), 
Matemática (15%), Física (9%), Ciências 
Sociais (6%), História (6%), Pedagogia (6%), 
Agronomia (3%), Ciências Naturais (3%), 
Engenharia Elétrica (3%), Filosofia (3%), 
Letras (3%), Psicologia (3%) e Técnico-
Agroindustrial (3%). Oitenta e dois por cento 
destes professores fizeram pós-graduação, 
sendo a maioria em Ciências Humanas e 
Sociais (59%). 

Apenas um dos entrevistados não 
trabalhava com Educação Ambiental nas 
suas disciplinas. Como esperado, a maioria 
lecionava na rede pública de ensino (94%), 
uma vez que a FENACEB destinou-se aos 
estudantes das escolas públicas brasileiras. 
Quando perguntados se tinham sido 
contemplados com a Educação Ambiental 
(EA) nas suas formações, 48,5% 
responderam positivamente. A maneira 
mais utilizada para trabalhar a Educação 
Ambiental foi a contextualização didática na 
sala de aula (49%), seguido por projetos 
(15%), debates (15%), excursão a campo 
(9%) e trabalhos com reciclagem (6%). 
Estes dados mostram que muitos 
professores ainda limitam-se às quatro 
paredes das escolas, o que seria 
interessante investigar se é por falta de 
apoio da Secretaria da Educação e da gestão 
de escola, desinteresse e ou dificuldades na 
condução de estratégias inovadoras com 
salas de aulas tão cheias de estudantes. 
Fotos, textos, livros, jornais e revistas, são os 
recursos mais utilizados pelos professores 
na sua didática (33%), seguido por garrafas 
Pet, metais e papéis (6%), atividades de 
laboratório (3%) e computadores (3%). 

Visando uma melhora nos quadros de 
apresentações às visitações na “Sala Verde 
da UFBA”, perguntou-se primeiramente se 
os professores possuíam interesse em 
participar de cursos, oficinas e palestras 
sobre Educação Ambiental. A maioria disse 
que sim (88%). Citaram como temas mais 
interessantes para ser trabalhados a 
reciclagem (45%), a preservação do meio 
ambiente (42%), o aquecimento global 
(33%), os impactos ambientais (33%), a 
poluição (33%), o efeito Estufa (27%), a 
biodiversidade (27%) e a sustentabilidade 
ambiental (27%).  

A maioria dos professores entrevistados 
afirmou não ter conhecimento do Projeto Sala 
Verde do Ministério do Meio Ambiente 
(90,9%). Esta informação é preocupante 
porque demonstra que o maior objetivo da 
implantação das Salas Verdes não tem sido 
alcançado, que é levar informação 
socioambiental à comunidade. Um dos 
motivos para isso é o pequeno número de 
Salas Verdes implantadas em todo o Brasil até 
o ano da pesquisa (390) em relação ao 
número de municípios brasileiros (5.564), 
aliado à sua divulgação. Muitas Salas Verdes 
são implantadas em instituições sem recurso 
para confeccionar cartazes, vídeos, nem têm 
um setor de divulgação por falta, 
provavelmente, de pessoal. Observou-se, pelo 
menos na Bahia, que é pouco o investimento 
das Secretarias de Educação e Meio Ambiente, 
sejam municipais ou estaduais nestes espaços 
de educação ambiental. Dos 6% que 
afirmaram conhecê-las, foram citadas as Salas 
Verdes de Goiânia (GO) e Charqueadas (RS). 
Apenas 3% destes professores visitam as 
Salas Verdes uma vez por mês. 

Os entrevistados afirmaram ter interesse 
em transpor muros (91%), ou seja, sair das 
salas de aula com os seus estudantes para 
discutir a Educação Ambiental. Justificaram 
que este tipo de ação pedagógica promove a 
conscientização populacional, faz com que 
os alunos compreendam e retenham mais 
informações, permite a troca dessas 
informações, desperta o interesse por parte 
dos alunos e promove o debate 
interdisciplinar (figura 01). 
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Figura 01: Porque os professores se interessam em transpor os muros da sala de aula na Educação Ambiental  
   (15 a 17/04/2008). 

 

O QUE FOI POSSÍVEL COMPREENDER – 
Observou-se que o tema Meio Ambiente é 
conduzido de forma transversal pelos 
entrevistados, pois independente da área de 
atuação dos professores, trabalha-se com a 
Educação Ambiental. Foram citados 
diversos temas de interesse pelos 
professores. Isto se mostra fundamental, 
pois a partir destes dados é possível 
reformular os quadros de apresentação da 
Sala Verde da UFBA, tornando-a mais 
atrativa aos professores e seus estudantes. 

Foi importante observar que a divulgação 
das Salas Verdes pelo Brasil ainda não se 
encontrava consolidada. Isso permitiu 
compreender a necessidade de uma maior 
participação em eventos de cunho social, 
levando ao público os nomes de suas 
instituições e, principalmente, apresentando 
os seus trabalhos. Seria de suma 
importância também um estudo sobre 
algumas lacunas que aqui ficaram como: 
“por que grande parcela de professores 

limita-se a lecionar a Educação Ambiental 
nas salas de aula?”. 
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¹,² Atualmente Matheus de Sá dos Santos é estudante de Medicina da UFBA e estagiário da Fiocruz/Bahia. Este artigo foi 
escrito entre os anos de 2007 e 2008, quando foi bolsista de Iniciação Científica Júnior (PIBIC/UFBA/FAPESB) no Colégio da 

Polícia Militar (Dendezeiros) e participava do Programa Social de Educação, Vocação e Divulgação Científica na Bahia. Na 
pesquisa, o estudante foi orientado pela professora Rejâne Maria Lira-da-Silva, coordenadora da Sala Verde da UFBA. 
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A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO: CONTANDO AS 
EXPERIÊNCIAS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À 

DOCÊNCIA (PIBID) DE BIOLOGIA DA UFBA NO COLÉGIO ESTADUAL LUIZ VIANA 
David Santana Lopes1, Rejâne Maria Lira-da-Silva2 

 

A Biologia é uma disciplina que engloba 
uma grandiosa gama de áreas de estudo e 
da Pesquisa Científica. Diante dessa 
pluralidade surgem as dificuldades e a 
necessidade de incentivos às pesquisas na 
área buscando minimizar tais empecilhos. 
Apresentando-se, portanto, como uma 
fonte de incentivo à pesquisa acadêmica, o 
Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência (PIBID) de Biologia da 
Universidade Federal da Bahia (Campus 
Salvador) expõe seu relato de experiência 
de atividades realizadas no Colégio 
Estadual Luiz Viana (Salvador, Bahia).  

A atuação dos bolsistas do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência da Licenciatura da CAPES, em 
Ciências Biológicas pela Universidade 
Federal da Bahia (Campus Salvador) é 
pautada no respeito dos temas 
estruturadores presentes no PCN + (2003) 
e tem dentre seus objetivos gerais “elevar a 
qualidade da formação inicial de 
professores nos cursos de licenciatura, 
promovendo a integração entre educação 
superior e educação básica”.  

Na tentativa de elevação da qualidade do 
processo de ensino/aprendizagem como 
um todo, o trabalho infere reflexões sobre 
diversas temáticas educacionais, através de 
experiências obtidas de oficinas realizadas 
no Colégio Estadual Luiz Viana (Salvador, 
Bahia) que contribuíram na formação 
docente, além de oferecerem aos 
estudantes valores teóricos/práticos tanto 
no eixo Científico como no âmbito Social. 
Dessa forma, respeitando as 
potencialidades de cada aluno com 

variados métodos de abordagem foi 
possível torná-lo apto e motivado a 
visualizar seu cotidiano de outra forma, 
respeitando a natureza (fauna e flora) e 
tomando mais cuidados com a saúde e 
enfim, com a vida. 

A execução de tais oficinas no âmbito 
escolar foi justificada diante das 
dificuldades de aprendizado dos 
estudantes em determinados temas 
Científicos como é o caso do Ensino da 
Filosofia das Ciências, Zoologia e de 
Botânica. As atividades apresentaram como 
objetivo geral, buscar introduzir no espaço 
escolar o lúdico como ferramenta didática 
para a construção de um aprendizado 
diferenciado moldado às necessidades e 
opiniões do aluno.  

O método utilizado pelos bolsistas de 
Biologia do Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Docência da 
Licenciatura no Colégio Estadual Luiz Viana 
tiveram como pauta o uso de oficinas, 
divididas em diversas intervenções com 
120 minutos de duração cada, compostas 
por alunos de turmas do 1º e 2º anos do 
Ensino Médio baseadas em análises de 
cunho qualitativo e quantitativo. Para o 
desenvolvimento das oficinas foi utilizado 
o modelo de grupo-focal (LUNARDI et al., 
2011) juntamente com o relato do diário de 
bordo; questionários e filmagens das 
intervenções.  

Para avaliação das intervenções foi usado os 
pressupostos da Teoria da Argumentação 
para auxiliar a desenvolver nos alunos o 
pensamento crítico e o poder de 
argumentação diante de problemáticas.
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Figura 1 - Atividade de colagem e desenho (á esquerda) 

 

De acordo com Cavallini (2009), a 
argumentação é o mecanismo fundamental 
em todas as áreas da atividade humana 
onde não possa ser estabelecida uma 
verdade racionalmente demonstrada, pois 
ela busca acima de tudo nas observações a 
realidade contextual de cada aluno, 
respeitando todos os sujeitos do diálogo e 
seus respectivos discursos sem usar jamais 
a força como método de assimilação dos 
conteúdos, pois contradiz com o significado 
do aprendizado que é aprender por prazer e 
não por obrigação educacional. 

O referencial teórico aplicado por cada 
bolsista corresponde à abordagem 
específica presente em cada projeto 
proposto. Diante da contribuição inicial na 
construção do aporte teórico, Martha 
Marandino surge como referência base nas 
propostas de práticas educativas na área de 
Biologia, enaltecendo o lúdico e a prática 
docente contribuindo para o aprendizado 
em diferentes espaços educativos. 

Ao término de todas as intervenções que 
duraram cerca de um semestre foram 
obtidos como resultados sérios déficits no 

desenvolvimento cognitivo do alunado e da 
sensível importância que atividades lúdicas 
podem exercer no processo de ensino. Além 
de dados quantitativos como a baixa taxa de 
apenas 33% dos sujeitos da pesquisa (os 
estudantes) que pretendem aprofundar 
estudos em áreas científicas no futuro 
profissional. 

Os resultados alcançados revelam a 
evidente debilidade do sistema de Ensino de 
Biologia e de Ciências na Educação Básica 
tornando evidente a importância do PIBID 
na realização de pesquisas nas áreas de 
Ensino de Biologia de modo a incentivar a 
criação de métodos mais eficientes de 
aprendizado (como o lúdico) paralelo a uma 
formação docente mais qualificada. Surge, 
acima de tudo, a necessidade do respeito ao 
aluno acreditando no potencial de cada um, 
na escola tomando-a como espaço real de 
ensino/aprendizado e o do próprio ensino 
de Biologia enaltecido cada vez mais pelo 
Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência, tornando tais 
intervenções momentos únicos na formação 
docente. 
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Figura 2 - Dinâmica em grupo. Fonte: David Lopes 
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DO FUTEBOL À CIÊNCIA 
Saiba como o paleontólogo Alexander Kellner despertou sua vocação  

para a ciência e como recebeu o apelido “Caçador de Dinossauros” 

 

Autor da coluna Caçadores de Fósseis, sucesso de público na revista Ciência Hoje Online, Alexander 
Kellner, paleontólogo do Museu Nacional da UFRJ, é convidado especial da Revista Jovem Cientista. 
Graduado em Geologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com doutorado na Columbia 
University, Kellner já participou da descoberta e descrição de 17 novas espécies de vertebrados 
fósseis, tendo como especialidade os répteis fósseis, tais como pterossauros, dinossauros e 
crocodilomorfos. O pesquisador já organizou diversas expedições em distintas partes do mundo 
como no deserto do Atacama, no Chile, Montana, nos Estados Unidos, Patagônia, na Argentina, e a 
região de Kerman, no Irã. Confira abaixo a entrevista!  

 

CONFIRA ENTREVISTA 

RJC - Em que momento da sua vida você 
percebeu o interesse pelo conhecimento 
sobre fósseis e quando foi que decidiu 
tornar-se paleontólogo? 

A.K. - Talvez a maioria das pessoas que ler 
esta entrevista não vai acreditar. Mas o meu 
ingresso na paleontologia está intimamente 
ligado a um jogo de futebol. Resumindo, eu 
estudava numa escola que teve a 
oportunidade de jogar contra um time 
juvenil aqui do Rio de Janeiro, o Flamengo. E 
isso pra gente era uma grande honra. E o 
que é que a gente fez? Além de montarmos 
um time, chamamos pessoas da 
universidade. Eu tinha a pior posição que é a 

do goleiro. Mas neste dia eu tive bastante 
sorte e foi aquela história. Quando se tem 
um time forte contra um time fraco, ou 
goleiro sai como herói ou como vilão. E 
nesse dia eu tive sorte. Então, quando nós 
saímos para a comemoração eu comecei a 
conversar com os alunos mais velhos e teve 
um que olhou pra mim e falou que ele fazia 
Geologia. Eu não tinha a menor ideia do que 
era e falei: “Geo o quê?”. E ele me falou que 
era a ciência que estudava sobre superfície e 
quando eu falei que me interessava por 
estudar aqueles animais que ficavam 
preservados nas rochas, ele virou e falou: 
“Olha, Alex, isso é Paleontologia”. 
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RJC - Como surgiu a proposta da criação 
da coluna Caçadores de Fósseis? 

A.K. - Vou ser bem franco. A motivação básica 
é aquela história do que a gente está fazendo 
para ajudar os outros. Quem paga a minha 
pesquisa? Quem paga são desde as pessoas 
mais simples até as ricas, que financiam a 
maioria das pesquisas realizadas no nosso 
País. Eu, por exemplo, trabalho no Museu 
Nacional que pertence à UFRJ, ou seja, eu sou 
um funcionário público. E eu sempre penso 
sobre o que eu faço do ponto de vista de 
retribuição social. E eu confesso que a minha 
profissão é fazer pesquisa, orientar, formar 
novos pesquisadores e isso eu faço bem. Só 
que quando a gente vai devolver para a 
sociedade, francamente, eu não fazia tanta 
coisa assim e foi daí que surgiu a ideia da 
coluna, com o objetivo de divulgar a pesquisa 
científica de uma forma bastante simples. 
 
RJC - Como surgiu o apelido “Caçador de 
Dinossauros” que hoje lhe é conferido? 

A.K. - Pois é, eu tenho a impressão de que 
muito mais pessoas tem esse apelido. 
Quando as pessoas vão fazer a atividade que 
eu faço, que é ir para regiões remotas, de 
difícil acesso, passando até um pouquinho 
de privação, você está sempre com aquela 
visão romântica da descoberta de toda 
atividade de um paleontólogo e, se não me 
engano, foi um jornalista que colocou esse 
apelido e eu acabei aceitando. 
 
RJC - Sobre a extensão do território 
brasileiro, ainda existem muitos fósseis a 
serem descobertos? 

A.K. - Existem muitos fósseis mesmo! Sabe 
uma das regiões que eu acho que vai nos 
oferecer gratas surpresas do ponto de vista 
de novas descobertas? É exatamente aí na 
Bahia, um dos maiores estados do nosso 
País e que, em termos de fósseis, 
pouquíssima pesquisa foi feita. E você pode 
escrever se, em alguns anos, houver 
investimento tanto de outros grupos de 
pesquisa como também reforçando os 
próprios pesquisadores baianos, você vai 
fazer várias descobertas importantes. 

RJC - Qual a região na Bahia que o senhor 
se refere? 

A.K. - Região do recôncavo. Basicamente o 
interior da Bahia. Tem muitas áreas que as 
pessoas não conhecem bem. Todas as áreas 
que tem sedimentos do período Mesozoico, 
que é onde viveram os dinossauros, são 
áreas de grande potencial. Então, pode ter 
certeza, região do recôncavo, Tucano e 
Jatobá são áreas muito promissoras para 
descobertas científicas. Até mesmo Itaparica 
tem muitos fósseis. 
 
RJC - O senhor costuma afirmar que é 
necessário que o pesquisador dialogue 
com a sociedade. Que não adianta se 
encastelar com os jargões científicos e 
não repassar esse conhecimento. Nos 
tempos atuais, qual deve ser a postura 
dos cientistas? 

A.K. - Realmente, estou convencido - não só 
eu, mas vários colegas tanto nacionalmente 
e internacionalmente - de que não basta o 
pesquisador hoje em dia fazer bons 
trabalhos. É claro que isto é o principal, mas 
ele tem que dialogar com a sociedade. E 
como a gente faz com o tema paleontologia? 
Tanto mostrando o que foi descoberto para 
a imprensa, que possui uma relação especial 
em relação à difusão do conhecimento 
científico, quanto tentar fazer exposições, 
palestras e mostrar um pouquinho daquilo 
que o próprio público está pagando por 
meio de impostos.  
 

RJC - Gostaríamos que o senhor deixasse 
um breve recado aos jovens cientistas da 
Bahia que aguardam a chegada do evento 
para assistir à sua conferência.  

A.K. - Primeiro recado, como não podia 
deixar de ser, é que vejam a conferência, 
aproveitem, conversem comigo durante e 
depois da apresentação. Usufruir ao máximo 
essa breve estadia minha aí. Em segundo 
lugar, que não deixem de visitar os museus e 
se informem um pouquinho mais sobre este 
mundo maravilhoso que é a pesquisa 
científica
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HISTORIADORES SÃO CIENTISTAS? 
 

 

Em termos de produção conhecimento, 
podemos dizer que sim. Historiador também 
elabora um trabalho cientifico. Para pesquisar 
na nossa área, é necessário que haja técnica 
metodológica. Nenhum historiador trabalha 
sem suas fontes, pois é necessário que exista 
uma comprovação fundamentada dos seus 
escritos, caso contrário, não haveria 
cientificidade no nosso trabalho e o 
historiador seria apenas um literato. No 
entanto, por tratar-se de produção de 

conhecimento da área de ciências humanas, 
nossas pesquisas não buscam construir 
verdades absolutas nem fórmulas 
incontestáveis. Elaboramos visões e 
interpretações subjetivas sobre fatos 
“objetivos”, pois história é, também, narrativa. 
 
*Luiza Campos é mestranda no Programa de Pós-
Graduação em História da Universidade Federal da 
Bahia 
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ADOLESCÊNCIA, FASE COMPLICADA? POR QUÊ? 
Suellen de Oliveira Silva1 

 

OS ADOLESCENTES E SUAS 
COMPLICAÇÕES - Hoje, muitas pessoas 
consideram os adolescentes indivíduos 
complicados por causa de sua rebeldia 
desenfreada, de seus pontos de vista 
frequentemente alternados, de suas paixões 
repentinas, de suas imposições aos seus pais 
e familiares, etc. Mas isso tudo tem uma 
causa: a adolescência é uma fase de 
mudanças e transformações. 

Embora adolescência e puberdade pareçam 
sinônimas, há uma diferença muito grande 
entre essas duas fases. Puberdade não é 
adolescência em sua totalidade e sim uma 
de suas fases, que está relacionada com a 
fase de transformações hormonais. Já a 
adolescência é um período de transição 
entre a infância e a idade adulta. 

Dentre as mudanças que ocorrem com os 
seres humanos durante o longo percurso da 

sua vida e do seu desenvolvimento, é na 
adolescência que os hormônios estão à flor 
da pele. Isso traz como consequência 
mudanças corporais como: o crescimento de 
pelos pubianos, auxiliares ou torácicos, 
crescimento rápido ou retardado da altura, 
o aumento da massa corporal, as alterações 
na quantidade e na distribuição de gordura 
no corpo, o desenvolvimento do sistema 
respiratório, circulatório e das gônadas, o 
surgimento de caracteres sexuais 
secundários, desenvolvimento das mamas, 
evolução do pênis, menstruação etc. 
(Rappopart, 1995). Estas mudanças físicas 
costumam caracterizar a puberdade que, 
neste caso, seria um ato biológico ou da 
natureza. 

Os cientistas acreditam que as mudanças 
psíquicas não estão relacionadas aos 
hormônios. O cérebro do jovem é a principal 
estrutura relacionada a essas constantes 
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transformações, especificando as mudanças 
fisiológicas, psicológicas, psíquicas e 
comportamentais (ARTONI, 2006). A 
construção de personalidade, quando os 
adolescentes se propõem a enfrentar um 
mundo adulto, a se definir como homens e 
mulheres impondo-se a regras, tornam a fase 
complicada. 

 

MUDANÇAS COMPORTAMENTAIS NA 
ADOLESCÊNCIA – Esse texto tenta 
descrever quais as mudanças 
comportamentais da fase da adolescência, 
mostrando as condições destas mudanças 
para o adolescente em si, e se nelas estão 
envolvidos hormônios. Além disso, fala 
sobre o estereótipo do adolescente como 
pessoa complicada, verificando se as 
mudanças morfológicas, psicológicas, 
comportamentais e psíquicas determinam a 
formação de uma pessoa. Para conseguir 
essas respostas, foi necessário fazer uma 
pesquisa bibliográfica em artigos científicos, 
livros e sites confiáveis que tratassem do 
assunto.  

Compreendeu-se que a adolescência é uma 
fase de mudanças e transformações, por isso 
denominada pelas pessoas, uma fase 
complicada, mas de acordo com 
especialistas, o adolescente se propõe a 
enfrentar o mundo adulto, a se definir 
enquanto homem e mulher impondo-se a 
regras (RAPPOPART, 1995). Por este 
motivo, muitos classificam a adolescência 
como uma fase complicada.  

Dentre as mudanças que ocorrem com os 
seres humanos durante o longo percurso da 
sua vida e do desenvolvimento do seu corpo, 
é na adolescência, que os hormônios estão à 
flor da pele. Isso traz como consequências 
mudanças corporais e também psíquicas, o 
que torna o adolescente vulnerável, ou seja, 
já não tem seu corpo infantil como antes ao 
mesmo tempo em que o seu corpo adulto 
não está totalmente formado (BRAGA; 
MOLINA; CADE, 2006).  

A adolescência é a ponte para a vida adulta, e 
vem carregada de decisões e escolhas a serem 

feitas, como por exemplo: seu modo de vida, 
suas crenças, seus amores, suas paixões 
repentinas, sua profissão, seus ideais, cultura, 
objetivo, etc. (BARROS; PAULINO, 1999). 
Também é nessa época que acontecem as 
primeiras experiências, como por exemplo: o 
primeiro beijo, os primeiros namoros, o 
aparecimento dos desejos sexuais. As 
emoções costumam ser vividas com mais 
intensidade e questões são levantadas aos 
pais. Compreende-se que é um momento 
muito difícil também para os pais que, ao 
serem impostos a responderem as dúvidas de 
seus filhos, revivem sua própria juventude. 

As mudanças comportamentais nos 
adolescentes são ocasionadas pelo cérebro 
jovem que está em constante transformação 
e reforma em todos os aspectos. Essas 
transformações não necessariamente 
ocorrem em todos os seres humanos numa 
mesma época, nem numa mesma 
velocidade. Em alguns o desenvolvimento é 
mais retardado, em outros, mais acelerado, 
depende muito de seus descendentes e de 
seus hormônios (RIBEIRO; REIS; 
CORDINELLI, 2006). 

A época de aprendizado conhecida como 
adolescência vem cheia de atitudes, como 
revolta e timidez, características essas que 
devem ser tratadas com ajuda de um 
especialista. Hoje em dia já existe um médico 
para adolescentes, o hebiatra: ele trabalha 
com enfoque da privacidade e 
confidencialidade, pelo simples fato de 
muitos adolescentes se sentirem 
constrangidos em ir a um médico pediatra, 
que na visão da sociedade pode ser 
relacionado com a infantilidade. Ainda assim, 
é relevante salientar que a hebiatria, 
medicina de adolescentes, tornou-se 
definitivamente área de atuação do pediatra, 
cabendo a ele capacitar-se para esta 
abordagem. Nesta consulta há uma relação 
de amizade entre o médico e o paciente, onde 
o profissional ajuda na formação desses 
jovens aprendizes. 

Percebe-se que as mudanças 
comportamentais definitivamente estão 
relacionadas ao cérebro jovem e não apenas 
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aos hormônios (ARTONI, 2006), ou seja, os 
hormônios não são os vilões desta fase. A 
reforma geral é a causa do típico 
comportamento alterado frequentemente. 
Essa reforma está baseada nas vicissitudes 
da adolescência, daí a importância de se 
conhecer a percepção dos adolescentes 
acerca de determinado problema. Os 
adolescentes por suas características 
peculiares, no ímpeto de responder as 
exigências da sociedade, buscam saídas a 
qualquer custo, formando assim um ser 
humano vulnerável. No entanto, as 
vantagens existem: a esperteza e a empatia.  

 

O QUE APRENDEMOS DESTA FASE? – A 
Adolescência é uma fase complicada, pois é 
uma fase de mudanças, evoluções, 
transformações, formações, conhecimento, 
imposição da sociedade etc. Os indivíduos 
passam obrigatoriamente por esta fase, 
sendo imposta a lei da natureza, ou seja, o 
seu ciclo normal de vida: nascer, crescer, 
reproduzir e morrer.  

A imposição de regras e padrões da 
sociedade aos adolescentes é grande, 
colocando esta fase como uma crise que 
passa com a idade, onde o jovem normal, 
tanto nos seus padrões estéticos quanto nos 
psíquicos, torna-se anormal. Essa situação 
pode até mesmo ocasionar problemas como 
o desentendimento entre pais e filhos, que 
na maioria das vezes refere-se à 
autoafirmação, em relação a horários e 
vestimentas. 

Impondo diversos fatores sociais e culturais, 
a adolescência pode ser distinguida em 
precoce e tardia. As características destas 
subfases estão relacionadas a 
comportamentos estimulados pela mídia e 
influenciados até mesmo pela família, como 
o poder de independência ou livre arbítrio, 
encorajamento de aproximação intima, 
relações sexuais, namoros etc. 

Para as crises e momentos complicados 
dessa fase, o hebiatra pode ser de grande 
ajuda. Formado e capacitado para lidar com 
indivíduos insatisfeitos com certos padrões 
impostos pela sociedade, o hebiatra trabalha 
com a privacidade, a confidencialidade e o 
sigilo médico: são três fatores importantes 
para um adolescente. Isso permite que o 
indivíduo tenha espontaneidade e liberdade 
com o profissional. 

A busca do adolescente é a de ser protagonista 
das suas próprias histórias. Busca uma 
identidade própria e segura. Somente com a 
empatia, a confiança, o compromisso e não o 
autoritarismo, o hebiatra ajudará na proteção 
da vida e do projeto de vida, reconhecendo o 
adolescente de hoje e o adulto de amanhã 
como cidadãos éticos.   
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AS MUTAÇÕES NO DNA DAS CÉLULAS COMO RESPONSÁVEIS  
PELA EVOLUÇÃO DAS ESPÉCIES? 

Luan Iuri Cerqueira Pereira1 

 

AS MUTAÇÕES PARA A BIOLOGIA 
EVOLUTIVA - As mutações que ocorrem no 
DNA são fundamentais para a biologia 
evolutiva. Mas o que são as mutações e qual 
a sua importância na história da evolução? 
Foram realizadas importantes descobertas, 
mas com elas vieram também as críticas. É 
importante explorar esse tema, pois o 
interesse de todos os cientistas envolvidos 
nesse assunto é tentar desvendar como nos 
tornamos capazes de chegar a tal ponto da 
evolução humana.  

É consenso na literatura que a evolução está 
presente na vida de um ser vivo em vários 
aspectos, bem como a evolução do DNA, que é 
fundamental na biologia evolutiva. Para a 
biologia evolutiva o termo “evolução” está 
ligado a um processo de mudança, 
desenvolvimento ou crescimento de um 
organismo que emerge para uma espécie 
distinta. Embora muitos pesquisadores 
trabalhem com a ideia de que a vida evolui 
através de mudanças genéticas aleatórias, 
outros trabalham com as novidades e 
hipóteses que as mutações adaptativas 
oferecem.  

Alguns conceitos de evolução já foram 
provados, como a teoria da seleção natural 
de Charles Darwin, que basicamente propõe 
que existiam espécies mais aptas e menos 
aptas a determinado meio, sendo que as 
mais aptas sobreviveriam, e as menos aptas 
desapareceriam. Essa teoria até hoje é 
conservada por sua complexidade. Dessa 
forma, é importante discutir os aspectos 
históricos e epistemológicos relacionados à 
evolução do DNA dos seres vivos. 

Muitas pesquisas feitas em laboratório têm 
ajudado no avanço da biologia molecular. Os 
diversos tipos de progressos, como o 
aprofundamento e a dedicação dos cientistas 
para descobrir curas para os variados tipos 
de doenças e a produção de alimentos de 
origem vegetal e animal são exemplos 
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visíveis dessa evolução, que também se 
estende em outras áreas.   

Essas informações nos levam a refletir sobre 
a produção científica relativa ao DNA. 
Mesmo sendo constatado que os métodos 
realizados em experiências nas ciências 
biológicas tenham se tornado mais amplos, 
a história da ciência revela, em diversos 
ramos do conhecimento, que a formação do 
pensamento cientifico ultrapassa o simples 
alcance de informações. Uma questão muito 
importante que se pode levantar nesse 
aspecto é o conjunto de mutações que 
ocorrem no material genético, um conceito 
central para a genética e para a biologia 
evolutiva. 

 

MUDANÇAS NO DNA - Segundo Lambert, a 
teoria da evolução estabelece que o DNA 
pode mudar. Tais mudanças em um DNA 
podem ser boas, ruins ou neutras. Sendo 
assim, com o tempo essas mudanças, ou 
mutações, geram novas espécies. A seleção 
natural faz parte da evolução. Os organismos 
que sofrem boas mutações, ou seja, 
mudanças benéficas prosperam e se 
reproduzem, enquanto os que sofrem 
mutações ruins morrem. (LAMBERT, 2007) 

Grande parte do conhecimento produzido 
nessas áreas presumiu que as mutações no 
DNA ocorrem ao acaso. Por outro lado, 
estudos feitos com bactérias comprovaram 
que existe um processo no qual as células 
realizam mutações em decorrência de 
alterações do meio em que estão, aceitando 
a possibilidade delas “conhecerem” as 
mutações que as tornariam mais adaptadas 
ao ambiente em que estão. 

Os princípios gerais da síntese da evolução 
alegam que as variações genéticas nas 
populações surgem por mutações ao acaso e 
por recombinações genéticas. Mas também 
as populações evoluem de acordo com as 
mudanças aleatórias que ocorrem no 
material genético de seus antepassados e 
também por meio da seleção natural (DAL-
FARRA, 2006). 

DO QUE ESTAMOS FALANDO? Este texto 
busca informar as pessoas o fascinante 
universo da evolução das espécies, 
destacando as mutações como principal 
responsável por esse fenômeno biológico. 
Também leva em consideração que o 
assunto abordado é essencial para a vida 
humana, pois as características de todos os 
seres vivos da terra nos dias de hoje são 
produto das mutações que ocorreram no 
passado e que continuam ocorrendo. Para 
conseguir concretizar isso, foi necessário 
fazer uma revisão bibliográfica utilizando 
artigos científicos, livros e sites confiáveis.  

Para se chegar a uma conclusão concreta, 
precisamos pesquisar de várias fontes e até 
se questionar, não se prendendo a algo dito 
ou escrito. Antes de tudo, já existia vida no 
planeta. Mas como essas formas de vida 
sobreviveram até os dias de hoje? Essa 
pergunta é exatamente o ponto crucial e a 
mais importante questão levantada nesse 
artigo.  

Os indivíduos daquela época não são 
exatamente os mesmos nos dias de hoje. As 
espécies que vemos no mundo atual são as 
evoluções das espécies de antigamente. 
Além do mais, muitos indivíduos de lá para 
cá até se diferenciaram das espécies 
primárias. E tudo isso foi decorrente das 
mutações. Agora podemos ter uma ideia de 
como essas formas de vida ainda 
permanecem no meio de nós, pois estamos 
incluídos neste conjunto. Sabendo que 
mutações são alterações que ocorrem 
aleatoriamente no DNA das células, a 
evolução das espécies se torna algo 
indispensável e indesviável da natureza.  

 

O QUE COMPREENDEMOS? - Se não fossem as 
mutações, todas as espécies do planeta não 
teriam sobrevivido, pois à medida que o meio 
se desenvolvia, o mesmo exigia uma nova 
forma para que as espécies que nele viviam 
adotassem uma nova forma de sobrevivência. 
Todos os argumentos e experimentos serviram 
para que hoje se tivesse uma visão avançada da 
evolução das espécies. São as mutações que 
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ocorrem no DNA das células que dão as 
características de um ser vivo.  

Valorizar as pesquisas e as provas concretas 
da evolução é mais um modo que temos 
para acreditar que as mutações existem, não 
de uma forma figurada, que aparecem em 
novelas, filmes e desenhos, mas sim, para 
garantir que os indivíduos do planeta 
possam se adequar às modificações que 
acontecem nos ecossistemas da Terra. O 
assunto abordado também leva em 
consideração algumas teorias de evolução, e 
por consequência as opiniões de cientistas 
que resolveram postar suas descobertas 
com o objetivo de contribuir para o 
entendimento de onde e como veio o 
sentido inevitável de evoluir. Assim foi no 
passado e continua a ser no presente, 
porque as mutações não deixaram de existir. 
A Evolução não parou. 
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CLONAGEM, DO NATURAL AO INDUZIDO 
Bruno Vinicius Araújo Gomes1 

 

A clonagem em si é um processo antigo que 
vem passando por uma incrível evolução nos 
últimos anos (MELO, 2006). O que antes 
parecia impossível, agora não parece mais. 
Depois da clonagem da ovelha Dolly, que foi o 
primeiro mamífero clonado a partir de uma 
célula adulta, abriu-se caminho para colocar 
em pratica a já polêmica clonagem humana.  

Por causa dessas novas descobertas, a 
clonagem é hoje um assunto que tanto a 
mídia quanto a sociedade discutem, porém 
quase sempre um grave erro de 
interpretação é cometido. Perante a 
sociedade, o método de clonagem resume-se 
apenas à clonagem humana, quando na 
realidade este processo é utilizado em 
diversas áreas e com diferentes finalidades. 

A clonagem apresenta-se como uma 
possível solução para diversos e antigos 

problemas da medicina, como uma 
alternativa de reprodução para casais 
inférteis, como método de melhoramento 
genético para plantas e espécies animais, 
como meio de evitar a extinção de espécies, 
etc. As possibilidades e os caminhos da 
clonagem são muitos, de modo que é um 
grave erro tratar deste assunto do ponto de 
vista de apenas uma de suas aplicações.  

No dizer de Adriana Diaféria (1999, p.271) 
“... este inusitado avanço veio justamente 
para revolucionar nossos dogmas mais 
íntimos, nossas estruturas de raciocínio, 
desenvolvidas em séculos de existência...”. É 
justamente por levantar tanta polêmica e 
por oferecer tanto ao futuro da ciência que a 
clonagem deve ser demonstrada em sua 
totalidade. Para isso, é necessário explicar o 
processo em si, para depois “caminhar” 
sobre suas diversas e intrigantes aplicações. 
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DO QUE ESTAMOS FALANDO? – Esse texto 
tenta esclarecer os conceitos básicos sobre a 
clonagem e demonstrar que este processo é 
muito mais abrangente do que é divulgado 
pela mídia, já que esta enfatiza apenas as 
pesquisas desta área voltadas para a 
clonagem humana. Também explica que o 
conhecimento sobre a clonagem deve ser 
disseminado, pois diversas inovações que irão 
surgir a partir ou decorrentes dos estudos 
nesta área, estarão presentes nas vidas das 
futuras gerações humanas, sendo que sem o 
conhecimento prévio sobre o assunto as 
aplicações deste processo tornar-se-ão mais 
complicadas e sombrias para olhos leigos. 
Para isso, foi feita uma pesquisa bibliográfica 
através de livros e sites confiáveis. 

 

ENTENDENDO A CLONAGEM – O processo 
da clonagem não é tão recente como parece. A 
primeira vez que cogitou-se sobre a clonagem 
(animal e vegetal) foi na década de 30, quando 
descobriu-se que cada célula somática do 
corpo humano possuía toda a informação 
sobre o organismo. (MELO, 2006)  

Clonagem é o processo pelo qual, através da 
reprodução assexuada, obtemos cópias 
geneticamente idênticas de um mesmo ser. 
Pode ocorrer de maneira natural ou induzida. 
A natural ocorre em todos os seres originados 
através de reprodução assexuada, enquanto a 
induzida ocorre devido a interseção de 
técnicas laboratoriais para induzir a 
reprodução de forma assexuada.  

Suas futuras aplicações deste processo são o 
que preocupa e fascina a sociedade. O maior 
perigo que a clonagem pode enfrentar é ser 
julgada erroneamente pela sociedade. 
Muitas pessoas sequer têm conhecimento 
de que gêmeos univitelinos são, na 
realidade, clones, “... só uma célula ovo vai 
dar origem a dois seres, geneticamente 
idênticos, mas com impressões digitais 
diferentes. São idênticos sob o ponto de 
vista genotipico...” (SANTOS,__).  

Sendo assim, é correto pensar que já 
vivemos e interagimos com clones desde o 
nascimento do primeiro gêmeo univitelino. 
Apenas não estávamos cientes disso. A 

clonagem também ocorre através do 
processo de partenogênese, através do qual 
os indivíduos nascem sem a interferência de 
gametas masculinos e possuem a mesma 
cadeia genética da mãe (ROQUE, 2007).  

Das diversas possibilidades de aplicação da 
clonagem, a medicina é o ramo onde ela tem 
maiores aplicações, por exemplo, abre a 
possibilidade de se desenvolver em 
laboratório componentes do corpo humano 
(cartilagens, ossos, nervos) que poderão ser 
utilizados em transplantes. Como os 
componentes transplantados foram feitos a 
partir de células do próprio paciente, 
presume-se que o perigo da rejeição seja 
sanado ou minimizado.  

A clonagem terapêutica é uma das 
possibilidades mais bem vistas pela 
medicina. Ela consiste em injetar células 
indefinidas em regiões afetadas por doenças 
(principalmente degenerativas) de modo 
que as células indefinidas substituam as 
células que o corpo do paciente estava 
perdendo em decorrência da doença.   

A clonagem também se apresenta como uma 
possível solução para os erros 
experimentais responsáveis por atrasos e 
complicações nas pesquisas de novos 
medicamentos. Com a utilização desse 
processo, seria reduzida a variabilidade 
genética das cobaias, o que tornaria o 
resultado das pesquisas mais preciso. Outra 
aplicação possível, porém polêmica, seria a 
utilização da clonagem como método de 
reprodução assexuada para casais inférteis. 
Para estes casais este processo seria uma 
opção a mais, além dos já existentes. 

Estão sendo realizadas pesquisas para 
aperfeiçoar e viabilizar completamente o 
processo de clonagem induzida, mas a cada 
semana surgem novas noticias sobre a 
pesquisa com maior ou menor ênfase da mídia, 
revelando que a clonagem está em pleno 
processo de evolução. Não se pode impedir ou 
inviabilizar os estudos sobre a clonagem, já que 
este processo possibilitará permite evoluções 
importantíssimas em diversas áreas. 

O QUE COMPREENDEMOS? - Presume-se 
que as aplicações futuras da clonagem vão 
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gerar modificações profundas na sociedade. 
Conhecer sobre este processo e sua 
amplitude é essencial para que futuramente 
possam-se conhecer os rumos que as 
pesquisas tomarão.  

A clonagem está sendo pesquisada em 
diversas áreas. Em cada uma dessas o 
processo ganha novas particularidades e 
objetivos. Conhecer suas aplicações, mesmo 
que apenas algumas delas, nos permite ter 
uma visão mais ampla e aberta sobre os 
assuntos científicos relacionados ao 
processo, pois, o que não se pode é manter 
uma sociedade que desconheça estas 
informações. Os tabus éticos e jurídicos que 
rondam estas pesquisas são mais um 
problema contra o qual a clonagem deve 
lutar, porém é pouco provável que se 
consiga impedir o avanço das pesquisas. 
Cabe a sociedade se preparar e instruir as 
novas gerações a respeito. 
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O MESTRE DOS MARES 
Conheça a incrível história de Aleixo Belov, navegador que já realizou quatro voltas ao mundo 

Você vai conhecer a história do engenheiro e navegador Aleixo Belov, participante do 3º Encontro 
de Jovens Cientistas da Bahia como palestrante nas conferências "O Ser Humano da Ciência".  

Antes de chegar ao Brasil, Aleixo Belov, que nasceu na Ucrânia em 1943, passou por diversos 
países como Polônia, Alemanha e Itália, até se fixar na Bahia aos seis anos de idade. Em 1981, 
Belov obteve o reconhecimento da Marinha do Brasil como o primeiro navegador brasileiro a 
completar, em solitário, uma viagem de circunavegação. Para esta jornada, o engenheiro passou 
por 17 portos onde pôde aprender um pouco sobre os costumes e as tradições de cada localidade. 

E a paixão por aventura não parou por aí! Ele ainda empreendeu mais três grandes viagens 
marítimas. Em outubro de 2011 o navegador completou sua 4ª volta ao mundo, a bordo do veleiro-
escola "Fraternidade", especialmente construído para esta viagem. Desta vez, ele foi acompanhado 
por jovens alunos biólogos, engenheiros e cineastas, tendo zarpado de Salvador em janeiro de 
2010. Confira a entrevista! 
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RJC – Conte-nos um pouco sobre a sua 
história. Como veio parar aqui em Salvador? 

Aleixo Belov - Eu saí da Ucrânia por causa 
da guerra. Meu pai já tinha curiosidade de 
conhecer o mundo. Como ele era agrônomo, 
disseram pra ele que valia a pena vir para o 
Brasil, pois aqui tinha muita terra. Mas na 
Ucrânia, toda agricultura era mecanizada e 
quando ele chegou aqui todo mundo 
trabalhava na enxada. O clima também era 
diferente, então ele não fez grande sucesso 
na agronomia. 

Foi aí que ele passou a ser professor de 
matemática. Ele não tinha terminado a 
faculdade antes de vir para o Brasil, pois 
passava muita fome. Mesmo assim deu aula a 
toda a sociedade baiana, a filhos de artistas, 
governadores, inclusive no Palácio. Mais 
tarde eu me tornei engenheiro e ganhei 
óculos de mergulho de presente, naquele 
tempo em que não existia televisão. Me 
apaixonei pelo mar e me tornei mergulhador. 
Cada dia eu mergulhava mais longe. 

Fui para Porto Seguro mergulhar e fiquei 
impressionado como era bonito! A natureza 
ainda era intacta e eu me apaixonei! Fiquei 
pensando em como o mundo deveria ser 
lindo e misterioso, e então decidi que queria 
conhecer o mundo. Li um livro da Expedição 
Moana em que quatro pessoas davam a 
volta ao mundo mergulhando em todos os 
oceanos. Então tive a ideia de conhecer o 
mundo velejando. 

Eu não tinha dinheiro nem barco, não sabia 
construir barco e nem sabia navegar. Eu só 
tinha o sonho e bastou. Levei 15 anos me 
preparando para sair no meu próprio barco. 
Li livros, aprendi línguas, aprendi a construir 
barco e tudo o mais. Quando saí sozinho para 
dar a volta ao mundo, eu tinha 37 anos. Tudo 
meu foi mais tarde porque demorei muito 
tempo me preparando. Eu não tinha dinheiro 
nem era sócio de clube nenhum! Hoje eu já 
dei quatro voltas ao mundo! 
 
RJC – A experiência dessas viagens lhe 
proporcionou o conhecimento de diversas 
culturas. Chegar em terras distantes e 
conhecer a fauna, a flora... Existiu algum 

lugar específico em que você conheceu 
animais ou plantas que você nunca 
imaginou que existiriam? 

A.B. – Tem muitas coisas, mas observei mais 
o ser humano, a diferença do ser humano de 
um lugar para outro. Nós aqui somos muito 
escravos. Nós não temos tempo para viver. 
A sociedade moderna não resolveu o 
problema do homem. Nessas ilhas, lá nos 
mares do sul, como na Polinésia, a vida é 
muito mais primitiva, mas a qualidade dela 
é muitas vezes melhor! Você está vendo que 
hoje não podemos nem andar na rua por 
causa de assaltos. Nós estamos, 
infelizmente, voltando para a selva. E lhe 
digo uma coisa com muita tristeza: se não 
fizerem o controle da natalidade, o ser 
humano vai ser uma praga na face da terra. 
Esse capim que nasce em qualquer lugar 
sem ninguém plantar, que todo mundo só 
quer arrancar. O ser humano vai ser isso.  
 

RJC – Em quais conhecimentos está 
baseada a ciência da navegação? 

A.B. – Está ligada à astronomia, à astrofísica. 
Criaram o GPS, que lhe dá o posicionamento o 
tempo todo. E também à oceanografia, que 
estuda correntes marinhas, profundidades, o 
clima, tudo! A gente junta também a mecânica, 
a hidrodinâmica do casco, a aerodinâmica do 
barco à vela, a mecânica dos motores dos 
navios. Isso tudo junto permite que se 
construam os barcos que naveguem bem e 
com segurança e que a alcancemos os nossos 
sonhos através da técnica. 
 
RJC – Um jovem precisa de quais 
conhecimentos para se tornar um 
navegador no futuro? 

A.B. – Ele precisa fazer o curso de Arraes, 
depois de Mestre Amador e depois de 
Capitão Amador. Lá ele vai aprender a 
ciência da navegação e a meteorologia. 
Desse modo ele receberá uma carteira de 
habilitação, assim como um motorista 
recebe a sua carteira. No entanto, no mar é 
mais complicado, ele tem que saber um 
pouco mais. Primeiro, então, ele tem que 
aprender a nadar e amar o mar. Depois seria 
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bom ele ter óculos de mergulho para 
conhecer o mar por baixo, pois isso também 
ajuda a entender o mar por cima. Depois ele 
entraria como tripulante de alguém que 
tenha um barco, e ia aprendendo com essas 
pessoas. Existem alguns cursos no Centro 
Náutico, de velas e outras coisas. Mas ele 
pode inicialmente ir com um pescador, e vai 
aprendendo os caminhos do mar. E aí ele vai 
trabalhando e se desenvolvendo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

RJC – Você pode deixar um recado aos jovens 
cientistas que participarão do evento? 

A.B. - O sonho é tudo! O pessoal pergunta 
quanta força eu fiz para dar as quatro voltas 
ao mundo. Eu não fiz força nenhuma. Esse 
caminho nasceu naturalmente. Eu ouvi a voz 
do meu coração, e eu não consegui fugir 
desse caminho. Quando a coisa nasce dentro 
de você, ela flui muito simplesmente. Um 
filósofo chinês chamado Confúcio disse 500 
anos antes de Cristo: “Escolha bem a sua 
profissão que você não vai trabalhar um só 
dia na sua vida”, vai ser só lazer! Não fiz 
força nenhuma, só me distraí, foi só lazer 
tudo que eu fiz. Isso tem que estar no seu 
coração. Cada um tem que seguir aquilo que 
o seu coração manda, ninguém progride no 
que não gosta! 
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QUANDO UM ATO VIRA CRIME NA INTERNET? 
Luis Claudio Magalhães Madeira 

 

Em geral os atos tipificados como crime 
estão previstos no Código Penal (CP). Por 
exemplo: o crime de furto está enquadrado 
do art. 155 do CP, “furtar para si ou para 
outrem, coisa alheia móvel”, independente 
do meio que o agente criminoso utilize para 
concretizar o crime. Então, um internauta 
que consiga tirar “coisa móvel” (dinheiro, 
por exemplo) de outra pessoa utilizando a 
net é tão criminoso quanto aquele 
tradicional ladrão que furta os outros na 
rua. Já ocorreu, por exemplo, em diversas 
partes do mundo, de crackers conseguirem 
invadir o sistema informático de 
determinado banco e conseguirem 
transferir recursos financeiros para suas 
contas ou para contas de terceiros, o que 
caracteriza o crime de furto, com o uso na 
internet. Há outras leis esparsas (separadas 
do CP), inclusive, algumas recentemente 
aprovadas, que preveem certos atos, 
praticados com o uso da net, como 

criminosos e passíveis de reparação 
financeira, como a Lei que prescreve a 
proteção de dados pessoais dos usuários da 
net, ou seja, as empresas não devem usar os 
cadastros com dados de seus clientes para 
uso indevido (fornecer, ou até vender, os 
dados pessoais dos clientes, tais como CPF, 
estado civil, etc.) para outras empresas, nem 
vasculhar a vida dos clientes, utilizando 
dados pessoais. O CP também prevê o crime 
de ofensa e o Código Civil prescreve que 
“todo aquele que causar dano a outrem, tem 
o dever reparar/ indenizar”. Assim, 
também, todo usuário da net deve ter 
cuidado, pois as ofensas e os danos morais 
também são crimes e podem obrigar a 
pessoa indenizar o prejudicado, além de 
responder processo criminal. 
* Luís Cláudio Madeira é Advogado, Professor 

Universitário, Mestre em Direito (UFBA) e 
Doutorando em Direito pela Universidade de Lisboa 
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EXPERIMENTE! CONSTRUÇÃO DA ESCALA DE PH E O USO DO MÉTODO CIENTÍFICO 
David Santana Lopes1, Rejâne Maria Lira-da-Silva2 

 

De acordo com ALVES (2011) “a atual sociedade 

tem por característica a grande 
disponibilidade de informações, 
especialmente as científicas e tecnológicas 
que tem proporcionado grandes avanços em 
diversas áreas do conhecimento humano”. 
Com base nesta apropriação de 
conhecimento, destaca-se a necessidade de 
aplicar tal ganho em práticas e 
experimentos que venham consolidar o 
aprendizado adquirido. 

O presente texto resume de forma bem 
direta o experimento “Construção da Escala 
de pH e o Uso do Método Científico” realizado 
para alunos de Colégios da Rede Estadual de 
Ensino do Estado da Bahia. O experimento 
utilizado foi baseado na construção da 
escala de pH através do uso de repolho roxo 
como indicador, ao mesmo tempo em que se 
debatia os pressupostos do método 
científico de como ler e interpretar o que 
está sendo observado ao longo do 
experimento. 

No experimento foram utilizados alguns 
conteúdos básicos, como os conceitos de ácido 
e base que são grupos de substâncias que 
possuem certas propriedades únicas (segundo 
a teoria de Arrhenius, os ácidos são as 
substâncias no qual libera cátion apenas íons 
H+ ou H3O+ e base é qualquer substância que 
libera única e exclusivamente o ânion OH- em 
solução aquosa). 

Por fim, outro conceito interessante que foi 
utilizado é o dos indicadores de pH. Uma das 
propriedades mais notáveis dos ácidos e 
bases é a habilidade de mudarem a cor de 
certos vegetais. Uma característica comum 
cuja cor responde à aplicação de ácidos e 
bases é o repolho roxo exatamente o 
indicador utilizado neste experimento. 

Os objetivos primordiais deste experimento 
foram estimular o pensar científico e a 
curiosidade de cada aluno, além expor os 
cuidados e as consequências do uso 
demasiado de certos produtos químicos ou 

produtos usados no nosso dia a dia. Cada 
objetivo é justificado pela indisponibilidade 
da aplicação dos pressupostos do método 
científico no contexto fundamental de 
ensino das ciências e no dia a dia do próprio 
estudante. Desta forma, a abordagem do 
método científico tornou-se ao longo do 
tempo componente indispensável para a 
construção do conhecimento empregando 
todas as etapas do mesmo: observação; 
criação de hipóteses; resultados e 
conclusão.      

Averiguada a falta desta abordagem 
científica, além de proporcionar o reforço ou 
a descoberta de novos conteúdos, o 
experimento surge de forma pontual para os 
alunos começarem a pensar como 
verdadeiros futuros cientistas. 

De forma geral, o experimento seguiu o 
roteiro prático de atividades que envolvem a 
construção da escala de pH com fidelidade, 
não havendo a necessidade de alterar em 
nenhum tópico o método e os materiais 
utilizados. Dentre os materiais utilizados estão 
copos de plásticos transparentes; Bicarbonato 
de Sódio; água sanitária; vinagre; amônia; 
água; repolho roxo; refrigerante e pastilhas de 
menta (TIC-TAC ©). 

O método utilizado na aplicação do 
experimento foi a construção, com os 
alunos, em um primeiro momento, da escala 
de pH com base no extrato de repolho roxo 
como indicador, que será utilizado para 
classificação de diferentes soluções do 
cotidiano. Em um segundo momento, 
ocorreu um debate sobre fatos recorrentes 
do dia a dia, como o uso de garrafas pet por 
longo período e a liberação de compostos 
nitrogenados, além da inserção do método 
científico em tudo que foi discutido.  

Utilizando a escala de pH são fáceis as 
conclusões a serem tiradas de cada teste 
realizado. O primeiro teste no qual foram 
misturados vinagre e repolho roxo obteve 
coloração rosada indicando o caráter ácido 
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do vinagre. O segundo teste entre 
bicarbonato de sódio e repolho roxo 
apresentou coloração verde indicando o 
caráter básico do bicarbonato de sódio. O 
terceiro teste entre a água sanitária e o 
repolho roxo apresentou coloração azul o 
que indica o grande caráter básico.  

Os dois últimos testes seguem variações 
com curiosidades do cotidiano das pessoas 
que na verdade veem a acrescentar no 
conteúdo exposto. O quarto teste entre 
amônia com água (para dissolver a amônia) 
acrescentando o repolho roxo apresentou 
coloração verde claro indicando um caráter 
básico. Este quarto teste na verdade é uma 
exemplificação do que pode ocorrer com a 
água estocada em vasilhames de garrafas 
pet quando reutilizadas inúmeras vezes e a 
longo prazo. Quando ocorre esse 

reaproveitamento por longo período os 
materiais plásticos da garrafa acabam 
liberando na água contida em seu interior 
compostos nitrogenados, entre eles a 
amônia. A ingestão de amônia por seu alto 
caráter tóxico pode levar a óbito um 
indivíduo caso seja em grandes proporções 
ou causa sérios problemas à saúde caso 
ingerido em pequenas doses.  

O quinto e último teste vem a comprovar a 
acidez de pastilhas refrescantes e o mal que 
o uso demasiado delas podem causar ao 
organismo, em suma ao estômago. Este teste 
foi feito com a mistura de repolho roxo com 
pastilhas de TIC-TAC© dissolvidas em água. 
Apresentou no fim uma coloração roxa clara 
indicando um caráter ácido das pastilhas 
alertando os estudantes, desta forma, aos 
cuidados com a saúde. 

 

 

Figura 1 - Experimento utilizado com uma turma do Ensino Médio do Colégio Estadual Luiz Viana (à 
esquerda) e a escala padrão de pH utilizada (à direita).(Fontes: David Lopes e Google Images) 
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LAVOISIER, ALÉM DA “CONSERVAÇÃO DAS MASSAS” 

Carlos Gomes Alves1  
 

LAVOISIER, UMA HISTÓRIA - Antoine 
Laurent Lavoisier nasceu em 26 de agosto 
de 1743 em Paris. Com onze anos foi 
estudar no Colégio Mazarino, uma escola 
bastante exigente que além dos ensinos 
humanísticos, que já eram de costume, 
incluía também Matemática e Ciências. Em 
1764 se forma em direito, porém nunca 
deixou de lado o seu interesse pelas 
ciências. Frequentava cursos livres dessas 
áreas e dos círculos científicos da sua época.  

No ano de 1765 a Academia das Ciências 
abriu um concurso que procurava uma 
melhor maneira de iluminar as ruas das 
grandes cidades durante a noite. Lavoisier 
se inscreveu e propôs que o combustível dos 
lampiões fosse o azeite de oliva. Esse seu 
estudo, um dos seus primeiros passos como 
cientista, foi premiado com medalha de ouro 
pela Academia. Criada em 1666, a Academia 
era composta de 12 acadêmicos honorários, 
a mais alta classe, e 50 membros adjuntos. 
Por ser uma das mais antigas dentre as 
Academias de Ciências do mundo, era muito 
importante para o desenvolvimento cultural 
e científico do estado francês, uma vez que o 
país viva numa monarquia absolutista. Eles 
tinham o apoio real e ajuda financeira para 
realização dos seus trabalhos. Como 
instituição bastante respeitada.  

Em 1766 Lavoisier teve a sua primeira 
tentativa frustrada de ingresso na academia. 
A sua entrada efetiva foi três anos depois, 
em 1769. Nove anos mais tarde foi 
promovido ao posto de acadêmico 
honorário. Ainda em 1768, morreu a sua avó 
materna lhe deixando uma boa fortuna. 
Lavoisier decidiu investir numa sociedade 
com mais de 60 pessoas chamada Ferme 
Générale, um tipo de cobrador de impostos 
da época, um ofício mal visto pelo povo.  

No ano de 1771 ele se casou com Marie-
Anne. Sua esposa passa a ser peça 
importante para as suas pesquisas, 
responsável por todas as ilustrações na mais 

importante publicação do seu marido, o 
Tratado Elementar da Química, além de 
traduzir artigos dos químicos ingleses, já 
que ele não era muito bom com a língua. 
Apesar de uma relação bastante estável, não 
tiveram filhos. Por integrar uma sociedade 
de aristocratas responsável por cobrança de 
impostos, não agradava aos integrantes da 
revolução francesa, e em 1794, aos 51 anos, 
é levado à guilhotina e executado.  

No dia seguinte à execução de Lavoisier, um 
dos seus seguidores, Joseph Louis Lagrange 
(1736-1813) disse a seguinte frase: “Não 
precisaram mais que um momento para 
fazer cair essa cabeça, e talvez cem anos não 
sejam suficientes para produzir outra 
semelhante.”  

Conhecido como o pai da química moderna, 
Lavoisier trouxe outras contribuições além 
da teoria sobre conservação das massas. 
Tentou desmistificar conceitos antigos, 
buscando compreender fenômenos e 
mistérios do mundo e sobre dos humanos.  

A LEI DA CONSERVAÇÃO DAS MASSAS - A 
lei de conservação das massas, na qual 
repousa a fama de Lavoisier, é na verdade 
um aspecto periférico na sua obra, não por 
não ter importância, mas porque não é uma 
ideia nova. Os pré-socráticos, por exemplo, 
diziam que a matéria é eterna e indivisível. 
Lucrécio (séc. I a.C) dizia em seus poemas 
“que nada pode ser criado do nada, e nada 
que surgiu do nada pode voltar ao nada.” 
Essas são ideias de conservação das massas. 
A novidade introduzida por Lavoisier é a 
comprovação experimental. 

Existiram três fatores importantes que 
levaram Lavoisier ao princípio de 
conservação da matéria. Foram eles: o uso 
de balanças de alta precisão (construídas 
por ele), a realização de reações em 
recipientes isolados, e a observação e 
anotação do peso dos reagentes e dos 
produtos constituintes da reação. Depois de 
várias análises de substâncias variadas, a 
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maioria delas por meio de reações de 
síntese e de decomposição, ele constatou 
que as massas, tanto dos reagentes quanto 
dos produtos, são similares.  

Os resultados levaram-no à formulação da 
seguinte lei: as massas dos reagentes e dos 
produtos em uma reação química serão 
sempre iguais. Uma frase popularmente 
conhecida hoje é: “Na natureza nada se 
perde, nada se cria, tudo se transforma”. Em 
consequência desta lei e de outras 
experiências, passou-se a acreditar que nas 

reações químicas os elementos não se 
transmutam uns nos outros, como 
acreditavam os alquimistas, fazendo a teoria 
de transmutação dos metais cair por terra e 
marcando uma nova fase na história da 
química. Por esta razão Lavoisier é 
conhecido como fundador da Química 
Moderna. Mas sendo Lavoisier um químico 
tão importante, o que ele fez alem da teoria 
de conservação das massas?  É o que 
veremos a seguir. 

A TEORIA DA COMBUSTÃO E A 
DESMISTIFICAÇÃO DO FLOGISTO - Mas o 
que é flogisto? Essa palavra tem origem do 
grego e significa inflamável. Georg Ernst 
Stahl (1660 - 1734) foi o criador da teoria 
do flogisto. Ele acreditava que toda matéria 
inflamável possuía flogisto na sua 
composição, que por sua vez, era liberado 
durante a combustão. Na oxidação dos 
metais, por ser um processo paralelo à 
combustão, o flogisto também poderia 
explicar a transformação de um metal em 
seu óxido, admitindo que o metal fosse 
constituído pelo seu óxido mais flogisto.  

A teoria da combustão foi construída pouco 
a pouco por Lavoisier, visando elaborar uma 
teoria que tentasse substituir a do flogisto, 
cuja existência começou a ser posta em 
dúvida em 1772. O oxigênio foi descoberto, 
provavelmente, por Scheele (1742 - 1786), 
porém Lavoisier foi quem melhor 
compreendeu seu 

papel na combustão e calcinação. A teoria 
pode ser descrita da seguinte maneira: 

 numa combustão há liberação de 
‘matéria do fogo’ ou de luz; 

 um corpo só pode queimar em presença 
de ar puro (oxigênio); 

 há na combustão ‘destruição ou 
decomposição do ar puro’ e o aumento 
do peso do corpo que queimou é 
exatamente igual ao peso do ar 
‘destruído ou decomposto’; 

 a substância que aumenta o peso dos 
corpos os converte em ácidos;  

 O ar puro é composto da matéria do 
fogo ou da luz combinada com uma 
base. Na combustão, o corpo que 
queima remove a base, atraindo-a mais 
fortemente do que a matéria do calor 
que aparece, como chama, calor e luz 
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A calcinação dos metais obedece às mesmas 
regras com uma particularidade, o ar 
combina-se com o corpo calcinado, mas em 
vez de formar com ele um ácido, resulta 
uma combinação particular, cal do metal. Ao 
contrário da teoria do flogisto, a teoria do 
oxigênio, como ele chamou a teoria da 
combustão, é coerente, e as reações são 
reproduzíveis, apesar de alguns enganos 
como a ideia de que o oxigênio é gerador de 
ácidos. 

LAVOISIER E A QUÍMICA ORGÂNICA - 
Lavoisier exerceu um papel muito 
importante na química orgânica. Ele via a 
química orgânica como parte integrante da 
química como um todo. Porém apesar de ser 
um químico mais teórico do que prático, 
Lavoisier tirou conclusões muito 
importantes das suas poucas experiências. 
Para ele todos os compostos vegetais e 
animais continham o elemento carbono. 
Hoje a química orgânica é definida segundo 
Kekulé (1829 - 1896) como a química dos 
compostos do carbono. No entanto, 
Lavoisier se equivocou ao dizer que todos os 
compostos orgânicos contivessem carbono, 
hidrogênio e oxigênio, talvez porque da sua 
queima resultasse água e gás carbônico.  

             

 

A respeito da análise elementar orgânica, 
Lavoisier foi pioneiro nessa prática. Esta 
análise é responsável por definir a 
quantidade de um determinado elemento 
em certa substância. A sua prática consiste 
na combustão completa da amostra de 
massa conhecida do material orgânico e 
determinação da massa de gás carbônico 
(CO2) e de água (H2O) formada. O vapor 
produzido pela reação é passado por um 
tubo contendo cloreto de cálcio (CaCl2) para 
reter a água e depois por um outro tubo 
contendo hidróxido de sódio (NaOH), para 
reter o gás carbônico em forma de 
carbonato de sódio (Na2CO3) necessária 
para calcular a porcentagem de carbono e 
de hidrogênio na amostra. Para tanto, é 

preciso antes conhecer a composição exata 
do gás carbônico (CO2) e da água (H2O). 

Lavoisier consegue definir corretamente a 
composição do gás carbônico, porém 
comete um erro significativo ao dizer que a 
água contém 85% de oxigênio e 15% de 
hidrogênio quando na verdade são 88,9% 
de oxigênio e 11,1% de hidrogênio. Este 
erro refletirá em todas as análises de 
compostos orgânicos realizadas por ele, que 
serão inexatas e dificilmente permitiria a 
determinação de uma fórmula molecular, a 
exemplo da análise da sacarose feita por ele. 

 

Análise elementar da sacarose 
C12H22O11 

Outro erro aparente é a obrigatoriedade da 
presença do oxigênio em compostos 
orgânicos. Mais tarde as técnicas e as 
dosagens determinadas por Lavoisier 
seriam aperfeiçoadas por Joseph Louis Gay-
Lussac (1778-1850), Louis Jacques Thénard 
(1777-1857) e Justus Von Liebig (1803-
1873).  Apesar de todos os equívocos o 
pioneirismo de Lavoisier possibilitou o 
desenvolvimento e aperfeiçoamento da 
técnica. 

A NOMENCLATURA QUÍMICA E A TEORIA 
DOS ÁCIDOS - Sem dúvida, um das mais 
importantes contribuições de Lavoisier foi 
sistematizar a química no que diz respeito à 
nomenclatura. Durante a década de 1780, 
Morveau (1737-1816) dizia que as 
nomenclaturas dos elementos eram 
confusas, uma vez que os químicos da época, 
ao descobrirem novos compostos e 
elementos, denominavam cada um à sua 
maneira. Um exemplo disso é que para 
denominar o elemento conhecido hoje por 
oxigênio, nome dado por Lavoisier de 
maneira equivocada, pois a palavra oxigênio 
vem do grego e significa formador de ácidos, 
existiam vários nomes diferentes, a exemplo 
de “ar vital”, “ar do fogo”, “ar 
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eminentemente respirável” e “ar 
desflogisticado”. 

Percebendo isso, uma equipe formada por 
Lavoisier, Morveau, Berthollet (1748-1822) 
e Fourcroy (1755-1809) trabalharam para 
tentar padronizar os nomes dos elementos e 
das substâncias. A proposta de 
nomenclatura foi levada à Academia Real de 
Ciências da França para ser analisada. A 
comissão responsável era composta por 
cientistas não simpatizantes das teorias de 
Lavoisier. Os examinadores aprovaram a 
publicação, porém não recomendaram o seu 
uso. Em 1787 a equipe publicou o “Méthode 
de Nomenclature Chimique”. 

Como nem tudo que se planeja ocorre da 
maneira esperada, Lavoisier infelizmente 
não foi coerente ao elaborar a sua teoria 
sobre os ácidos. A mesma era constatada a 
partir da queima do diamante, enxofre e 
fósforo, os quais forneciam o seu óxido, e 
que por sua vez, em solução aquosa, 
reagiam formando ácido carbônico, o ácido 
vitriólico e o ácido fosfórico 
respectivamente. De uma maneira 
generalista, ele afirmou que todos os ácidos 
contêm oxigênio, nome que ele deu ao 
elemento, e que ele também chama de 
princípio acidificante. A palavra oxigênio 
deriva do grego ὀξύς = ácido e geno, da raíz 
γεν = gerar. Ele acreditou nisso talvez 
porque o óxido fosse formado pela 
combinação do oxigênio com o material 
queimado. Hoje sabemos que segundo 
Arrhenius (1859 - 1927) ácidos são aquelas 

substancias que em solução aquosa libera 
íons H+. Exemplo: HCl → H+   +   Cl-. 

O QUE APRENDEMOS - Em suma, as obras 
de Lavoisier foram importantes para o 
estudo da química. Teoria da combustão, 
nomenclatura de substâncias, análise da 
química orgânica são exemplos de trabalhos 
que até hoje, tanto teoricamente quanto na 
prática, são utilizados por estudantes e 
professores tanto do ensino médio, quanto 
dos outros níveis escolares para que haja 
um maior entendimento sobre os 
fenômenos que acontecem ao nosso redor 
diariamente. Com isso é perceptível que 
Lavoisier foi importante para o 
desenvolvimento da química moderna, com 
muitos trabalhos muito além daqueles que 
nos são apresentados. 
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ROLETA DA VIDA: UM JOGO PAUTADO NA ORIGEM E EVOLUÇÃO DA VIDA 
David Santana Lopes1, Rejâne Maria Lira da Silva2  

 

Evolução é o tema fundamental da Biologia. 
Conhecer os primórdios desta Evolução, 
desde a Terra Primitiva, onde residem 
provas para o fomento de teorias sobre a 
origem da vida, é fundamental para o 
desenvolvimento dos quebra-cabeças em 
torno da Evolução dos seres vivos. Nesse 
contexto, o jogo Roleta da Vida tem como 
objetivo servir como ferramenta que 
permitirá para os jogadores a oportunidade 
de conhecer e reunir conhecimento sobre 
temas pautados na “Origem e Evolução da 
Vida”, ao mesmo tempo em que é explorado o 
pensamento científico de cada participante 
através de perguntas e/ou desafios. Na 
construção deste quebra cabeça, certas 
ferramentas como o lúdico são essenciais, 
como dinâmicas em grupo e jogos de 
tabuleiro. 

Em resumo, o tabuleiro do jogo Roleta da 
Vida divide os jogadores em 4 regiões 
distintas, cada uma pautada em diferentes 
conteúdos da Biologia denominadas por 
termos que remetem a grandes cientistas 
das Ciências Biológicas: a) Planeta 
Darwinicúrio; b) Planeta Pasteurano; c) 
Planeta Margulisturno e d) Planeta 
Mendelupter. Cada jogador deverá 
percorrer todo o tabuleiro, passando por 
cada planeta, respondendo perguntas 
relacionadas a cada região e ultrapassando 
casas com desafios que estimularão ao 
máximo a criatividade de cada um. De 
acordo com a ordem de chegada de cada 
participante ao Centro Investigativo (após 
percorrer todo tabuleiro), os jogadores 
terão a oportunidade de girar a Roleta da 
Vida obtendo assim o último desafio. Quem 
acertar primeiro tal desafio será 
considerado vencedor.  

Este jogo busca sua fundamentação teórica 
no tema “Vida” no ensino da Biologia 
questionando as transformações sofridas 
pela Terra através das eras e a própria 
gênese dos seres vivos. Segundo DAMINELI 
(2007), os estudos sobre este assunto 
constituem um campo de investigação 

científica e um tema de suma importância 
ao ensino escolar.  

De acordo com as orientações educacionais 
expostas nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN +, 2002), a abordagem de 
conteúdos relacionados ao tema 
estruturador: “Hipóteses Sobre a Origem da 
Vida e a Vida Primitiva” é um conteúdo 
obrigatório em aulas de Biologia no Ensino 
Básico. Entretanto, mesmo integrando a 
pauta de ensino da educação básica há 
muito tempo, o termo “Vida” surge de 
acordo com GAZZINELLI, et al (2007) como 
um problema que habitualmente atinge o 
ensino da disciplina Biologia por sua notória 
pluralidade de teorias e abordagens 
diversas vezes abstratas. 

Para FONSECA (2001), além do próprio 
abstracionismo do assunto, algumas vezes, 
as visões dos estudantes mostram-se 
bastante incompatíveis com visões do 
mundo científico, dificultando assim o 
ensino seja qual a metodologia aplicada. 

Atento a esses empecilhos na transposição do 
conhecimento, a aplicação de determinados 
conteúdos para o ensino é claramente afirmada 
desde HODSON (1992): “buscando a discussão, 
por mais simples que seja essa experiência, ela se 
torna rica ao revelar as contradições entre o 
pensamento do aluno (construído nos moldes da 
sociedade/família), o limite de validade das 
hipóteses levantadas e o próprio conhecimento 
científico”.   

Focado na importância do pensamento 
científico surge a necessidade de explorar 
como ferramentas os experimentos e 
descobertas de gênios da Biologia, como 
Louis Pasteur, Gregor Mendel, Charles 
Darwin e Lynn Margulis, conduzindo com os 
alunos ponto a ponto o que estes cientistas 
alcançaram com suas descobertas e como a 
metodologia científica foi aplicada.  

Esta atividade lúdica tem como público alvo 
estudantes do Ensino Médio, enaltecendo 
conteúdos costumeiros da Biologia, 
presentes neste nível de ensino, dando um 
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enfoque maior para aqueles relacionados 
com o surgimento e a Evolução da Vida.  Por 
apresentar características voltadas para 
assuntos mais elaborados e, em suma, de 
grande abstração, este jogo não é destinado 
para alunos em que os conceitos básicos da 
Biologia ainda não são bem compreendidos, 
como por exemplo, para alunos do Ensino 
Fundamental.  

Caracterizando-se como uma rica 
ferramenta didática, o jogo Roleta da Vida 
tem o intuito, portanto, de fazer o jogador 
reviver por alguns instantes momentos que 
constituíram a Terra Primitiva e onde a 

Evolução Biológica se insere neste contexto 
milenar. 

A partir de informações prévias e adquiridas 
no decorrer do jogo, o jogador, será 
questionado a todo o momento, utilizando o 
método científico como base para 
desvendar charadas e desafios ao longo de 
todo o jogo. Roleta da Vida não é apenas um 
jogo de perguntas e respostas, pois ele 
estimula a criatividade dos participantes e 
de seus ajudantes na busca incessante em 
ultrapassar os limites de um aluno, 
transformando-se em um verdadeiro 
cientista. 

 
 
Figura 01 – Alunos do Colégio Estadual Luiz Viana jogando o Roleta da Vida (Fonte: David Lopes) 
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Figura 2 - Tabuleiro do jogo Roleta da Vida  (Fonte: David Lopes) 
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NORMAS PARA SUBMETER OS TEXTOS PARA A RJC 
Para submeter artigos é necessário preencher a Ficha de Inscrição de Textos para a RJC, disponível na página 

“Revista Jovem Cientista” do blog www.encontrodejovenscientistas.wordpress.com. Os textos devem ser enviados em 
arquivo separado da ficha, conforme orientações abaixo dispostas.  

Todos os artigos enviados para publicação serão submetidos à avaliação do Conselho Editorial da RJC. Esta 
avaliação confirmará a condição ou não do texto ser publicado na Revista. 

 

 Limites: Mínimo de uma lauda e máximo de duas 
laudas no Word; 

 Modelo: conforme modelo disponibilizado no 
próximo tópico deste guia; 

 Formato do papel: A4; 
 Margens: superior 2,5 cm, esquerda 3,0 cm, inferior 

2,5 cm e direita 3,0 cm; 
 O título do texto deverá aparecer na primeira linha, 

em caixa alta (letras maiúsculas), centralizado, em 
negrito, fonte Arial, tamanho 10; 

 

 Abaixo - autores em Arial tamanho 10 
centralizado; 

 Abaixo - instituição e e-mail pessoal em 
Arial tamanho 10 centralizado; 

 Texto: espaço 1,5, Arial 10, texto justificado. 
 Fotografias: Todos os textos devem ser 

enviados com, no mínimo, duas fotografias 
em alta resolução, com créditos especificados 
do fotógrafo. 

 

MODELOS PARA OS TEXTOS A SEREM SUBMETIDOS  
O que você precisa saber sobre um texto de Divulgação Científica: O texto de divulgação científica não é 

um texto puramente científico. As informações precisam ser de fácil acesso a qualquer tipo de leitor. Ele deve servir 
para atualizar o leitor sobre algum assunto científico, ou fazê-lo compreender determinado conteúdo. É uma fusão de 
discursos de cunho científico, jornalístico e cotidiano. A grande característica estrutural do texto de divulgação 
científica é o emprego de uma linguagem simplificada, diferentemente da linguagem especializada usada pela 
comunidade científica.  

O Conselho Editorial da Revista Jovem Cientista espera que os autores dos textos usem a sua CRIATIVIDADE 
para expor as ideias na escrita. 
 
COMO CITAR OS AUTORES BIBLIOGRÁFICOS NESTE TIPO DE TEXTO?  
Em casos diretos:  Segundo Otávio Souza, pesquisador do Instituto de Biologia da  Universidade Federal da Bahia...; De 
acordo com Firmina Albuquerque, analista de TI do Instituto Steve Jobs...;  Nesses casos, podem ser usados verbos como 
anunciar, indicar,  apontar, afirmar, revelar, esclarecer, etc.  
 
Em casos indiretos: Segundo um grupo internacional de cientistas, o uso das câmaras para conseguir o bronzeado 
artificialmente aumenta de maneira substancial o perigo de sofrer de melanoma, a forma mais grave de câncer de pele. 
(Zero Hora – 03/2007); De acordo com artigo publicado ontem na revista científica “New Scientífic”, os filhos das 
mulheres que consumiam chocolate na gravidez sob situação de estresse geralmente apresentavam menos medo perante 
situações novas. (Folha Online – 04/2004);  Crianças que começam a ver televisão muito cedo têm uma propensão maior 
ao déficit de atenção na idade escolar, indica um novo estudo. (Folha Online – 05-04-2004) 
 
Textos de divulgação científica para público jovem geralmente exigem uma certa criatividade do escritor, para manter 
o seu leitor atento na proposta. É interessante, no primeiro e segundo parágrafos, expor a ideia principal, que pode ser 
representada por um conceito. Nos parágrafos que seguem, ocorre o desenvolvimento propriamente dito da ideia, e 
para isso pode se utilizada uma série de ferramentas que envolve comparações, dados estatísticos, relações de causa e 
efeito, dentre outras. 
 
ATENÇÃO: O conselho editorial da Revista Jovem Cientista recomenda que os interessados em submeter textos à 
publicação visualizem os textos de divulgação científica que estão disponíveis através dos links abaixo. Os textos são 
da revista Ciência Hoje das Crianças, direcionada à juventude, e ideais para serem lidos como modelo para textos 
submetidos à RJC. 
 
Efeito Dominó:  
chc.cienciahoje.uol.com.br/efeito-domino/ 

Por que as galinhas botam ovos?  
chc.cienciahoje.uol.com.br/por-que-as-galinhas-botam-ovos/ 

Os Bichos também mamam:  
chc.cienciahoje.uol.com.br/os-bichos-tambem-mamam/ 

2, 3, 5, 7 e outros parentes: 
chc.cienciahoje.uol.com.br/2-3-5-7-e-outros-parentes/ 

Fábrica de tecidos:  
chc.cienciahoje.uol.com.br/fabrica-de-tecidos/ 

Dois pais de uma teoria:  
chc.cienciahoje.uol.com.br/dois-pais-de-uma-teoria/ 

Bagunça no ecossistema:  
chc.cienciahoje.uol.com.br/bagunca-no-ecossistema/ 

Por que o xixi é amarelo? 
chc.cienciahoje.uol.com.br/por-que-o-xixi-e-amarelo/ 



 

  

 


