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APRESENTAÇÃO
Queridos leitores chegamos ao terceiro 

número da Revista Jovens Cientistas do 

Programa Social de Educação, Vocação e 

Divulgação Científica da Bahia da UFBA 

e é com imenso prazer que recebo o con-

vite para fazer essa apresentação.

Imagino a expectativa dos que já conhe-

cem a nossa revista pela chegada de um 

novo número. No meu tempo de meni-

na e “jovem pesquisadora”, como alguns 

dos autores deste número, eu ansiava 

por comprar na banca revistas deste 

tipo. Não tínhamos muito de divulgação 

científica na época e, infelizmente, ain-

da temos pouco, por isso esta revista é 

tão importante. Despertar a curiosidade, 

tirar dúvidas e principalmente, inspirar  

jovens pesquisadores e seus professores. 

Eu tenho certeza que vocês vão adorar 

ler os artigos. E, o próximo número já 

está “no forno”. Vai sair logo, logo.

Em tempos de preocupação com racio-

namento de água e energia no Brasil, o 

“Jogo da Cidade Elétrica” nos ensina de 

forma lúdica sobre as possíveis fontes de 

energia e sobre seu consumo, alertando 

para o uso consciente da energia. Jogos 

como este podem ser confeccionados 

dentro da sala, envolvendo disciplinas do 

currículo formal. Isso é o que nos mostra 

o artigo “Ciência & Arte: Experiência na 

produção de jogos em sala de aula” que 

traz o relato da criação, produção e di-

vulgação de jogos de tabuleiro voltados 

para o tema de ciências, com a  partic-

ipação de 34 estudantes do 5° ano do 

ensino fundamental. Vale a pena conferir 

e quem sabe, se inspirar para montar seus 

próprios jogos!

Na Conversa de Cientista, Giuseppe 

Puorto nos explica como se formaram 

as primeiras Coleções Zoológicas e 

sua importância como patrimônio 

científico e cultural da humanidade. 

É lá que estão depositados os 

registros dos animais de cada 

localidade; os que ainda existem e 

também, os raros ou mesmo extintos, 

representando a biodiversidade 

de uma determinada área. Falando 

em diversidade, não deixe de 

conferir o artigo “Diversidade da 

mata Atlântica. A História que os 

organismos nos contam”. Os autores 

explicam os processos de isolamento 

de populações e formação de novas 

espécies, objetos de estudo da 

Filogeografia. Claro que as coleções 

são importantes para o registro da 

fauna e flora de uma região. Com  as 

pesquisas de Filogeografia, podemos 

cada vez mais  entender sobre a 

história e diversidade dos ambientes. 

Falando em diversidade vem a ideia 

de conservação de áreas para a 

proteção da fauna e flora. Um conceito 

muito importante que precisa ser 

compreendido é o de endemismo,  

abordado no artigo “Áreas de 

Endemismo e suas Definições”. Ainda 

temos um interessante artigo sobre 

a “teoria da construção de nichos” 

que vai dar um nó na sua cabeça 

e no conceito clássico que temos 

sobre a seleção natural. Igualmente 

interessante é o artigo “Morte e 

Imortalidade: os últimos dias de 

Sócrates”, quando os autores trazem 

uma reflexão sobre a vida e morte, 

tendo como base a morte de Sócrates 

e a conversa com seus discípulos nos 

últimos momentos de sua vida. 

Em Trabalhando com a Ciência, 

encontramos artigos sobre ensino de 

Paleontologia na educação básica 

e sobre ferramentas para o ensino 

de botânica, para inspirar e 

incentivar nos projetos da escola. 

Uma parte destas iniciativas de 

introdução de novas abordagens 

e metodologias de ensino é fruto 

do Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID). Você não conhece? 

Então, dê uma olhada no artigo 

“Relato de Experiências: PIBID 

– Contribuindo para a formação 

de professores”.  E você sabia 

que a Educação Científica é 

direito da criança? Sim, está nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil (DCNEI), 

discutida no artigo de sobre 

“Educação Científica na Primeira 

Infância”. Também temos a 

discussão sobre o ensino da 

teoria evolutiva nos currículos 

educacionais e o interessante 

artigo sobre o papel dos museus 

como local de divulgação, 

popularização e educação para a 

ciência.

O Perfil Científico nos trás a 

experiência de Daniele Souza, 

estudante do curso de Ciências 

Biológicas da Universidade Federal 

da Bahia como intercambista em 

Portugal. Ela está cursando parte de 

sua graduação na Universidade de 

Coimbra (UC). Também podemos 

ver o entusiasmo da moçada 

mais jovem do ensino médio 

nos artigos “O Nascer de Jovens 

Pesquisadores” e “Por que quero 

ser uma Jovem Cientista?”. 

Inspiradores !!!

Você acha que podemos unir arte 

com ciência? Em Ciência em Cena 

podemos ver a experiência de 

estudantes do Colégio Anglo-Bra-

sileiro que procuraram aproxi-

mar a arte da ciência criando para 

a Feira de Ciência do colégio uma 

nova modalidade de apresentação: 

a subjetividade científica.

Em Fique sabendo, você poderá 

tirar dúvidas de assuntos que 

ficavam “martelando” a sua 

cabeça. Quem são os fungos? 

Afinal, são vegetais ou animais? 

Dê uma olhada no artigo “Nem 

Animais, Nem Vegetais” e mate sua 

curiosidade. Conhecer um pouco 

mais sobre as vespas e entender 

como as imagens representativas 

das serpentes na mitologia e na 

história da humanidade. O que 

você sabe sobre Alquimia? No 

artigo escrito por Rosely C. Lira-

da-Silva você poderá saber mais 

sobre esta arte-ciência, sobre 

Paracelso e sobre sua contribuição 

para o ensino de química. É 

um passeio sobre a história da 

Alquimia e de inspiração para sua 

aula de química! Por fim, “Será que 

todas as pessoas são inteligentes?” 

Mate sua curiosidade na página 

38.

Dr. Berinjela explica “O que é o 

“gogó” no pescoço dos rapazes?” 

Vai dizer que nunca ficou curioso? 

Vai lá que ele te fala!!!

Eu fiquei muito entusiasmada 

lendo os artigos da revista. Espe-

ro que vocês também gostem e, 

quem sabe, sejam os próximos au-

tores dos artigos. Será um prazer 

receber o relato de sua experiên-

cia, dos jogos que montaram ou 

mesmo das pesquisas que estão 

iniciando. 

Até um próximo encontro.

Luciana Lyra Casais e Silva
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O jogo “CIDADE ELÉTRICA”

CIÊNCIA LÚDICA

Por Graciele Oliveira Nunes e Rejâne Maria Lira-da-Silva

Você consegue imaginar um mundo sem energia elétrica? 
Sem celular, computador, televisão ou a própria internet? 
É difícil para todos nós imaginarmos um mundo assim, 

pois a energia trouxe consigo um conforto e eficiência ja-
mais imaginados: desde a utilização de ventiladores e re-
frigeradores, para combater as altas temperaturas, até a 
internet, que nos traz acesso rápido à informação. Porém, 
apesar dessa necessidade que temos, muitas pessoas só 
percebem a importância da energia quando tem o famoso 

“apagão” no bairro ou cidade em que mora. Uma hora sem 
energia já é suficiente para algumas pessoas se desesperarem, 

sem Facebook, sem Whatsapp e sem o Google.

Mas, mesmo percebendo a falta, a maioria das pessoas não utiliza a 
energia de forma consciente e segura, e muitas vezes, por falta de in-
formação, acaba colocando a própria vida e a vida de outras pessoas 
em risco. Para você também não ser uma dessas pessoas que des-
perdiça energia ou a utiliza de forma errada, o jogo “Cidade Elétrica” 
traz muitas dicas sobre o uso responsável da energia. Traz também 
curiosidades sobre a produção e distribuição da energia elétrica, até 
o momento em que a energia chega às nossas casas. A cada passo, 
uma novidade! No tabuleiro você encontrará casas que te darão in-
formações importantes sobre o abastecimento de energia no Brasil 
e como a energia é produzida. Você sabia que a energia que faz com 
que você ligue o computador ou a Tv pode ser produzida a partir da 
correnteza de um rio? E da queima de 
carvão?    

Da força do vento? E até mesmo 
da luz do Sol? Pois bem, fique por 
dentro de tudo isso e muito mais 
no jogo mais eletrizante dos últi-
mos tempos.

O jogo é composto por um tabu-
leiro, um dado, quatro pinos, 90 
cartas com perguntas divididas 
em três níveis (fácil, médio e difí-
cil) e fichas de energia (que serão 
acumuladas ao longo do jogo). 
Antes de iniciar a partida, cada 
jogador deverá jogar o dado uma 
vez e aquele que tirar o menor 
número no dado, iniciará a par-
tida. Assim que cada participante 
escolher um pino, o primeiro 
jogador deverá jogar o dado no-
vamente, o número que cair vol-
tado para cima será a quantidade 
de casas que o jogador deverá 
avançar com o pino. No tabuleiro 
existem três tipos diferentes de 
casas, as casas em que há per-

guntas e o jogador precisará 

sobre energia

brinCanDo De aPrenDer:

Graciele Oliveira Nunes é estudante 
de Licenciatura em Biologia da UFBA 
e Bolsista do Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação à Docência 
(PIBID/Biologia/UFBA), Salvador, BA 
(graciele_oliveira92@hotmail.com)

Rejâne Maria Lira-da-Silva é Bióloga 
e Professora do Instituto de Biologia 
da Universidade Federal da Bahia, 
Salvador, BA 

responder e acertar a resposta 
para prosseguir no jogo. Há casas 
em que há informações e curio-
sidades sobre a energia elétrica, 
que podem ser sobre o consumo 
de energia, ou sobre os principais 
meios de produção da mesma, e 
há casas em que haverá compor-
tamentos que serão atribuídos ao 
jogador que estiver na casa. Por 
exemplo, se for uma atitude para 
preservar os recursos energéti-
cos, como utilizar placas solares 
para gerar energia, o jogador  
ganhará fichas de energia, se for 
um comportamento ruim, como 
fazer “gato de energia” para não 
pagar conta de luz, o jogador 
poderá ir para a detenção e ficar 
uma rodada sem jogar, para refle-
tir sobre suas ações. 

O jogador que acertar a pergunta 
referente à casa em que estiver 
o seu pino poderá avançar uma 
casa, se ele não souber ou errar, 
continua na mesma casa. Cada 
jogador só poderá responder a 
pergunta referente à sua casa. As 
perguntas são divididas em três 
categorias: fácil, médio e difícil; 
no início do jogo só serão escol-
hidas cartas do nível fácil, depois 
serão as cartas do nível médio e 
por último as cartas do nível difí-
cil. A casa de curiosidade dá dicas 
e informações sobre a energia e 
pode fazer o jogador avançar ou 

voltar no tabuleiro.  A detenção é 
onde ficarão os infratores, aque-
les jogadores que estiverem com 
o pino em uma casa de comporta-
mento decorrente de uma atitude 
negativa, deverão ir para a de-
tenção. Neste caso, ficarão uma 
rodada sem jogar, retornando ao 
jogo depois que todos os joga-
dores jogarem duas vezes. Cada 
vez que o jogador estiver na casa 
de comportamentos e for descri-
ta uma atitude positiva, ele rece-
berá cartas de energias que serão 
contabilizadas ao final do jogo, de 
forma que, se o jogador alcançar 
o ponto de chegada sem fichas de 
energia, ele não vencerá o jogo.  
Neste caso, terá que voltar seis 
casas para conseguir uma ficha de 
energia. O vencedor será aquele 
que chegar ao ponto de chegada 
e tiver conseguido mais fichas de 
energia. Espero que se divirtam e 
aproveitem para aprender muito 
sobre a produção, distribuição e 
consumo da energia elétrica.

Bibliografia consultada:
ITAIPU BINACIONAL, disponível 
em: <http://www.itaipu.gov.br/
energia/geracao>, acesso em: 
Outubro de 2012.

HINRICHS, R.; KLEINBACH, 
M. Energia e Meio Ambiente. 
Tradução da 3ª edição 
norte-americana. São Paulo: 
Pioneira Thompson Learning, 
2003.

PIETROCOLA, M. et al. Física 
em contexto: pessoal, social e 
histórico: energia, calor, imagem 
e som. São Paulo: FTD, 2010.
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Ciência & Arte: 
experiência na produção de jogos em sala de aula

Por Josefa Rosimere Lira-da-Silva

Esta experiência pedagógica se propôs a contribuir para transformar o 
cenário da sala de aula, através da educação científica e criativa. Os Jogos 
foram confeccionados no âmbito da sala de aula envolvendo as discipli-
nas do nosso currículo formal. Partindo deste princípio, a educação em seu 
propósito maior, que é formar para a vida, pode interagir com a arte, através 
da criatividade, na elaboração de jogos educacionais. Este artigo relata uma 
experiência na criação, produção e divulgação de jogos de tabuleiros com 
temas de ciências, como um instrumento pedagógico facilitador no processo 
de desenvolvimento de habilidades. Estiveram envolvidos trinta e quatro 
estudantes do 5º ano A do ensino fundamental I na Escola Municipal Irmã 
Elisa Maria, Salvador, Bahia.

A Ideia
Esta ideia nasce da proposta de trabalhar de maneira interdisciplinar a 
matéria Artes, numa turma do 5º ano. A motivação foi maior devido aos re-
sultados da utilização dessa técnica em experiências anteriores da profes-
sora proponente, num espaço não formal de educação, que trabalhou com 
jogos eletrônicos e de tabuleiro com temas científicos e obteve resultados 
significativos. Foi a primeira experiência da professora no trabalho com 
jogos com crianças de 10 a 12 anos, e o passo a passo começou no início 
do ano letivo. 

Conhecendo a turma
Por ser o primeiro ano da professora com a turma, foi necessário fazer um 
levantamento diagnóstico dos estudantes: níveis de leitura, oralidade, com-
preensão de texto, etc. O diagnóstico durou duas semanas e envolveu a lei-
tura e a interpretação de uma cartilha educativa sobre animais peçonhentos 
de autoria do Instituto Butantan.  A ideia de utilizar a cartilha foi estratégica. 
Os estudantes residem em locais onde ainda há Mata Atlântica, e a escola tam-
bém. Por este motivo, é comum para estas crianças se depararem com ara-

nhas, escorpiões ou cobras ou ouvi-
rem relatos de pessoas próximas a 
respeito do contato com esses bi-
chos. Realizado o levantamento, que 
culminou com a reescrita da cartilha 
pela visão dos estudantes, consta-
tou-se que a maior parte deles era 
alfabetizada, dando possibilidade de 
realizar a atividade pretendida.

O passo a passo
Acreditando na possibilidade de tra-
balhar com a educação artística de 
maneira interdisciplinar, a ideia da 
produção de jogos foi proposta aos 
alunos, que a receberam com empol-
gação. A partir de então, em todas as 
quintas-feiras, no horário da discipli-
na Artes, todos estariam envolvidos 
na produção dos jogos.

Um fato interessante sobre o tra-
balho desenvolvido diz respeito ao 
modo como os estudantes conce-
biam a ideia. Imaginavam os jogos 
prontos, mais ainda não tinham 
compreendido que precisavam ter 
posse de determinados conteúdos 
para construí-los. Lançou-se o desa-
fio e as crianças foram divididas em 

10 grupos de 5 alunos, tendo como 
primeira atividade a escolha de um 
assunto que fosse considerado por 
elas importante e interessante para 
trabalhar.

A escolha de muitos pelo tema “an-
imais peçonhentos” se deu porque 
o assunto ainda estava recente na 
mente dos estudantes, tendo em 
vista o trabalho realizado com a 
cartilha do Butantan, na fase de 
diagnóstico. Os demais assuntos es-
colhidos também estavam ligados a 
conteúdos recentemente trabalhados 
nas outras disciplinas. 

A fase pós-escolha dos temas foi a ro-
teirização ou organização metodológi-
ca do jogo. Os estudantes precisa-
vam pensar a respeito de qual seria 
o objetivo do jogo, seu público-alvo 
e outras informações pontuais. Esta 
etapa durou 3 meses e foi seguida da 
fase de elaboração das perguntas que 
compunham as cartas do jogo. Depois 
de uma longa produção, a fase final 
foi a impressão dos jogos em forma 
de tabuleiro e a apresentação de três 
deles no 4º Encontro de Jovens Cien-
tistas, evento de iniciação científica 
promovido pela Universidade Federal 
da Bahia (UFBA).

Dificuldades no caminho
Em todas as fases, a iniciativa apre-
sentou dificuldades tanto para os es-
tudantes quanto para a professora. 
O trabalho em grupo era dificultoso 
para os alunos pela facilidade em 
ocorrer desentendimentos. Houve 
dispersão de alguns estudantes na 
fase de organização metodológica do 
material, devido ao obstáculo que a 
escrita representa para muitos deles. 

De modo semelhante, a elaboração 
das perguntas foi momento de 
dispersão e de maior necessidade 
de intervenção. Os estudantes 
construíam perguntas muito longas, 
e, além disso, não conseguiam criar 
situações para embasar as cartas de 
sorte e revés. Uma orientação ainda 
mais pontual foi dada nesta etapa 
do processo. Ainda assim era difícil 
para os estudantes procederem 
com as  correções, tendo em vista 
que não imaginavam nem estavam 
habituados ao recebimento de 
críticas construtivas ao que tinham 
produzido.

De maneira estratégica, a professo-
ra uniformizou os trabalhos, esta-

belecendo que todos deveriam ser 
de tabuleiro, contendo cartas de 
sorte e revés e com o número de ca-
sas e cartas estabelecido. A intenção 
da estratégia foi ter o maior núme-
ro de jogos produzidos, facilitar a 
criação de perguntas e concretizar a 
experiência de modo que houvesse 
tempo hábil para apresentá-la no 4º 
Encontro de Jovens Cientistas. De 
10 grupos, 8 concluíram seus jogos: 
“Acidentes com Animais Peçonhen-
tos”, “As Cobras Venenosas da Ba-
hia”, “Brincando com a Matemática”, 
“Investigando Aranhas”, “Meteori-
tos”, “Meteoros”, “Planeta Terra” e 
“Terra Planeta Água”. 

Os resultados 
Foram construídos 8 jogos pelos es-
tudantes do ensino fundamental I e 
todos eles contavam com informa-
ções sobre o conteúdo, público-alvo, 
componentes do jogo, como jogar e a 
bibliografia. As exposições dos jogos 
ocorreram durante a 4ª Mágica, pro-

jeto pedagógico da escola, dentre eles, 
3 foram aprovados e apresentados no 
4º Encontro de Jovens Cientistas em 
2013, sendo, 2 deles, premiados no 
mesmo evento.

Consideramos que a atividade obteve 
um impacto importante para a escola 
e para os estudantes, principalmente 
por esses prêmios conquistados no 
evento. Isso gerou um grande incen-
tivo para a comunidade escolar, que é 
tão carente, principalmente de cultura 
científica. Percebemos, através das 
falas dos estudantes, a importância de 
todo o processo para a sua autoestima 
e para a percepção da própria capa-
cidade de construção e trabalho em 
grupo. Além disso, para o estímulo às 
habilidades potenciais de cada aluno, 
individualmente, tendo em vista a 
oportunidade da disciplina de Artes 
proporcionar momentos para o exer-
cício da criatividade.

CIÊNCIA LÚDICA

Alunas preparando-se para apresentação do jogo “BRINCANDO 
COM A MATEMÁTICA” na sala de aula

Exposição dos jogos no espaço cultural da Escola Municipal Irmã Elisa Maria 
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Para você, qual a importância de fazer um jogo educativo?

Porque sabemos que através de um jogo podemos ensinar várias pessoas de 
uma forma divertida (J.B.O., 11 anos);

Ensinar para pessoas de sete anos em diante um determinado assunto 
(A.V.S.B.O., 11 anos);

(...) para mim a principal importância foi que a pessoa que está jogando se di-
verte e aprende (N. S. B. C., 11 anos);

Como foi para você, fazer o roteiro do jogo?

Super trabalhoso e muito complicado porque tivemos que pensar em todo o 
jogo e produzi-lo e isso é muito difícil e complicado (J.B.O., 11 anos);

Foi muito difícil porque requer muito raciocínio e atenção (A.V.S.B.O., 11 anos);

Foi muito difícil porque tinha que pesquisar tudo sobre o tema do jogo (L.F.R., 
11 anos);

Foi bem difícil porque eu nunca trabalhei em um projeto como esse (N. S. B. C., 
11 anos);

Para os estudantes, o roteiro do jogo mostrou-se a parte de maior dificul-
dade para concretização. Concordamos com esta concepção dos estudante, 
uma vez que, para que o jogo se constitua como didático e cumpra o objeti-
vo de ensinar determinado conteúdo, neste caso de ciências, o mesmo deve 
ser estruturado metodologicamente. Não é fácil para nossos estudantes do 
ensino fundamental de escolas públicas o exercício de pensar o material e 
concretizar o roteiro com o objetivo do jogo, a quem se destina, definição 
do assunto, etc. A participação do professor como mediador, orientador e 
incentivador é fundamental nesta fase de organização metodológica, uma 
vez que se constitui como o maior obstáculo para os alunos. 

De todas as fases de elaboração do jogo, qual a que você mais gostou e por quê?

Na hora de apresentar para pessoas diferentes porque é diferente e eu amo 
coisas diferentes (A.V.S.B.O., 11 anos);

As perguntas. Porque temos todo o orgulho de fazer perguntas difíceis para ver 
se realmente as pessoas prestaram atenção na explicação (J.B.O., 11 anos);

Encontro de Jovens Cientistas.
(...) foi um projeto de sucesso, com 
etapas e ações bem definidas que en-
volveram diretamente a pesquisa e 
a produção de conhecimentos, pelos 
alunos e pela professora. Foi elabora-
do respeitando os conteúdos propos-
tos no planejamento, envolvendo os 
alunos em atividades constantes de 
pesquisa, registro e organização de 
dados para construção das cartas que 
fariam a composição dos jogos. Desta-
co como eixo principal do projeto a 
prática e o incentivo à metodologia de 
pesquisa e o incentivo ao trabalho em 
equipe, pois para que cada aluno pu-
desse construir seu jogo, foi necessária 
uma pesquisa minuciosa sobre as 
temáticas escolhidas por eles (Profª. 
Flávia Sales Petersen – Coordenadora 
Pedagógica da Escola Municipal Irmã 
Elisa Maria). 

As nossas considerações
O projeto mostrou-se muito im-
portante para os estudantes, ten-
do em vista que eles não tinham 
dimensão do significado e do ta-
manho da sua produção. Embora 
muitos tenham quase desistido 
do processo na primeira etapa, 
quando iniciaram a elaboração das 
perguntas do jogo, começaram a vis-
lumbrar a real essência da atividade, 
tanto como um momento, quanto um 
espaço de exercício de construção e 
expressão da criatividade. O resul-
tado foi uma equipe de estudantes 
apaixonados por toda a produção 
e pelos materiais que nunca imagi-
naram ser capazes de fazer. Mesmo 
com toda intervenção, a produção foi 
de autoria deles e todos estavam or-
gulhosos deste resultado.

Grandes dificuldades perpassaram 
o processo. É difícil realizar um 
trabalho como esse numa sala com 
muitos alunos. Isso se dá pela falta 
de procedimento para o trabalho em 
grupo. No entanto, é um trabalho 
possível de fazer. É bom, valioso, 
e os alunos do ensino fundamental 
tem total condição de compreender 
a metodologia científica para pro-
dução de um material e dentro desse 
processo expressar e utilizar as suas 
habilidades artísticas pessoais. Impor-
tante ressaltar que estes estudantes 
aprenderam a respeitar a produção 
do outro, no sentido de dar valor às 
referências bibliográficas utilizadas 
no processo. Foi muito rico observar 

como as crianças chegaram a esse en-
tendimento e alargaram essa atitude 
para outros momentos da vida escolar, 
fora desta atividade específica. 

Certamente a unidade escolar ganhou 
com ações como essa, pois os alunos 
que têm a oportunidade de se desen-
volver nesses projetos passam a ser 
referência em outras instituições. Em 
virtude da escola dar liberdade ao 
professor para o desenvolvimento de 
práticas educativas, acaba preparan-
do bem os seus estudantes e sendo 
referência para outras unidades esco-
lares próximas. Infelizmente, esta não 
é a realidade da maioria das escolas 
públicas, onde poucos são os profes-
sores que se encontram motivados 
e com apoio da Coordenação Ped-
agógica ou Diretoria da Escola para 
a implantação de um Ensino mais 
dinâmico e criativo. Os jogos demon-
straram oferecer certamente situações 
excelentes, enquanto atividade desen-
volvida nas salas de aula, ajudando 
a orientar atitudes e comportamen-
tos, além de popularizar os saberes 
científicos de forma lúdica e artística.

Josefa Rosimere Lira-da-Silva é  
Pedagoga, Especialista em psicopeda-
gogia e Professora da Escola Mu-
niciapal Irmã Elisa Maria, Salvador, 
Bahia.
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Na hora de construir o tabuleiro do 
jogo, porque é legal mexer com essas 
coisas (L.F.R., 11 anos);

As preferências por determinadas 
etapas de construção do material 
diz respeito às habilidades dos estu-
dantes. Um deles possui grandes habi-
lidades manuais, gosta de desenho, ar-
tes e tem boas ideias para composição, 
por isso se sentiu à vontade para 
construir o tabuleiro. Através disso, 
pôde ilustrar, desenhar, ver o mate-
rial em perspectiva, o colorido ade-
quado dentro do tema, etc. Também 
chamou a atenção a importância 
que teve para uma das estudantes, 
o fato de estar numa posição de 
avaliar o outro. Ela justificou que as 
pessoas que prestassem atenção na 
introdução, uma das partes da orga-
nização metodológica do trabalho, 
saberiam responder aos questiona-
mentos do jogo. Dava orgulho à es-
tudante o fato de estar com o poder 
da avaliação, experimentando algo 
novo, que era o fato de poder es-
tar no lugar de avaliador, testando 
o conhecimento do outro.

A avaliação da gestão escolar a 
respeito do projeto desenvolvido foi 
positiva. A coordenação pedagógica 
entendeu como sendo benéfico o fato 
da atividade envolver toda a turma 
constantemente na construção dos 
jogos. A equipe de coordenadores 
e docentes conheceu cada fase 
da atividade, a partir de eventos 
pedagógicos na escola, tendo 
toda a unidade escolar recebido 
positivamente a apresentação e 
premiação dos estudantes no 4º 

 Apresentação do jogo “Os Meteoros” em sala de aula. 

Jogo “As cobras venenosas da Bahia

 Jogo “Investigando aranhas”
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Colecionismo é o hábito que as pessoas têm de guardar, organizar, sele-
cionar, trocar e expor itens diversos por categoria e em função de seus 
interesses pessoais.
Colecionar objetos surge na necessidade que o homem primitivo tinha 
de reunir “coisas” úteis para suas jornadas, surgindo assim a ideia de 
posse que gera o conceito de propriedade. Ter vários e diferentes obje-
tos torna-se símbolo de poder, desvirtuando com o tempo o seu proposi-
to utilitário.
Antigamente, grandes e importantes coleções estavam nas mãos dos ho-
mens ricos e poderosos, os Senhores, os Reis e os Imperadores. E foram, 
sem dúvida, importantíssimas para a cultura de conservar para o futuro. 
Até o início do século XIX aventureiros, comerciantes e exploradores co-
letavam amostras de plantas e animais em suas viagens pelos diferentes 
continentes e as enviavam para a Europa para aumentar os “gabinetes 
de curiosidades” da nobreza. Posteriormente estes gabinetes deram ori-
gem as primeiras grandes coleções zoológicas europeias e aos Museus 
de História Natural, os centros de estudos da Biodiversidade.  Aqui va-
mos tratar somente das Coleções Zoológicas.
A definição oficial de Biodiversidade segundo a Convenção sobre a Di-
versidade Biológica, assinada pelo Brasil na Rio-92 e aprovada pelo 
Congresso Nacional em 1994 é “A variabilidade de organismos vivos 
de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas 
terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos 
ecológicos de que fazem parte; compreendendo ainda a diversidade 
dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas”.
Os cientistas conhecem cerca de 1,7 milhões de espécies. Esta seria a 
Biodiversidade do globo terrestre?! Não, esta representa apenas uma 
pequena parcela do que já existiu ou existe. Estima-se que no globo ter-
restre devam existir entre 10 a 100 milhões de espécies. O conhecimento 

das espécies é realizado através da 
sistemática, e cada espécie descrita 
é depositada em uma coleção. Du-
rante o século XIX a intensificação 
das viagens intercontinentais pos-
sibilita o conhecimento de novas 
espécies e é nessa época que as 
principais coleções se fortalecem 
nos Museus de História Natural. 
Portanto, sistemática, coleções e 
museu de história natural formam 
uma tríade que nos permite con-
hecer a biodiversidade que nos 
cerca e da qual também fazemos 
parte.
As coleções zoológicas não são so-
mente um ajuntamento de exem-
plares de animais conservados em 
estantes e armários. As coleções 
científicas são fontes inesgotáveis 
de informações sobre a fauna que 
existiu ou existe em uma área. Seu 
estudo nos informa as relações en-
tre as espécies, como e onde cada 
espécie vive ou viveu, como era 
sua área de vida no passado e até 
prever e auxiliar em futuras inter-
venções humanas em determinado 
local. Também possuem importân-

cia para a agricultura, pecuária e 
produção de alimento para a hu-
manidade. Enfim, sua importância 
vai muito além do colecionamento 
zoológico.
Em praticamente todos os países 
existem coleções zoológicas em 
Museus de História Natural. No 
Brasil a primeira coleção cientí-
fica foi organizada por iniciativa 
de Dom João VI que fundou, em 
1818, a Casa dos Pássaros, que 
originou o Museu Nacional do Rio 
de Janeiro. Na sequência foram 
criadas as coleções, em 1866, do 
Museu Paraense Emilio Goeldi em 
Belém – Pará e, 1886, do Museu 
de Zoologia da Universidade de 
São Paulo. Atualmente estes três 
grandes acervos, juntamente com 
uma série de outros acervos meno-
res e regionais, abrigam o principal 
conhecimento da biodiversidade 
brasileira. No cenário internacional 
o Brasil aparece como um país de 
megabiodiversidade abrigando em 
suas coleções mais de 26 milhões 
de exemplares depositados. Número 
que parece grande, mas, na verdade, 
muito ainda falta para ser conhecido 
e colecionado. 
Ao mesmo tempo em que somos 
um pais megabiodiverso e que 
temos talvez uma das melhores 
legislações ambientais somos 
também um pais com alto índice 
de destruição ambiental. A per-
da de áreas naturais para abri-
gar os desejos e necessidades de 
uma única espécie, a humana, é 

Giuseppe Puorto é Biólogo, 
Diretor do Museu Biológico do 
Instituto Butantan e Curador da 
Coleção Herpetológica da institu-
ição, São Paulo, SP.
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Conversa de Cientista

Conhecer para Preservar
Coleções: 

Por Giuseppe Puorto

Só se preserva o que se conhece e só se conhece o que se explora. 

mais rápida do que nossa capaci-
dade de conhecer as espécies e 
suas inter-relações. Atualmente a 
legislação obriga pelo menos os 
grandes empreendimentos, como 
por exemplo, hidrelétricas, portos 
e rodovias a implantarem pro-
gramas ambientais. E, são estes 
programas que nos últimos anos 
têm colaborado para aumentar o 
depósito em coleções de amostras 
de espécies nas diferentes 
coleções zoológicas brasileiras. 
Testemunho da fauna local de 
uma área alterada que perde sua 
identidade natural e combustível 
para muitos estudos futuros.
A importância das Coleções 
Zoológicas é inquestionável. Um 
patrimônio científico cultural 
de cada país e da humanidade. 
Haverá um tempo que as espécies 
não serão vistas vagando pela na-
tureza, só serão vistas estáticas 
nos armários e estantes de uma 
coleção zoológica, mesmo assim 
mais vivas do que nunca, pois 
sempre estarão fornecendo infor-
mações!

Foto: Giuseppe Puorto

Réplica de cobra Coral. Foto: Giuseppe Puorto
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DIVERSIDADE DA MATA ATLâNTICA:
 A HISTÓRIA QUE OS ORGANISMOS NOS CONTAM

Quando nos deparamos com os ani-
mais, plantas, cores e sons da Mata 
Atlântica preservada, vemos a riqueza 
da nossa fauna e flora interagindo em 
perfeita harmonia. Porém o mundo não 
é estático, várias mudanças ocorreram 
durante a história do planeta, inclusive 
na Mata Atlântica, como o aumento e 
diminuição da temperatura, terremo-
tos e mudanças nos cursos dos rios. 
Estudos com pólen revelam que mu-
danças no clima tiveram consequên-
cias importantes na distribuição dos 
animais da Mata Atlântica, o que pode 
ter levado a uma diversificação das 
formas de vida originais ali existentes. 
Podemos imaginar então que a diver-
sidade de seres vivos que vemos hoje 
é o resultado de diversas mudanças e 
sua interação com a natureza. Para ex-
plicar a história de como as diferentes 
espécies estão distribuídas são utiliza-
dos dados genéticos das espécies, isto 
é, de informações contidas no DNA 
nuclear e mitocondrial, e comparados 
com as áreas onde as espécies ocor-
rem. Quem tenta resolver este prob-
lema é uma área da Biologia chamada 
Filogeografia, que estuda os processos 
envolvidos na distribuição de organis-
mos vivos pelo planeta. A mesma tem 
várias hipóteses para tentar explicar a 
diversidade na Mata Atlântica, as prin-
cipais hipóteses são: Rios como Bar-
reiras e Refúgios florestais.

Podemos começar imaginando que um 
grande grupo de lagartos da mesma es-
pécie, com várias características difer-
entes, (por exemplo: cor das escamas, 
tamanho do rabo, porte físico) vivendo 
na Mata Atlântica é surpreendido pela 
correnteza de um novo rio, separan-

do esse grande grupo em dois grupos 
menores. Cada grupo levou suas carac-
terísticas, ou seja, seus genes. E após 
varias gerações, o grupo de lagartos de 
uma margem se torna geneticamente 
diferente dos lagartos da outra mar-
gem, com características próprias e dif-
erentes da população da outra margem. 
Assim com o tempo teremos duas no-
vas variedades de lagartos. Mas nada é 
tão simples quanto parece. O processo 
de formação de novas espécies nem 
sempre acontece, caso o rio não seja 
capaz de isolar os dois grupos, eles 
provavelmente continuarão a 
ser a mesma espécie.

As constantes mu-
danças climáticas 
em períodos 
passados nos 
dão uma pista 
do que pode 
ter acontecido 
na história de 
nossas flo-

restas. A hipótese de refúgio fala que 
grandes mudanças climáticas, como 
períodos de glaciação, aumentaram as 
áreas secas reduzindo as florestas em 
pequenas áreas, chamadas de refúgios. 
Essas áreas teriam abrigado parte da 
biodiversidade durante esses momen-
tos de mudanças climáticas. Nesse 
caso, diferentemente da hipótese rios, 
foram as áreas secas que funciona-
ram como barreira   dividindo as 
populações. E como muitas mudanças 
climáticas acontecem em ciclos, es-

sas florestas podem ter se conectado 
novamente permitindo o intercâmbio 
de espécies. 

Diante dessas e outras teorias o estu-
do da biodiversidade da Mata Atlân-
tica tem avançado, e a cada ano mais 
pesquisadores contribuem para o en-
tendimento da história da Mata Atlân-
tica, com trabalhos científicos que 
contam o que pode ter acontecido no 
passado de diversas espécies de aves, 
anfíbios, mamíferos, cobras, lagartos, 
plantas e invertebrados. É importante 
que existam trabalhos com diferentes 
animais e plantas porque organismos 
com características diferentes respon-
dem de maneira diferente às mudan-
ças no ambiente. Atualmente, mais de 
80% dos trabalhos de filogeografia de 
Mata Atlântica se concentram em ver-
tebrados, o que significa que apesar 
de serem os organismos mais abun-
dantes, ainda não conhecemos direito 
a parte da história da Mata Atlântica 
contada pelos invertebrados e plan-
tas. 
Apesar da importância da Mata Atlân-

Rios podem agir como barreira separando uma população e 
diferenciando-as em outras.

tica e do aumento ainda recente do 
número de trabalhos científicos pub-
licados, são necessários mais estudos 
voltados principalmente a grupos 
pouco abordados até agora, como 
os invertebrados e plantas, para que 
possamos compreender a história da 
Mata Atlântica por inteiro.

Com as mudanças climáticas que ocorreram no passado, áreas 
de florestas úmidas foram reduzidas, refugiando as espécies e 
separando-as. Neste caso as barreiras são as grandes áreas de 

florestas secas.

Artur Cedraz Sena, Camila Costa 
Trevisan, Rodrigo Santos Siqueira 
e Romero de Jesus Nazaré são es-
tudantes de Mestrado do Programa 
de Pós-Graduação em Diversidade 
Animal, Universidade Federal da 
Bahia, Salvador, BA.

Por Artur Cedraz Sena, Camila Costa Trevisan, Rodrigo 
Santos Siqueira e Romero de Jesus Nazaré
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PALEONTOLOGIA

NA EDUCAÇÃO BÁSICA
ESTRATÉGIAS PARA ENSINO DE

Por Rafaela Santos Chaves, Simone Souza de Moraes e 

Rejâne Maria Lira-da-Silva

A Paleontologia é a ciência que inves-
tiga o passado da Terra, ou seja, sua 
história geológica e biológica, tendo 
os fósseis como objeto de estudo. O 
registro fóssil, embora possa apresen-
tar lacunas, é uma das evidências que 
sustentam a teoria evolutiva porque 
nos permite conhecer a variação das 
espécies ao longo do tempo (MEYER 
e EL-HANI, 2005). Por isso, o PCN+ 
Ciências da Natureza, Matemática 
e suas Tecnologias, documento que 
complementa os Parâmetros Curricu-
lares Nacionais (PCN) (BRASIL, 1997), 
sugere temas de domínio da Paleon-
tologia nas unidades temáticas “Hipó-
teses sobre a origem da vida e a vida 
primitiva” e “Ideias evolucionistas e a 
evolução biológica”, nas quais propõe 
a abordagem das explicações sobre 
a origem do Universo, da Terra e da 
vida; e a construção de representações 
da evolução dos seres vivos e de uma 
escala de tempo com acontecimentos 
relevantes da história da vida (BRASIL, 
2002). 

Embora tenha reconhecida importân-
cia no ensino de ciências e desperte a 
curiosidade de todos, especialmente 
quando seus temas são abordados 
pela mídia e/ou popularizados em 
filmes e animações, a Paleontologia 
não é uma disciplina do currículo da 
Educação Básica. Deste modo, é 
preocupante 
a qualidade 

das infor-

mações que atingem os estudantes 
via meios de comunicação de massa, 
já que podem ser repassados conhe-
cimentos desatualizados ou incorretos, 
ou ainda, devido à escassez de propos-
tas metodológicas, serem trabalhados 
inadequadamente e/ou interpretados 
de maneira errada em sala de aula 
(PEREZ et al. 2011). Pensando nisso, 
no âmbito do Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação à Docência (PI-
BID /Biologia/UFBA/CAPES), foram cri-
ados e testados os seguintes materiais 
didáticos de cunho paleontológico vol-
tados para estudantes do Ensino Bási-
co: modelos didáticos tridimensionais 
de plantas extintas e o jogo Viagem no 
Tempo Geológico.

Os modelos didáticos tridimensionais 
de Aglaophyton e Cooksonia (plantas 
vasculares primitivas, hoje extintas) 
são adequados para aulas de Botânica 
sobre a conquista do ambiente terres-
tre pelas plantas, possibilitando uma 
abordagem evolutiva da morfologia 
de plantas vasculares. Estes modelos 
foram testados no Colégio Estadual 
Manoel Devoto (em Salvador, Bahia) 
em turmas de 1º e 3º ano do Ensino 
Médio e podem ser construídos por 
professores ou alunos, já que os ma-
teriais utilizados são de baixo custo e 
a metodologia de confecção é simples 
(disponível em http://www.nutes.ufrj.br/

abrapec/viiienpec/

resumos/

R0273-5.pdf), sendo constituída de 
quatro etapas: pesquisa bibliográfica,    
caracterizada pela coleta de infor-
mações sobre as plantas primitivas 
na literatura científica; a montagem 
da base de arame artesanal fio n. 20, 
que suportará o peso da massa de bis-
cuit; o revestimento (ou modelagem), 
onde os modelos começam a ganhar 
forma com a fixação e modelagem da 
massa de biscuit; e, após a secagem 
da massa, a fase final de acabamento, 
caracterizada pela pintura das partes 
do modelo com tinta acrílica e fixação 
dos modelos numa base de argila 
(CHAVES et al. 2011). 

O jogo didático Viagem no Tempo 
Geológico apresenta os principais 
acontecimentos geológicos e biológi-
cos (surgimentos e extinções de grupos 
de organismos, eventos de glaciação e 
ambientes antigos) que marcaram a 
história evolutiva da Terra, trabalhan-
do, desta forma, o conceito de tempo 
geológico, o qual é essencial para o 
aprendizado de evolução.  Este tema 
devido à sua complexidade, pode ser 
incompreendido pelos estudantes da 
Educação Básica uma vez que estes, 
geralmente, apresentam problemas 
em conceber eventos de grande am-
plitude temporal (CHAVES et al. 2012). 
Trata-se de um jogo de tabuleiro para 
2 a 5 jogadores ou equipes que dura, 
em média, 30 minutos. O recurso é 
composto de: um tabuleiro e cartas de 
surgimento de animais ou plantas que 
foram elaborados em um programa de 

edição e desenho vetorial e impres-
sos, respectivamente, em lona 

e papel fotográfico; réplicas 
de fósseis (produzidas com 

gesso a partir de formas 
prontas); um dado de 

seis faces; e um 
glossário com 

definições de 
termos pa-

leontológicos, a paleopédia. O tabuleiro 
é dividido em espaços sequenciais que 
contem informações que articulam as 
jogadas, podendo os jogadores ganhar 
ou perder fósseis e cartas à medida 
que avançam pelas “casas” do jogo. O 
primeiro jogador/equipe que chegar à 
última “casa” ganha 10 pontos, mas o 
vencedor será aquele que acumular o 
maior número de pontos obtidos tam-
bém através da quantidade de fósseis 
(1 ponto cada) acumulados e de cartas 
de surgimento (5 pontos cada), man-
tidas até o fim da partida. O jogo foi 
testado junto a estudantes da educação 
básica participantes do 3º Encontro de 
Jovens Cientistas da Bahia (em Salva-
dor, Bahia), a professores do ensino 
básico participantes da oficina “Pedras 
e Fósseis: uma história pra contar sobre 
Cruz das Almas” (em Cruz das Almas, 
Bahia), com estudantes do 3º ano do 
ensino médio do Colégio Lince (em Sal-
vador, Bahia) e com estudantes partici-
pantes da oficina “A Terra Revela a sua 
História”, do 1º ano do Colégio Estadual 

Manoel Novaes (em Salvador, Bahia). 
A aplicação do jogo com estudantes e 
professores permitiu o seu aperfeiçoa-
mento e mostrou que Viagem no Tem-
po Geológico é uma ferramenta que 
permite a interpretação da escala do 
tempo geológico de forma lúdica; pos-
sibilita o conhecimento e utilização de 
linguagem científica; além de relacionar 
conhecimentos de Biologia, Geografia, 
História e Paleontologia, promovendo, 
assim, uma visão dinâmica da história 
da Terra, o que o torna um recurso in-
teressante para a divulgação do conhe-
cimento paleontológico nas escolas. 

O caminho para a inserção da Paleon-
tologia nas escolas é árduo, já que os 
futuros docentes geralmente não são 
preparados na universidade para tra-
balharem com conteúdos desta ciência 
em sala de aula e ainda precisam lidar 
com a interferência da mídia, ao divul-
gar informações incorretas, e com a es-
cassez de recursos didáticos sobre te-
mas paleontológicos, daí a importância 
das propostas apresentadas neste arti-
go. Apesar disto, é preciso não perder 
de vista a relevância da capacitação de 
professores da Educação Básica para 
trabalharem adequadamente com Pale-
ontologia; da divulgação de propostas 
inovadoras de materiais didáticos em 
meios acessíveis; de uma mudança de 
postura da academia para a formação 
dos futuros docentes de Biologia; e, cla-
ro, do despertar do interesse dos estu-
dantes pela Paleontologia, seja através 
de museus e exposições ou do contato 
com artigos, em linguagem adequada 
para os discentes do ensino básico, que 
estejam disponíveis em periódicos de 
fácil acesso.

Modelos didáticos de Aglaophyton (20cm) e 
Cooksonia (8cm) utilizados em aula sobre a 

conquista do ambiente terrestre pelas plantas 
no Colégio Estadual Manoel Devoto.

Jogo Viagem no Tempo Geológico sendo testado com professores da Educação Básica durante a 
oficina Pedras e Fósseis: Uma História para Contar sobre Cruz das Almas. 
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INTERCAMBISTA EM PORTUgAL
EXPERIÊNCIA COMO

Em setembro de 2013 aconteceu o 
inesperado, cruzei o Oceano Atlântico 
em direção ao velho mundo, Portugal. 
A partir desse dia, minha vida mudou 
completamente.

Sou Daniele Souza, estudante de 
Ciências Biológicas da Universidade 
Federal da Bahia e atualmente estou 
cursando parte da minha graduação 
na Universidade de Coimbra (UC), em 
Portugal.

Sempre tive dificuldades na minha 
vida, como qualquer ser humano, mas 
acho que meu maior problema foi não 
acreditar em mim mesma. Quando o 
pessimismo começou a ofuscar meus 
sonhos decidi mudar minha história, 
então, prestei vestibular para UFBA e 
quando já estava no terceiro semestre 
soube que havia um edital aberto do 
Programa de Licenciaturas Internacio-
nais, para estudar Biologia na Univer-
sidade de Coimbra. Da Universidade 
só ouvi falar pela tradição e qualidade 
de ensino, aí eu resolvi me candidatar. 
Quando recebi a notícia que tinha sido 
aprovada “a ficha só caiu” quando o 
avião decolou. Até as lágrimas me se-
caram quando deixei minha família, 
pois não acreditava no que estava 
acontecendo. 

No primeiro dia na Universidade, tive 
aula de Zoologia. Parecia que tinha 
borboletas na barriga de tanta an-
siedade. Ao longo do semestre tive 
dificuldades de adaptação ao sistema 
de ensino europeu, pois temos poucas 
horas de aulas na semana e o tempo 

As instalações artísticas são 
uma modalidade de comuni-
cação do estudo científico que 
emergiu da evolução da Feira 
das Ciências, do Colégio An-
glo-Brasileiro, Salvador, Bahia.

A Feira das Ciências não é um 
projeto escolar recente em nos-
sa instituição, mas o formato 
que temos hoje é bem recente, 
implantado em 2013. 

Aos antigos objetivos da Feira 
(relativos à compreensão da 
construção do saber científico), 
se uniu uma nova ideia: des-
fazer a concepção, ainda co-
mum, de que o fazer científico 
se limita à área das ciências da 
natureza. Desde então, nossa 
Feira passou a ser das Ciências, 
onde nossos alunos podem pro-
por projetos de pesquisa na 
área de ciências humanas, lin-
guagens, matemática, e não 
apenas na que se convencionou 
chamar de Ciências Naturais.

Foi justamente nesse contexto 
mais diverso e rico em possi-
bilidades que propusemos as 
cinco modalidades  de apresen-
tação de trabalhos de pesquisa 
que temos hoje.

Uma questão nesse momen-
to, então, nos inquietou: como 
aproximar a Arte da Ciência? 
Foi buscando responder a essa 
pergunta que pensamos uma 
nova modalidade de apresen-
tação para a nossa Feira: a sub-
jetividade científica. 

Convidamos os alunos a construir 
uma instalação em que express-
assem simbolicamente os conhe-
cimentos adquiridos ao longo da 
pesquisa. Usando recursos que 
instigassem os cinco sentidos 
do público, criariam um ambi-
ente artístico no qual o visi-
tante pudesse imergir. 

A tradução do conhecimento 

disponível é para estudar. E estudar 
muito porque as disciplinas são inte-
gradas e são muitos assuntos por aula. 
Tive muita insegurança e achei que 
não iria conseguir me adaptar. Pre-
cisava aprender a dividir meu tempo 
para as atividades, coisa que sempre 
tive dificuldades.

Em relação ao idioma, as aulas 
são ministradas em português, 
mas exige-se que tenha um 
conhecimento mínimo em inglês. 
É fundamental saber inglês 
porque os livros da biblioteca são 
na maioria neste idioma. Além 
disso, a UC recebe estudantes 
de todo mundo e saber falar 

Por Daniele Silva Souza

Por Ananda Amaral, Débora Guimarães e Camila Govas

Daniele Silva Souza é estudante de 
Licenciatura em Biologia da UFBA e 
Bolsista da CAPES no Programa de 
Licenciaturas Internacionais (PLI) na 
Universidade de Coimbra, Portugal 
(danielessouzaa@gmail.com)

INSTALAÇÕES ARTÍSTICAS E
PESQUISA CIENTÍFICA: 
OUTROS PERCURSOS DE APRENDIZAGEM E DE PRODUÇÃO E EXPRESSÃO DO SABER

construído em imagem simbóli-
ca foi, sem dúvida, o principal 
desafio para os estudantes.

Foi muito difícil transformar 
tudo que a gente viu, tudo que 
a gente pesquisou e aprendeu 
em objetos simbólicos. O pro-
cesso foi lento e também foi 
estressante. Mostrávamos o 
projeto para professora Cami-
la  e ela dizia que estava muito 
óbvio. Isso nos chateava muito, 
mas foi importante porque sem 
isso não teríamos chegado no 
projeto final. (Depoimento do 
grupo “A rosa despedaçada”).

Além do desafio de traduzir 
em signos ideias e reflexões, 
as equipes ainda tiveram out-
ras aprendizagens importantes: 
uma delas era lidar concre-
tamente com as limitações 
impostas pelos espaços de 
apresentação (sala de aula, 
na escola, e ambiente aberto 
e de circulação, na UFBA).

Nem tudo que a gente acha-
va que ia poder fazer foi 
possível. Às vezes, a gente 
imaginava como ia fazer na 
teoria, mas na prática aq-
uilo não dava certo. En-
tão tínhamos que en-
contrar alternativas. 

(Depoimento do grupo “A rosa 
despedaçada”)

As peculiaridades da modali-
dade “Subjetividade Científi-
ca” exigiu que a comissão re-
sponsável  estabelecesse outros 
instrumentos de comunicação 
complementares ao produto 
final a ser construído; portan-
to, além de projetar/montar 
as instalações e da escrita do 
trabalho, os estudantes-pesqui-

Perfil CienTÍfico CIÊNCIA EM CENA

outro idioma é muito importante 
para se comunicar com os outros 
estudantes que não dominam o 
português.

Outras dificuldades foram o inverno 
europeu e a saudade de casa. O inver-
no traz consigo uma  tristeza e um frio 
de doer, afinal estava acostumada com 
o calorzinho de Salvador. No inverno 
inundei meu quarto de tanto chorar, 
às vezes nem sabia porque nem para 
que, mas chorava, sentia saudade até 
de coisas que nunca vivi. Eu tive que 
ser forte,colocar a tristeza de lado para 
focar nos meus objetivos, aprendi até 
a cozinhar (muito mal), mas já consi-
go me arranjar na cozinha. Além disso, 
estou conhecendo lugares que só vi na 
televisão.

Fazer um intercâmbio acadêmico é 
uma experiência incrível porque es-
tou tendo contato com pessoas de 
todas as partes do mundo, com cul-
turas diferentes, idiomas diferentes e 
estou aprendendo um pouco de tudo. 
Hoje posso dizer que me sinto mais 
autônoma e que sei enfrentar melhor 
os problemas da vida. O intercâmbio 
proporciona uma experiência de vida 
execelente que fará um diferencial na 
minha vida acadêmica e pessoal.

          Fazer um intercâmbio 
acadêmico é uma experiên-
cia incrível porque estou tendo 
contato com pessoas de todas as 
partes do mundo, com culturas 
diferentes, idiomas diferentes e 
estou aprendendo um pouco de 
tudo. Hoje posso dizer que me 
sinto mais autônoma e que sei 
enfrentar melhor os problemas 
da vida”.

Daniele Souza, Estudante de  
Ciências Biológicas
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sadores deveriam elaborar um 
portfólio e um memorial descri-
tivo.

O portfólio é o registro de todo 
o processo de trabalho do gru-
po, que ficaria disposto na en-
trada das salas em que as insta-
lações fossem montadas para 
que pudessem ser consultados 
e observados pelo público visi-
tante. A ideia da Comissão era 
que as equipes documentassem 
todo o processo de construção 
da instalação. 

O portfólio deu mais detalhes 
do processo para os visitantes, 
que viam o trabalho final, mas 
não tinham ideia do processo 
de pesquisa e de construção da 
instalação e o portfólio pôde 
mostrar isso. (Depoimento do 
grupo “Consumismo: como você 
é influenciado?” )

Fixado na parede de entrada 
da sala da instalação, deveria 
estar, ainda, o memorial descri-
tivo, onde os integrantes apre-
sentariam, de forma concisa, 
todos os elementos simbólicos 
usados na apresentação. A es-
crita desse texto foi mais um 
desafio para os alunos. Uma vez 
escolhidos os signos que com-
poriam a instalação e concret-
izado aquilo que fora imagina-

do e projetado, era necessário 
traduzir toda a riqueza sígnica 
e as sensações em texto verbal.

O memorial servia como ele-
mento introdutório para o pú-
blico. O texto fazia a relação 
entre os objetos simbólicos e as 
nossas ideias e situava o visi-
tante no tema consumismo. O 
memorial dava uma base de in-
terpretação para os visitantes. 
(Depoimento do grupo “Con-
sumismo: como você é influen-
ciado?”)

Outra peculiaridade da modali-
dade “Subjetividade Científica” 
é a aprendizagem de como se 
deve fazer a mediação entre 
público e instalação artística: o 
que pode ou deve ser dito? Até 
onde o autor da instalação deve 
conduzir a(s) interpretação(ões) 
do público? Como lidar com as 
diferentes – e por vezes inusit-
adas – interpretações dos es-
pectadores?

A mediação também foi uma 
novidade. Nós não podíamos 
dar nossa interpretação para 
os visitantes, eles é que tinham 
que interagir e expor sua opin-
ião. Depois, explicávamos o que      
tínhamos pensado. (Depoimento 
do grupo “A rosa despedaçada”).

Trabalho: “Consumismo: como você é influenciado?”. 
Exposição realizada na escola
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Trabalho: “Consumismo: como você é influ-
enciado?”. Exposição realizada na escola.
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Trabalho: “A Rosa Despedaçada”. Exposição 
realizada na escola
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Trabalho: “A Rosa Despedaçada”. Exposição 

adaptada para a UFBA.

O portfólio é o registro de todo 
o processo de trabalho do gru-
po, que ficaria disposto na en-
trada das salas em que as insta-
lações fossem montadas para 
que pudessem ser consultados 
e observados pelo público vis-
itante. A ideia da Comissão era 
que as equipes documentassem 
todo o processo de construção 
da instalação. 

A reação do público às insta-
lações montadas na escola, tan-
to em 2013 quanto em 2014, 
foram muito positivas. Este 
ano, 10 equipes, formadas por 
alunos do último ano do 9º ano 
(E. F.) e do Ensino Médio, pro-
duziram instalações. 

Das dez instalações montadas 
na Feira das Ciências 2014, 
apenas duas puderam ser (re)
montadas no evento Encontro 
de Jovens Cientistas, na UFBa, 
por conta de um fator limitador: 
o espaço destinado (área térrea 
do PAF 3 – UFBA) à montagem 
dos trabalhos. 

Se, por um lado, a experiência 
de levarmos para a UFBA um 
trabalho diferente dos apre-
sentados e previstos no evento 
gerou incertezas e frustrações, 
por outro, mais uma vez, deu-
nos a oportunidade de for-

talecer uma importante aprendizagem: como resolver, com flex-
ibilidade e criatividade, os problemas que vão se apresentando. 
Além disso, a recepção do público na UFBA (tanto de participantes 
do evento quanto de estudantes da universidade que circulavam 
em dia de aulas no PAF3) foi importante para reforçar e, de certa 
forma, legitimar a pertinência e a importância de trabalhos desse 
tipo, assim como para confirmar, mais uma vez, em novo contexto 
– menos familiar e, por isso mesmo, mais amedrontador – como 
a construção de um trabalho simbólico, movido pelas sensações, 
gera, para os espectadores e os próprios autores das instalações, 
novos saberes e sabores, novas e múltiplas interpretações.

Tanto na escola quanto na UFBA o que marcou a reação do pú-
blico foi a diversidade de interpretações. As crianças pegavam 
na areia, pulavam em cima dos ímãs, interagiam corporalmente 
com os elementos. Os adolescentes gostavam mais de ouvir e ver 
as apresentações. Os adultos gostavam de discutir. Na UFBA, os 
visitantes discutiam ainda mais e ficavam muito curiosos, porque 
era algo novo e inesperado no PAF3. (Depoimento do grupo “Con-
sumismo: como você é influenciado?”)

Essa modalidade não só leva o espectador a ter um contato 
diferente com a pesquisa científica, como também o convida, por 
meio de experiências sensoriais, a sentir. A partir daí ele constrói 
suas próprias leituras através de análise, interpretação e reflexão 
dos elementos com os quais está em inte(g)ração. Dessa forma, 
abre-se um espaço para novas interpretações, o que, em arte, 
é conhecido como a experiência pela fruição, uma experiência 
voltada para o sentir pessoal.
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a impopularidade de Sócrates, que in-
clinou o jurado, por uma ampla maio-
ria, considerá-lo culpado. Quando seu 
acusador solicitou ao jurado para 
que ele decretasse a pena de morte 
por seus crimes, Sócrates respondeu 
dizendo que, posto que era inocen-
te, seria contraditório de sua parte 
solicitar castigo algum, e que seria 
mais apropiado da parte do jurado 
recompensá-lo com um salário pelo 
seu trabalho. Ofendido com a impru-
dência do acusado, o jurado votou em 
favor da sentença por uma 
maioria mais ampla.
O veredicto foi algo em-
baraçoso para os acusa-
dores, já que eram consci-
entes de que o castigo era 
grande demais em relação 
ao delito. Sócrates sa-
bia que mediante a um 
pequeno suborno, garan-
tiria sua liberdade, mas 
para a angústia de seus 
amigos e inimigos, sua úni-
ca preocupação era se suas 
ações tinham sido corretas 
ou incorretas, não a de que 
seria castigado por elas.
Perplexos com a despreocu-
pação de Sócrates quan-
to a sua própria morte, e 
considerando que ele lhes 
dissera que, de todas as 
coisas, a morte deve ser o assunto 
que menos preocupe a um filósofo, 
pois para ele, para quem viveu na re-
flexão, a morte não pode ser temida. 
Neste momento, um dos seus amigos 
pediu que ele se pronunciasse sobre 
a questão do suicídio: “Diga-me en-
tão, Sócrates, quais são as bases para 
dizer que o suicídio não é legítimo?” 
Sócrates disse-lhes que esta é a úni-
ca pergunta que não teria resposta, 
pois que o suicídio é uma ofensa aos 
Deuses, porque se pertencemos a 
eles, os Deuses não desejam que 
seus pertencentes sejam destruí-
dos, muito menos que se destruam a 
si mesmo. Explicou que aceitou sua 
morte baseado em sólidos princípios 
filosóficos e completou “Quero expli-
car-lhes que como parece ser natural 
que um homem que tem dedicado 
verdadeiramente sua vida à filosofia 
deve estar alegre ante ao rosto da 
morte”. 
Chegou então a conclusão mais fa-
mosa e frequentemente citada obser-
vação sobre a natureza da filosofia: 
“Aqueles que realmente se aplicam 
no caminho correto da filosofia, estão 
diretamente e por sua própria von-
tade preparando-se a si mesmo para 
morrer e para a morte. Se isto é ver-
dade e na verdade tem estado prepa-
rando-se para a morte durante toda a 
sua vida, seria absurdo encontrar-se 
abatido quando chega aquilo que tão 
tem contemplado e para o qual tem 

estado preparado”.
Outro de seus discípulos lhe per-
guntara: “Qual é então a disciplina 
ou preparação a que se entrega um 
filósofo?” Na opinião de Sócrates, a 
vida filosófica fundamenta sua es-
trutura no que considera uma abso-
luta distinção entre a alma e o corpo. 
A alma e o corpo são compostos de 
diferentes substâncias que não se 
misturam. As pessoas comuns pos-
suem um entendimento incompleto 
e inexato da relação da alma com o 

alguma vez quisermos ter um conhe-
cimento puro de algo, devemos livrar-
nos do corpo e contemplar as coisas 
por si mesmas com a alma desnuda”.
Esta declaração diz muito, já que 
pode nos levar a uma imensa liber-
dade. Através de Sócrates, Platão fez 
afirmações que tiveram enorme im-
pacto na filosofia posterior em geral 
e no pensamento sobre a morte em 
particular. A primeira é que o real ou 
a verdade é distinta de todo o tem-
poral. A temporalidade neste caso 

deve ser vista como a 
região do irreal ou falso. 
Para podermos perce-
ber a verdade, devemos 
buscar, através de to-
das as mudanças, o que 
permanece. A segunda 
é que a alma deve ser 
como a verdade para 
poder conhecê-la, já 
que segundo Platão “De 
todas as coisas que um 
homem possui, afora os 
Deuses, a mais divina 
e mais sua é sua alma. 
Assim, a alma não está 
separada do corpo 
somente porque tem 
substâncias diferentes, 
está separada porque 
tem um objetivo diferente”. 
Os amigos de Sócrates 

estão dispostos a aceitar a distinção 
entre a alma e o corpo sobre as bases 
do conhecimento, porém alguns não 
vêem como esta implica necessari-
amente em imortalidade, apesar de 
seu desejo de crer que Sócrates so-
breviverá a sua morte e existirá em 
outra parte em um estado sublimado. 
Cebes, por exemplo, um de seus mais 
íntimos amigos, disse que Sócrates 
explicou acerca da natureza da alma 
e não da razão pelo qual o homem 
comum pensa que a alma não será 
“dispersada e destruída no mesmo 
dia em que o homem morrer, e sim 
quando se livrar do corpo”. Sócrates 
responde propondo a discussão a se-
guinte pergunta: “Existem almas dos 
mortos em outro mundo ou não?”.
Sócrates guiou a discussão através de 
uma série de provas sobre a imortali-
dade. Talvez o que Sócrates fez foi es-
sencialmente elaborar sua visão so-
bre a natureza do conhecimento para 
demonstrar que, a crença na crença 
na imortalidade é bastante razoável.
Sócrates iniciou a discussão com a 
mais débil e talvez a mais estranha 
da “provas”. Citando o mito órfico de 
que a alma existe em outro mundo 
antes e depois de sua existência ter-
rena, busca então um argumento que 
possa apoiar tal crença. Encontrou 
seu argumento no fato de que todas 
as coisas parecem ser geradas a par-
tir de seus opostos. “Por exemplo”, 
pergunta retoricamente, “quando 

corpo. Para Sócrates, era possível que 
a alma movesse o corpo, porém im-
possível que o corpo tivesse efeito al-
gum sobre a alma. Desta forma, apre-
sentou a noção de que a alma tem 
três características, que se perdem 
quando perdemos a distinção clara 
entre elas: independência, lucidez e 
intemporalidade. Se a alma sacrifica 
sua independência e lucidez ao iden-
tificar-se com o corpo, também cede 
sua intemporalidade. O mundo físico 
muda incessantemente, nada perdu-
ra, e todas as coisas que ascendem à 
existência terá que perdê-la. Portan-
to, a alma que depende do físico não 
terá uma compreensão de sua própria 
intemporalidade. Além disso, com 
a dependência e a confusão, a alma 
estará sendo regida pela ansiedade e 
o medo, ao confrontar seu inevitável 
falecimento com a extinção de todas 
as coisas físicas.
Sócrates nos ofereceu uma visão mui-
to diferente da alma: sua verdade é 
uma busca interior, é uma busca de 
algo que já possui. Encontrar a ver-
dade é, portanto ter uma lúcida visão 
interior para a eternidade da alma. A 
vida filosófica é, um grande exercício 
para separar a alma do corpo. A razão 
pela qual há uma “preparação para a 
morte” é que só o corpo pode morrer; 
a alma devidamente purificada per-
manecerá intocada pela extinção do 
corpo. “Estamos disto convencidos”, 
disse Sócrates a seus amigos, “que se 

É curioso, mas o artigo que trago para 
vocês foi escrito em 29/08/1996 
para a Disciplina “Antropologia da 
Morte”, ministrada pelo saudoso Pro-
fessor Vivaldo da Costa Lima, duran-
te o Mestrado em Saúde Coletiva, no 
Instituto de Saúde Coletiva da UFBA. 
Foi uma das disciplinas mais fasci-
nantes que já tive a oportunidade de 
fazer e embora não relacionada di-
retamente com meu objeto de estu-
do à época, acidentes com jararacas, 
me inquietei em cursar, uma vez 
que estava diariamente acom-
panhando os pacientes picados 
por animais peçonhentos, que por 
vezes faleciam no Hospital Ger-
al Roberto Santos. Senti-me en-
tão interessada em compreender 
este fenômeno do ponto de vista 
antropológico, o que foi uma ex-
periência muito gratificante em 
saber como diferentes culturas li-
dam com a nossa finitude. O Pro-
fessor Vivaldo da Costa Lima pediu 
então que construísse um artigo e 
ele está aqui, retirado do fundo do 
meu baú e que representa também 
uma homenagem a este grande cien-
tista social. 
Na vida de uma pessoa, o confronto 
com a própria morte é de central im-
portância, pois a partir dela se desen-
volverá uma orientação ou visão de 
mundo para a vida e para a morte, 
de acordo com a qual moldará o con-
teúdo e a qualidade de sua conduta 
cotidiana. Cada pessoa deriva sua 
visão de mundo a partir de si mesma, 
mas também responde a modelos cul-
turais e socialmente determinados, 
sendo que toda a sociedade humana 
tem reconhecido a importância de 
orientar a seus membros, a respeito 
do fenômeno da morte, o processo de 
morrer e as consequências da morte.
Este artigo é uma reflexão base-
ada no livro de Carse (1987), que 
recorre a fontes históricas, literárias, 
filosóficas e teológicas, apresentan-
do sistematicamente a evolução das 
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pode ser concebida em diferentes 
formas, tão diferentes, que cada uma 
guarda uma exclusividade a respeito 
das outras. O que significa dizer que, 
o que alguma tradição considera 
como morte, para outras é algo que 
não tem nada a ver com ela. O que é 
então que faz com que a morte seja 
concebida de maneiras tão diversas?
“Se somos, a morte não é; se a morte 
é, não somos”, declarou Epicuro em 
sua famosa sentença. De acordo com 

isto, o espaço entre a vida e a morte 
é tão absoluto que nenhuma ex-
periência pode traçar um ponto entre 
elas. Qualquer coisa que experimen-
temos, deve encontrar-se, sempre 
em algum ponto do percurso da 
vida. Porém só podemos estar em 
um lado a respeito da morte. Deste 
lado, a morte não existe; do outro, 
não existe a vida.

Morte e Imortalidade: os últimos dias 
de Sócrates

Na madrugada de sua execução, os 
amigos de Sócrates se reuniram na 
entrada da sua prisão. Em con-
traste com a manifestação de 
pena de seus amigos, Sócrates 
mostrava grande tranquilidade fa-

zendo comentários entre o prazer 
e a dor. Os seus amigos se sentaram 
e nas horas seguintes se envolveram 
na mais famosa conversa de toda a 
Antiguidade.
A conversa versou sobre a morte, 
porém o interesse não era tão so-
mente sobre o que ele pensava so-
bre a morte, mas também o que ele 
pensava ante a sua própria morte. 
Cerca de 30 dias antes Sócrates 
havia sido processado por um ju-
rado de 501 homens, acusado de 
ser um herege religioso e haver 
corrompido as mentes dos jovens. 
Sua defesa havia sido direta e sim-

ples, que era um herege, isso era uma 
mentira, mas que na realidade pro-
fessava. Quanto a corromper as men-
tes da juventude ateniense, só admi-
tiu provocar dúvidas em todo aquele 
que quisera conversar com ele a 
respeito da verdade das coisas que 
acreditava. De sua parte, Sócrates 
negava ter possessão exclusiva da 
verdade e dizia que “o mais sábio é 
aquele que, se dá conta de que a res-
peito da sabedoria, na realidade não 
é nada”. Apesar disso, não havia dúvi-
da de que ganhara uma quantidade 
enorme de inimigos. Foi exatamente 

Conversa de Cientista

Por Rejâne Maria Lira-da-Silva

MORTE E IMORTALIDADE:
OS ÚLTIMOS DIAS DE

SÓCRATES
concepções humanas acerca da mor-
talidade, tal e como afeta a existência 
humana, e a organização das socie-
dades e culturas. Este livro é um es-
tudo crítico de dez concepções funda-
mentais sobre a morte, e segundo o 
próprio autor procura descrever que 
tipo de fenômeno é a morte e porque 
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respondem. Esta detalhada discussão 
serviu como uma espécie de descrição 
preliminar para o argumento pelo 
qual começou a divagar: que a alma é 
uma substância simples e indivisível, 
não composta. Na realidade, deste 
ponto de vista, posto que a alma é 
indivisível, nem sequer a morte pode 
rompê-la, não mudará nem com a 
morte.
Simmias e Cebes ficam comovidos e 
guardaram silêncio durante um in-
stante, porém não estão totalmente 
convencidos. O que intrigou Simmias 
foi que ele não pode crer que a alma 
exista depois da morte, e pergunta 
“O que é mais duradouro, a alma ou 
o corpo?” e mais, “Não existe razão 
para pensar que a alma sobreviverá 
a todos os corpos que habite”. “Se a 
alma existe livre e poderosamente, 
deve necessitar uma significativa en-
ergia para continuar e se esta ener-
gia provém de si mesma, por acaso 
não vai se esgotar com o tempo?” 
Quanto a Cebes, o jovem argumentou 
que se a alma pode usar e gastar um 
grande número de corpos, também 
se gastará em si mesma; um dia fi-
cará exausta e não será mais capaz 
de mover um corpo.
Se Sócrates quis provar que a alma 
é “inexaurível” tem que demonstrar 
que a alma é capaz de mover um cor-
po de maneira que não requer nen-
hum tipo de energia mecânica. De 
qualquer forma não tentou resolver 
este problema, pois ao mesmo tem-
po que introduziu argumentos sufi-
cientemente claros, incluiu também 
argumentos obscuros, e afirmou que 
“a alma está presente no 

corpo, assim como a beleza está pre-
sente em um objeto, assim como a 
beleza causa algo que é belo, a alma 
causa ao corpo a vida, e não podemos 
pensar que a alma se desgastará. Só 
a alma pode manter-se perfeitamente 
viva e sem a menor ação da morte”.
O porque de tudo isso, não será es-
clarecido, segundo Sócrates, senão 
mediante uma intensa reflexão so-
bre a vida e a morte, e necessita de 
uma meditação sobre o assunto, que 
concederá nova percepção acerca do 
mesmo.
Segundo Platão, sua proposta é uma 
maneira de ver a vida como uma con-
tinuidade infinita. Como tal a vida 
não tem oposto. Não é a vida contra 
a morte. É a vida e não a morte. Na 
concepção platônica, a vida pode ser 
afirmada só se for negada a morte. 
Esta é a concepção clássica de Platão 
sobre a morte como troca e a vida 
como conhecimento. “Morrer” é só 
abandonar o corpo. “Viver” é fincar 
residência eterna no  “Verdadeiro 
conhecimento”.
Por que então um pensador como 
Sócrates fez todas essas considerações 
a respeito da imortalidade? Começa-
mos este artigo referindo-nos a situ-
ação humana em que se desenvolveu 
esta famosa conversa. Sem dúvida, 
para Carse, o que conferiu a situação 
sua importância, foi a clássica im-
agem de Sócrates ao enfrentar sua 
morte.  O que os discípulos contem-
plavam era um homem cujo entusias-
mo pela vida, cuja veemência moral 
e intelectual, e cujo afeto por seus 
amigos e familiares não diminuíam 

ante a proximidade da hora de sua 
morte.
Um de seus discípulos perguntou: 
“Como te enterraremos?” “Da manei-
ra que vocês quiserem”, respondeu 
Sócrates. Neste momento, perce-
beram que somente enterrariam o 
corpo de Sócrates. Quando chegou a 
hora de beber a cicuta, o carcereiro 
expressou: “És o mais nobre, gentil 
e bravo dos homens que já passou 
por aqui”. Sócrates tomou então o 
copo de veneno, levantou-se orando 
para que sua passagem para o out-
ro mundo fosse próspera, tranquilo 
e sem desgosto bebeu o líquido com 
um  só gole. Neste momento seus 
amigos começam a chorar, e Sócrates 
os consolou. O veneno começou a 
surtir efeito e suas últimas palavras 
se referiram a que Critón ofereça um 
gole a Esculápio, o Deus da medicina. 
Oferece este gole como um gesto de 
gratidão por ter sido curado, curado 
da morte.
Para mim este diálogo entre Sócrates 
e seus discípulos não se trata de con-
vencê-los, nem a quem quer que seja 
da existência da alma, pois para mim 
o importante não é se a alma existe 
ou não. Este diálogo nos remete a 
uma profunda reflexão filosófica que 
precisamos fazer diante da vida, por 
incrível que pareça o objeto de es-
tudo de nós Biólogos; remete-nos a 
quem somos diante de nós mesmos, 
da nossa finitude e da imortalidade 
das nossas idéias, posto que, elas de 
fato não morrem quando morremos.

uma coisa se faz grande, deve supon-
ho, ter sido pequena antes de crescer, 
não é assim?” Todos acenaram que as-
sim deve ter sido. Logo ofereceu mais 
exemplos, a beleza é gerada da feiúra, 
o correto do incorreto, o fraco do forte, 
o pior do melhor - então pergunta de 
novo: “Estamos de acordo então que 
tudo que é gerado da mesma maneira 
- opostos de opostos?” “Perfeitamente 
de acordo”, respondem.
Sócrates os pressionou a observar 
que a morte é o oposto da vida, por-
tanto, a morte e a vida provieram 
uma da outra. A conversa prossegue 
da seguinte maneira:
- “O que nasce então da vida?”
- “A morte”.
- “O que nasce da morte?” pergunta 
Sócrates.
- “É preciso confessar - responde Ce-
bes - que é a vida”.
- “O que morre - replicou Sócrates - 
nasce por conseguinte tudo do que 
vive e tem vida”.
- “Assim parece”.
- “Portanto - disse Sócrates - nossas 
almas vivem depois da morte”.
- “Assim parece”.
Cebes sentiu que Sócrates chegou à 
conclusão demasiadamente rápido. 
Inicialmente deveria fazer algumas 
perguntas: “é certo que todos os opos-
tos são gerados a partir de seus opos-
tos?” “Verdadeiramente o grande 
é gerado a partir do pequeno, ou 
para cada objeto existente existi-
ram outros, tanto grandes como 
pequenos?”. Parece que Sócrates 
tomou um termo de comparação e 
a partir dele tratou de derivar algo 
concernente a origem dos objetos 
comparados. Dizer que algo é maior 
ou menor não é dizer nada acerca da 
sua origem.

E mais, indagou:  É certo que a morte, 
como Sócrates entende, é realmente 
o oposto da vida?  Quando um 
homem morre, de acordo com o que 
Sócrates havia dito antes, vai para 
alguma outra parte, sem o seu cor-
po, não deixa de existir. Por outro 
lado, a oposição que Sócrates discu-
tiu, não era na realidade entre a vida e 
a morte, e sim entre a vida na terra e a 
vida em alguma outra parte. No entanto, 
não podemos saber se tal oposição pode 
existir, isto é justamente o que Sócrates 
quis provar: que a alma de quem morre 
existe em outro mundo.
Sem nenhuma objeção por parte de 
seus amigos, Sócrates colocou outra 
“prova”. Defendeu a teoria de que o 
conhecimento do que a mente é ca-
paz, possivelmente não pode ter sido 
aprendido através de sua experiência 
no mundo, mas que esta mente deve 
ter nascido já possuindo esse conhec-
imento. Sócrates utilizou o termo que 
melhor se aplicou para isto: recordar. 
Quem aprende na realidade não ad-
quire o conhecimento, mas recorda o 
que de antemão já tinha conhecido. E 
faz uma afirmação: “Assim, pois, para 
a alma, sendo imortal, renascendo à 
vida muitas vezes, e havendo visto 
tudo o que se passou, tanto nesta 
como nas outras, não existe nada que 
ela não saiba, ou melhor, que ain-
da não aprendeu”. A alma é eterna, 
porém continua aparentemente de 
maneira indefinida, passando de um 
corpo a outro, levando consigo tudo 
o que tem aprendido. A razão pela 
qual devemos recordar este conheci-
mento e não possuímos de maneira 
consciente é que, de alguma manei-
ra, nós o perdemos no momento em 
que nascemos.

Simmias, um de seus discípulos, 
descobriu que ainda não estava 
convencido, mas aceitou claramente 
a necessidade da pré-existência da 
alma, porém indagou: “enquanto a sua 
existência depois da morte, é algo 
que ainda não está provado”. Simmias 
não encontrou a razão pela qual a 
alma “no momento da liberar-se, não 
seja destruída”. Sócrates argumentou 
que se a vida provém da morte, 
então a alma não pode dissipar-se 
no momento da morte, posto que não 
poderia renascer do estado de morte.
Sócrates voltou rapidamente a 
discussão do tema e oferece outra 
“prova”, porém tratou de um 
argumento de considerável poder 
filosófico. Consciente de que seu 
primeiro argumento tivesse deixado 
Simmias e alguns outros discípulos 
pouco convencidos, tomou o 
problema da alma ao dispersar-se 
no momento da morte, indagando 
“Que classe de coisa seria esta em 
cuja natureza estaria a sofrer o 
destino de ser dispersada?” Manejou 
a pergunta distinguindo duas classes 
de substâncias: simples e compostas. 
Uma substância ou objeto simples 
está formada somente por uma coisa 
e, portanto é indivisível. Um objeto 
composto está constituído de várias 
substâncias, e, portanto sempre é 
possível separar seus elementos. 
Por outro lado, um objeto simples 
é incapaz de trocar; obviamente 
os objetos compostos sempre 
estão sujeitos a uma variabilidade. 
Sócrates indicou que cada objeto que 
indicamos como simples, portanto 
invariáveis, não são perceptíveis aos 
sentidos corporais, não podem ser 
vistos ou ouvidos, e pergunta “a alma 
é visível ou invisível?” “é invisível”, 

Obra “A Morte de Sócrates” (1787) de Jacques-Louis David
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NEM ANIMAIS, NEM VEGETAIS!
Por Leonardo dos Santos Miranda, Matheus de Jesus dos Santos e 

Josefa Rosimere Lira-da-Silva

Os fungos são seres vivos, mas 
não são nem vegetais, nem ani-
mais, eles fazem parte do Reino 
Fungi e se reproduzem em lugares 
quentes, úmidos e escuros. Quando 
começam a se desenvolver, podem 
ficar na forma de manchas bran-
cas, verdes, azuis, amarelas, pre-
tas ou vermelhas. Existem muitos 
tipos de fungos, a maioria deles, 
seres microscópicos, mas existem 
também fungos que são vistos a 
“olho nu”, como os cogumelos. Têm 
fungos que nós podemos comer, é  
o Penicillium roqueforti, usado na 
fabricação de um tipo de queijo, o 
Camembert, que para ficar gosto-
so e cremoso é banhado na água 
desse fungo. Tem também um an-
tibiótico muito usado no mundo 
todo, a penicilina, que é à base de 
um tipo de fungo do gênero Peni-
cillium e foi descoberto pelo cien-
tista Alexandre Fleming. A maioria 
dos fungos não faz bem, alguns 
atacam pães ou frutas, e não po-
dem ser ingeridos. 

O Experimento “Nem animais, nem 
vegetais!” objetivou observar o 
aparecimento dos fungos nos ali-
mentos, tais como tomate e pão. 
Foi conduzido na sala de aula pela 
professora e os estudantes do 3º 
ano B. Utilizamos dois alimentos, 
um tomate maduro e uma fatia de 
pão integral, que foram observa-
dos e registrados pelos alunos ao 
longo de quinze dias, onde foi pos-
sível observar o aparecimento dos 
fungos. 

Bibliografia Consultada:
CARPANEDA, I. P. de M. 
BRAGANÇA, A. D. Porta Aberta 
– Letramento e Alfabetização, 
3º Ano/ 1 ed. – São Paulo: FDT, 
2011.

CALDAS, J. Não é vegetal, 
nem animal. http://www.
recreio.com.br/licao-de-casa/
quais-sao-as-diferencas-en-
tre-bacterias-fungos-e-virus. 
Acessado em 11/06/2013.

VERMELHO, A. B. Dudu e o 
professor Aspergilo. Vieira & 
Vent Editora, Rio de Janeiro, 
2011, 32p.

YAMAZATO, C. Manchas 
Coloridas. Revista RECREIO, 
São Paulo, Ed. ABRIL, ano 6, nº 
287, Setembro de 2005, p. 17.

Fique sabendo!

O experimento com o tomate foi 
iniciado no dia 03/06/2013 (1º 
dia) e o primeiro passo foi cortá-lo 
em quatro partes iguais e deixá-
lo num pratinho por 3 horas ao ar 
livre, depois guardá-lo num saco 
plástico. No dia 05/06/2013 (3º 
dia) o tomate já estava “murcho” e 
sem brilho, com pequenos pontin-
hos esbranquiçados dos lados. No 
dia 07/03/2013 (5º Dia) o tomate 
encontrava-se bastante amolecido 
e com muitos pontos esbranquiça-
dos. No dia 10/06/2013 (8º Dia) o 
tomate havia liberado toda a água 
e estava totalmente “espapaçado” 
e com grandes placas de fungos es-
branquiçadas. No dia 17/06/2013 
(15º Dia) o tomate além de “espa-
paçado” e com grandes placas de 
fungos esbranquiçadas e agora 

também com pontos esverdeados. 

O experimento com o pão começou 
em 05/06/2013 (1º Dia) e o pri-
meiro passo foi umedecer a fatia de 
pão, depois deixá-lo ao ar livre por 
3 horas em um pratinho descartável 
e em seguida, guardá-lo dentro de 
um saco plástico. Dia 07/06/2013 
(3º Dia) – Dois dias após, nenhuma 
mudança. Dia 10/06 (5º Dia) – ob-
servamos que o pão já apresenta-
va um ponto pequeno de fungo es-
verdeado.  No dia 14/06/2013 (9º 
Dia) a fatia do pão estava quase to-
talmente coberta por uma grande 
placa esbranquiçada de fungo. No 
dia 20/06/2013 (15º Dia) o pão 

estava totalmente esbranquiçado 
e apresentava grandes pontos de 
fungos esverdeados e pretos. 

Com esta atividade, os estudantes 
puderam experimentar e conclu-
ir que os fungos estão presentes 
no ambiente e que encontrando 
umidade e nutrientes nos alimen-
tos, rapidamente se desenvolvem. 
O trabalho foi apresentado para 
professores e alunos da escola 
no projeto “Quarta Mágica”. Para 
a escola, ficou claro que experi-
mentos simples e de baixo custo 
aproximam a ciência do cotidiano 
dos alunos, principalmente quan-
do podem ser feitos em sala de 
aula, sem necessariamente o uso 
de laboratórios.
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O NASCER DE JOVENS
PESQUISADORES
Por Alex dos Santos Cajaíba Cardoso, Douglas Rangelly 

Oliveira dos Santos, Bárbara Rosemar Nascimento de Araújo

Toda criança, em alguma fase da sua infância, já teve vontade de ser um 
cientista. O despertar desse desejo aparece quando ela assiste desenhos 
animados, onde o personagem geralmente é uma criança, que usa jaleco, 
passa o dia todo em um laboratório fazendo máquinas, robôs, criando 
fórmulas, fazendo experimentos e criando invenções para facilitar a vida. Foi 
assim que nossa curiosidade aguçou, vendo esses personagens tão jovens que 
já faziam tantas coisas incríveis. 

Então, aos dez anos, quando ainda cursávamos a quinta série do ensino 
fundamental II, tivemos a oportunidade de ter esse desejo realizado. 
Participamos de uma seleção no Colégio Estadual Alfredo Magalhães, 
fomos aprovados e a partir daí, passamos a fazer parte de um Centro 
Avançado de Ciências (CAC) para iniciação científica júnior, uma parceria 
com o Programa Social de Educação, Vocação e Divulgação Científica 
da Universidade Federal da Bahia. Com apenas dois meses no Centro, 
desenvolvemos o primeiro experimento que se chamava “Íonargia” 
(ÍON+ÁGUA+ENERGIA), que mostrava a capacidade do sal de cozinha 
em ser um bom condutor de energia. Meses depois, tivemos a oportuni-
dade de apresentar este experimento fora de Salvador, num evento na 
cidade de Senhor do Bonfim (Bahia). Foi uma experiência incrível para 
crianças de apenas dez anos, estar na frente de outras pessoas, apre-
sentando um experimento que nós mesmos desenvolvemos e sermos 
elogiados. Sentíamos-nos verdadeiros cientistas naquele momento. Era 

Vista geral das apresentações realizadas no Município de Senhor do
 Bonfim em 2009.  (A) Douglas Rangelly e (B) Alex Cardoso.

A B

como se fossemos um daqueles personagens de desenhos animados e 
sentíamo-nos especiais por isso. Nós éramos diferentes dos outros que 
tinham apenas o desejo, nós trabalhávamos em laboratório, fazíamos 
experimentos e usávamos jaleco.
Ao longo do tempo, desenvolvemos muitos outros experimentos, jogos, 
artigos e resumos. Um dos trabalhos mais importante que fizemos foi 
“Erosão e Enxurrada”, em parceria com a Vigilância em Saúde Ambien-
tal da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, onde falávamos dos 
perigos da erosão do solo e das enchentes. Ao apresentá-los em forma 
de pôster, jogos e experimentos, nas feiras, eventos e congressos, até 
houve premiação, do qual foi publicado na Revista Ciência Júnior, no 
ano de 2011, edição 1. Através do CAC, pudemos divulgar os trabalhos 
em diversos locais. Participamos das reuniões da SBPC (Sociedade Bra-
sileira para o Progresso da Ciência), nos anos de 2010 em Natal (RN) e 
2011 em Goiânia (GO); FEMMIC (Feira dos Municípios e Mostra de Ini-

Perfil CienTÍfico

Vista geral da apresentação realizada no evento Ciência Jovem, no Espaço Ciência em Pernambuco 2012.

ciação Científica) nos anos de 2011 e 2012 em Catu (BA): da Ciência 
Jovem no ano de 2012 em Recife (PE); Encontros de Jovens Cientistas 
em Salvador (BA), dentre outros. Através das diversas visitas técnicas 
realizadas, conhecemos, lugares interessantes, assistimos a palestras, 
e cada lugar que nós visitávamos, expandíamos cada vez mais nosso 
conhecimento.

A estada no CAC nos mudou completamente, de crianças com sonhos a 
jovens cientistas que tiveram seus objetivos alcançados, mesmo com 
várias adversidades encontradas. Com o que aprendemos, pudemos 
amadurecer tanto profissionalmente, quanto pessoalmente. Hoje, com 
16 anos, cursamos o terceiro ano do ensino médio, completamos seis 
anos no Programa. Continuamos com a mesma disposição de quando 
entramos, com as mesmas dúvidas, as mesmas curiosidades, o mesmo 
desejo de divulgar trabalhos e o mesmo orgulho em poder dizer que 
somos Jovens Cientistas.

Alex dos Santos Cajaíba Cardoso e Douglas Rangelly Oliveira dos Santos são 
estudantes do ensino médio e integrantes do Centro Avançado de Ciências do 
Colégio Estadual Alfredo Magalhães em parceria com o Programa Social de 
Educação, Vocação e Divulgação Científica da Universidade Federal da Bahia, 
Salvador, BA.

Bárbara Rosemar Nascimento de Araújo é Bióloga, Professora de Ciências e 
Coordenadora do Centro Avançado de Ciências do Colégio Estadual Alfredo 
Magalhães em parceria com o Programa Social de Educação, Vocação e 
Divulgação Científica da Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA 
(brosemar@gmail.com).

Bibliografia Consultada:
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Relatório de atividades do 
Centro Avançado de Ciências 
do Colégio Estadual Alfredo 
Magalhães de 2008 a 2013.
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Por que quero ser uma
jovem cientista?

Por Mirella Medeiros

Perfil CienTÍfico

Por Izabel dos Santos Mota e Moara Moura Galvão

O PIBID (Programa Institucional de Bolsa 
de Iniciação a Docência) é um programa 
que possibilita o graduando ter seu pri-
meiro contato com a rede pública de en-
sino, se deparando com a realidade da 
educação básica, sendo uma experiência 
única e de muita importância para a sua 
formação. Também incentiva o licencian-
do a ter uma melhor qualidade na sua 
formação inicial como professores nos 
cursos de licenciatura.

Nós somos estudantes do curso de li-
cenciatura em Ciências Biológicas do 
Instituto Federal Baiano, campus San-
ta Inês (Bahia) e bolsistas do PIBID em 
uma escola localizada no município de 
Cravolândia, Escola Estadual Otto Alen-
car. A escola oferece do 1º ao 3º ano do 
ensino médio e nela estamos realizan-
do vários projetos, que têm contribuído 
para o aprendizado desses alunos e tem 
sido de grande relevância para a nossa 
formação profissional. Um dos proje-
tos que incentivou bastante os alunos 
foi a revitalização do laboratório, que 
era inutilizado. Junto com o professor 
supervisor, nós bolsistas inicialmente 
fizemos um levantamento de materiais 
e equipamentos, descartamos materiais 
quebrados e impróprios para o uso e 
fizemos organização geral na sua estru-
tura física, possibilitando a sua utilização.  
Com a revitalização do laboratório, as 
aulas passaram a ser mais dinâmicas e 
não só voltadas às aulas teóricas, através 
dos livros didáticos. As aulas práticas 
permitiram aos educandos uma reflexão 
crítica e uma vivência e experiência con-
cretas em determinados assuntos no ensi-
no de biologia.

Segundo Paulo Freire (1996), a reflexão 
crítica sobre a prática se torna uma 
exigência da relação Teoria/Prática, 
sem a qual a teoria pode ir virando 
“blábláblá” e a prática, ativismo. A 
prática docente crítica, implicante do 
pensar certo, envolve o movimento 
dinâmico, dialético, entre o fazer e o pen-
sar sobre o fazer, cita este autor.

Ao educador compete refletir sempre 
sobre a sua prática, a fim de torná-la 
sempre mais significativa e eficaz, ou 
seja, precisa pensar sobre o seu fazer 
pedagógico buscando oportunidades 
para melhorá-lo, não esquecendo que 

Izabel dos Santos Mota e Moara 
Moura Galvão são estudantes de 
Biologia do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
Baiano, Campus Santa Inês, 
Bahia e Bolsistas do Bolsista do 
Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação à Docência (PIBID/
Biologia/IFBaiano).

Relato De Experiência:
PIBID: CONTRIBUINDO PARA 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES

teoria e prática devem caminhar lado a 
lado. Percebemos assim a importância 
de implantar novos métodos de ensino 
que levem em consideração as transfor-
mações e ampliação do conhecimento e 
a curiosidade dos alunos. Assim, o PIBID 
dá essa oportunidade de inserir o licen-
ciando na educação básica da rede públi-
ca, possibilitando buscar a superação 
de problemas encontrados no proces-
so de ensino e adquirindo experiências 
metodológicas e práticas docentes de 
modo inovador.

Bibliografia Consultada:
FREIRE, P. Pedagogia da 
Autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 
1996.

TRABALHANDO COM A CIÊNCIA

Meu nome é Mirella Maria 
Fraga Medeiros, tenho 18 
anos, sou da cidade de Sal-
vador, na Bahia e sou uma 
jovem cientista. 

No primeiro semestre desse 
ano (2014) fui contemplada 
com uma Bolsa de Iniciação 
Cientifica Júnior do CNPq, 
que é uma oportunidade do 
estudante de ensino médio da 
escola pública desenvolver 
pesquisas cientificas e absor-
ver conhecimento e desen-
volvimento científico.  

Estou com muitas expectati-

Mirella Medeiros é estudante do ensino médio do Colégio Estadual Edvaldo Brandão, Salvador, 
Bahia e Bolsista de Iniciação Cientifica Júnior do CNPq do Programa Social de Educação, Vocação 
e Divulgação Científica da Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA (mirellamfm@gmail.com).
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pois sou apaixonada por ciências e 
com isso, terei a chance de participar 
de várias pesquisas e projetos, além 
de obter uma porção de experiên-
cias na área. 

As subáreas que possuo grande cu-
riosidade e anseio estudar são a 
robótica e a biologia marinha. Acho 
que há muito que ser explorado ain-
da nessas áreas e pretendo obter o 
conhecimento necessário para iniciar 
pesquisas em relação a esses assun-
tos.

Por que quero ser uma jovem cien-
tista?

A primeira coisa em que penso 
quando me questionam, é que faz-
er ciências é a maneira mais ide-
al para jovens que querem dedicar 
parte de suas vidas para desbravar 
os mistérios do mundo natural, e 
para isso é preciso ter uma paixão 
declarada pela natureza e uma cu-
riosidade quase interminável.  E eu 
acho que todo jovem deve fazer par-
te desse processo de busca que nos 
leva em frente.

Posso citar também o lado útil da 
ciência, que está relacionado direta-
mente a aplicações tecnológicas, em 
que novos materiais e novas tecno-
logias são colocadas a disposição da 
criação de produtos e da melhoria da 
qualidade de vida da sociedade. 

No meu caso, digo que quero fazer ciência 
porque não consigo me imaginar alheia a 
todos esses desenvolvimentos em que 
o mundo está passando. Eu quero con-
tribuir de forma direta de novas desco-
bertas e de novos avanços.

Mesmo com todas as barreiras da área 
e a alta competitividade, considero um 
privilégio poder pensar sobre o mundo 
e poder dividir com os outros o que vou 
aprendendo no caminho.

           A primeira coisa em 
que penso quando me ques-
tionam, é que fazer ciências 
é a maneira mais ideal para 
jovens que querem dedicar 
parte de suas vidas para des-
bravar os mistérios do mundo 
natural, e para isso é preci-
so ter uma paixão declarada 
pela natureza e uma curiosi-
dade quase interminável.  E 
eu acho que todo jovem deve 
fazer parte desse processo de 
busca que nos leva em frente.

Mirella Medeiros, 
Estudante do Ensino Médio
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SELEÇÃO NATURAL NO TRAMPOLIM
COMO A TEORIA DA CONSTRUÇÃO DE NICHO BALANÇA NOSSO ENTENDIMENTO DA EVOLUÇÃO

Adaptação como um processo em que, ou os organismos se adequam às condições 
do ambiente, ou deixam de existir, é o conceito básico de adaptação ensinado 
desde a escola. Entretanto esse conceito restringe a participação dos organismos, 
deixando-os passivos às condições ambientais e variações genéticas. 

Quando chegamos na universidade e ouvimos falar em ‘teoria de construção de 
nicho’, a cabeça gira: então, como os organismos vivos se adaptam ao ambiente 
se eles podem modificá-lo? Calma, primeiro vamos falar sobre essa teoria. A 
construção de nicho refere-se à modificação dos componentes bióticos e abióti-
cos do ambiente, por meio de interações tróficas e ‘trabalho’ dos organismos, 
incluindo atividades metabólicas, fisiológicas, comportamentais ou de escolhas 
realizada pelo organismo naquele ambiente. Por exemplo, muitas espécies de 
animais constroem ninhos, tocas, buracos, teias, e casulos; organismos fotossin-
tetizantes alteram os níveis de oxigênio e influenciam o fluxo de matéria e ener-
gia; bactérias e fungos decompõem a matéria orgânica, além de fixar nutrientes 
e excretar compostos que alteram quimicamente o ambiente. A ideia parte do 
pressuposto de que, além das adaptações que os organismos sofrem no ambi-
ente, eles o modificam, de modo a acrescentar ferramentas, itens ou microambi-
entes que os favorecem e/ou melhoram suas condições de vida.   

Muitas vezes, as modificações ambientais produzidas por organismos 
construtores de nicho persistem por mais tempo do que os próprios in-
divíduos construtores, continuando a influenciar no impacto do ambiente so-
bre as gerações seguintes da população, levando à formação de um novo tipo 
de herança, que é independente do DNA, a herança ecológica, além dos genes 
que serão herdados dos seus ancestrais (herança genética). Um exemplo clássico 
do processo de construção de nicho pode ser visto no castor-europeu (Castor 
fiber) que constrói diques, através de modificações físicas, e secundariamente 
também altera uma comunidade de microorganismos, plantas e animais. Desta 
forma, os castores jovens herdam dos ancestrais, não somente um pool genético 
(herança genética), como também um ambiente ecologicamente alterado (herança 
ecológica). 

As análises de processos evolutivos raramente consideram essas alterações do 
meio feitas pelos organismos. Sendo assim, se a essa ideia inicial de adapta-
ção acrescentarmos as modificações (construção de nicho) que estes organismos 
provocam no ambiente, temos restaurado aí o papel dos organismos nos proces-
sos evolutivos. 

O descompasso entre essas visões de evolução e da seleção natural faz com 
que alguns biólogos atuais questionem se não é exagerado o conceito de adap-
tação tão restrito, como foi citado no início, como elemento presente na Teoria 
Darwiniana. Isto é, se analisado cuidadosamente, veremos que os organismos 
não estão apenas gerando “soluções” aleatórias para os problemas existentes 
nos ambientes, mas estão também fazendo parte da criação desses problemas, 
sendo estes modificados continuamente. Estas “soluções” são especificamente 
desenhadas para o problema adaptativo. Essa teoria de reconstrução da ideia 
adaptacionista é conhecida como Construtivismo e propõe uma reformulação 
conceitual de adaptação. A evolução como um processo dinâmico e contínuo 
mostra que tanto a seleção natural quanto a adaptação ocorrem, como podem 
ser observados através dos exemplos acima. Porém, outros processos fazem 
parte do quadro evolutivo: deriva genética, autorganização e a construção de 
nicho. Sendo assim, estabelecer um conceito de adaptação é algo fundamental 
para falar sobre a seleção natural.

Conversa de Cientista

Por Camila Trevisan, Caroline Aranha, Danilo Peixoto, Milena Soeiro e Silvanir Souza

Pedra-papel-tesoura-lagarto-Spock: 
expandindo o Jokenpô:

A razão pela qual precisamos definir 
adaptação antes de qualquer coisa 
é porque ela é o resultado final da 
seleção natural. A metáfora da adap-
tação conota que há um ajuste de um 
organismo a uma tarefa particular, de 
modo a torná-lo apto a satisfazer uma 
exigência preexistente. Há uma dis-
cordância no uso do termo, pois ele é 
empregado para designar o ajuste 
dos organismos ao ambiente para 
diferentes processos de origem e 
níveis hierárquicos.

Infelizmente deixar de lado uma má 
metáfora da adaptação para uma não 
tão ruim metáfora da construção cria 
um problema que deve ser o objetivo 
das próximas gerações de biólogos 
evolutivos.  Porque existem casos onde 
a aptidão de um fenótipo modifica-se 
de forma imprevisível, uma vez que 
depende da sua frequência em relação 
a outros fenótipos de uma população. 
É um jogo de pedra-papel-tesoura (jo-
kenpô) com muito mais do que três 
possibilidades.

Assim, o que sugerimos é que, além 
de definir um conceito específico para 
adaptação (que abranja as mudanças 
impostas no ambiente pelos organis-
mos através da construção de nicho), 
faça-se isso levando em consideração 
que a Seleção Natural é uma força mui-
to maior, composta por diversas sub-
forças, que precisam ser coesas para a 
robustez da ideia e sua compreensão. 
Notadamente aceita como uma dessas 
forças está a Teoria da Construção de 
Nicho que, portanto, não deve entrar 
em conflito com o conceito de adapta-
ção. Essas forças precisam se relacio-
nar de forma a não abalar o que en-
tendemos por Seleção Natural, que é 
a base para o nosso entendimento de 
evolução das espécies.

Camila Trevisan, Caroline Aranha, 
Danilo Peixoto, Milena Soeiro e 
Silvanir Souza são Biólogos (as) 
e mestrandos do Programa de 
Pós Graduação em Diversidade 
Animal, Universidade Federal da 
Bahia (camilactrevisan@gmail.
com).
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SERÁ QUE TODAS AS PESSOAS

SÃO INTELIgENTES?
Por Arthur Breno Stürmer, Eduardo Santana da Silva e 

Skarllet Cândida Silva dos Santos

Há quem diga que existem pessoas 
superdotadas e pessoas desprovi-
das de inteligência. Em parte, 
esta afirmação é verídica, 
porém os termos utilizados 
é que não são coerentes 
com as capacidades in-
telectuais humanas. Ora, 
a ciência tem evoluído 
bastante em inúmeros 
ramos, realizando in-
contáveis descobertas. 
Desde seus primórdios, 
através deste imenso 
desenvolvimento, foram 
feitas descobertas que 
abalaram todo o “es-
queleto” da sociedade.

No ramo Biopsicológi-
co, foi descoberto pelo 
psicólogo norte-americano 
Howard Gardner, a existên-
cia das inteligências múlti-
plas e que todo ser humano 
sem disfunções cerebrais agu-
das as possui. São elas que nos 
proporcionam o sentido de ser-
mos quem somos, pois nos recor-
damos de memórias e imaginações, 
e somos únicos. 

Segundo Gardner, as inteligências 
apresentam-se de duas formas – pela 
genética e pela experiência. Algumas 
pessoas já nascem com determinadas 
inteligências em processos avançados 
de desenvolvimento, ou seja, a gené-
tica contribui; ou as pessoas passam a 
desenvolver determinadas inteligên-
cias a partir das experiências vividas 
por elas, como um forte estimulante, 
pois o cérebro é o órgão responsável 
pelo “desuso” e precisa estar sempre 
sendo estimulado.

Existem oito inteligências múltiplas 
efetivamente comprovadas e cada 
uma é responsável por uma habilidade 
humana. São elas: Linguística, Lógico-
Matemática, Cinestésico-Corporal, 
Espacial, Sonora ou Musical, Interpes-
soal, Intrapessoal e Naturalista, porém 
estudos recentes indicam a presença 
de uma nona inteligência, denominada 
inteligência Existencial, que está ligada 
ao sentido da vida, a questionamentos 
de existência.

É provável que você tenha se pergun-
tado: afinal, qual destas inteligências 
possuo? A resposta é: “Todas!”. Antiga-
mente, o grau de inteligência humana 
era calculado pelo Teste do Quociente 
de Inteligência, conhecido como o teste 
de Q.I, que acabava por nivelar resul-
tados de testes específicos, o que pa-
rece estar impregnado de preconceito. 
Entretanto, essa concepção está sendo 
deixada para trás, pois todos são ca-
pazes de possuir inteligências, tanto é 
que todos as possuem – o que difere 
uma pessoa da outra é o fato de que 
não possuem o mesmo nível de desen-
volvimentos de certas inteligências. O 
fato é que somos seres únicos e pos-
suímos maiores aptidões e habilidades 
para determinadas inteligências.
Hoje, com o avanço tecnológico, há 
um maior estímulo das habilidades 
cognitivas, principalmente em crian-
ças e adolescentes de 2 a 15 anos de 
idade, com a ajuda de recursos digitais 
(games, filmes, livros digitais, imagens, 
áudios, softwares) na sala de aula. Elas 
se mostram muito importantes no pro-
cesso ensino-aprendizagem quando 

são dirigidas a cada uma das inteligên-
cias múltiplas, além do que possibili-

tam ao aluno ver teorias e concei-
tos na prática, estimulando-o a 

desenvolver as inteligências no 
contexto de várias disciplinas. 
Ao professor, possibilita a 
renovação de sua metodolo-
gia de ensino, tornando os 
conteúdos mais atraentes.

O mundo está bastante 
globalizado e “digital”, com 
as pessoas aderindo diaria-
mente às novas tecnologias 
disponíveis. Por que não 
quebrar barreiras e poten-
cializar as teorias de Gardner 
na educação através delas? 
Talvez seja o sonho de muitos 

alunos e professores... Já pen-
saram?
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SERPENTES: 
MITOS E CRENÇAS NA HISTÓRIA DA HUMANIDADE

Por Luciana Lyra Casais-e-Silva

As serpentes despertam uma mistura 
de medo e curiosidade nas pessoas. 
Não é verdade? Quando falamos em 
serpentes vem à nossa cabeça ani-
mais causadores de envenenamentos 
e mortes, quase sempre associados a 
imagens ruins. Pois saiba que ao longo 
da história da humanidade e mesmo 
até hoje, as serpentes estão associadas 
a imagens que tanto podem ser boas 
e benéficas quanto àquelas com con-
teúdos maléficos. Elas são vistas como 
demônios, monstros ou, em outras 
culturas estão associadas a deuses an-
cestrais e protetores de segredos. Isso 
pode ocorrer em civilizações diferen-
tes ou mesmo dentro de um mesmo 
povo, porém com outra abordagem. 
Desta forma, veremos que os mitos e 
lendas da antiguidade envolvendo as 
serpentes demonstram uma diversi-
dade de imagens e muitas vezes com 
dualidade de símbolos. As serpentes 
podem representar Deus ou o diabo, 
o conhecimento ou a mentira, a saúde 
ou a doença, a eternidade ou a morte, 
homem ou mulher e representar 
símbolos como terra, água ou o céu, 
muitas vezes atuando como o inter-
mediário entre estes elementos. Ainda 
existe simbologia relacionando com a 
fertilidade e a imortalidade.

A simbologia observada nas ser-
pentes encontra, em alguns momentos 
relação com aspectos de sua biologia 
o que poderia explicar a origem 
da imagem. Entretanto, nem 
sempre é possível esta-
belecer esta relação, o que 
não inviabiliza a riqueza 
de símbolos que encon-
tramos.

Quando pensamos 
nos mitos de criação 
e destruição do mun-
do, as serpentes estão 
presentes nas histórias 
da antiguidade. Na mitolo-
gia grega, Cécrops, um lendário 
grego com o corpo metade humano 
e metade serpente, foi o fundador da 
cidade de Atenas e ensinou aos ate-

nienses sobre o casamento, leitura, 
escrita e cerimonial de sepultamento. 
Uniu os povos da região sem uso da 
força ou guerra, mas através da sabe-
doria, poder de persuasão, bons con-
selhos e boas obras. Na mitologia dos 
babilônios e sumérios, Tiamat, rep-
resentada sob forma de serpente ou 
dragão, era a deusa das águas salga-
das. Junto com Apsu, deus das águas 
doces formaram o universo e outras 
divindades. Entretanto, esses deuses 
não se comportaram bem e Apsu de-
cidiu eliminá-los. Tiamat recusou-se a 
destruir seus filhos e lutou contra Mar-
duk, o único que teve coragem para 
enfrentá-la. Marduk venceu a batalha 
e, de parte do corpo de Tiamat fez o 
céu e com a outra metade a terra. To-
mou sua saliva e formou as nuvens e 
de seus olhos fez fluir o Tigre e o Eu-
frates (dois importantes rios da região 
da Mesopotâmia). Finalmente, de seus 
seios criou as montanhas. Aqui, ve-
mos que embora a serpente tenha um 
papel de “anti-herói”, não representa 
uma figura má, porque se recusou a 
matar seus filhos, e, ainda, dá origem 
ao mundo. 

Ainda sobre mitos de criação, os aborí-
genes Australianos acreditam que o 
mundo foi criado por uma serpente 
gigantesca (KURRICHALPONGO) e, de 
seus ovos, surgiram as montanhas, 
árvores e animais. Em outras regiões 
da Austrália, particularmente no norte 
e nordeste, o mundo teria sido criado 
pela Serpente Arco-íris, guardiã da 
água e da fertilidade da terra.

Em outras culturas, a serpente repre-
senta a figura do mal. Talvez a imagem 
mais frequente para as populações 
ocidentais de tradição judaico-cris-
tã seja a da serpente como símbolo 
da mentira, da tentação, da quebra de 
promessas e acordos devido a história 
e Adão e Eva no Paraíso. A serpente 
foi responsável por tentar Eva, su-
gerindo que ela provasse do fruto 
da árvore do conhecimento (rep-
resentada pela maçã), único fruto 
que não poderia ser tocado. Como 
punição, por ter desobedecido Deus, 
Adão e Eva foram expulsos do Paraí-
so e condenados a trabalhar, procriar 
e a morrer.

A imagem das serpentes como 
forças do mal reflete a ideia 

de um animal traiçoeiro, 
que rasteja, vivendo 

Fique sabendo!
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escondido e que ataca de surpresa. Um animal mitológico que demonstra esta 
ideia pode ser exemplificado pelo BASILISCO, uma serpente fantástica, com uma 
grande coroa na cabeça e que era capaz de matar com um simples olhar. O fato 
das serpentes não apresentarem pálpebras móveis e, por isso, não piscarem, 
traz a imagem de hipnose, associada às vezes com a morte. O cabelo da Medusa 
(personagem da mitologia grega) reforça esta imagem; se uma pessoa olhasse 
para ela, tornaria-se pedra imediatamente.

Em contraste aos mitos descritos, o olho sem pálpebra móvel pode representar 
símbolo de clarividência e vigilância constante. Nestes casos, as serpente são 
vistas como guardiãs do tempo e mantenedora dos segredos da imortalidade. A 
propriedade de mudar de pele pode ser interpretada como renovação de forças 
ou como símbolo da imortalidade. Exemplos como a “serpente emplumada” 
(QUETZALCOATL) dos Astecas, descrito como deus dos ventos, aquele que ensin-
ou o homem a plantar o milho (base da alimentação asteca), mas também, o que 
inventou o calendário e simbolizando tanto a morte quanto o renascimento. O 
URAEUS (o olho de Ra) que adorna a cabeça dos faraós representa os símbolos 
de soberania e da invencibilidade de seu poder.

Talvez a imagem ligada à serpente que tenha a maior diversidade de significados 
desde a Alquimia até as ciências ocultas atuais é o OROBOUROS. Ele representa 
uma serpente (ou dragão) que morde a própria cauda, formando um círculo. Esta 
imagem induz a ideia de que ela tanto está engolindo como gerando a si mesma. 
Seu simbolismo está associado ao retorno eterno (reforçado pela ideia da muda 
de pele das serpentes), a vida como um ciclo infinito e a imortalidade. A forma 
circular também simboliza renovação, movimento, continuidade e união entre o 
céu e a terra, onde a natureza é a totalidade. Na alquimia, representava a trans-
mutação e nas ciências ocultas, a transformação da morte em vida.

As serpentes apresentam, portanto uma diversidade de imagens e símbolos 
nas diferentes civilizações e em diferentes momentos da história da humani-
dade. Eles refletem medos e crenças quanto às suas características morfológi-
cas e biológicas, mas também a riqueza de características que as serpentes 
apresentam.

Luciana Lyra Casais-e-Silva é 
Bióloga, Professora do Instituto 
de Ciências da Saúde (ICS) da  
Universidade Federal da Bahia 
(UFBA) e do Departamento de 
Ciências da Vida (DCV) da Uni-
versidade do Estado da Bahia 
(UNEB) , Salvador, BA
(luciana.casais@ufba.br).

O QUE ESSES ANIMAIS FAZEM 
NO AMBIENTE EM QUE VIVEM?

VESPAS:
Por Jeferson Gabriel da Encarnação Coutinho

Ao falar a palavra “vespa”, a reação de 
muitas pessoas é um pânico general-
izado. As frases mais recorrentes são: 
“animais assustadores que picam”, “a 
picada pode matar 
em instantes”, 
“atacam em 
bando...Deus 
me livre”. Esse 
sentimento de 
medo e vontade 
incontrolável de 
permanecer longe das 
vespas ocorre pela falta 
de conhecimento sobre esse 
importante grupo biológico. 
Trata-se de um grupo muito di-
verso, com espécies que apre-
sentam uma grande varie-
dade de comportamentos e 
diferentes hábitos de vida. Há 
espécies que vivem em grupos for-
mando grandes colônias (vespas so-
ciais) e espécies que constroem seus 
ninhos sozinhas, depositam seus 
ovos e não exibem nenhum tipo de 
cuidado com a cria (vespas solitárias).

No grupo das vespas, algumas espé-
cies se aproveitam do alimento depos-
itado no ninho de outras espécies para 
sobreviver. ISSO MESMO! Essas espé-
cies são chamadas de cleptoparasitas, 
pois “roubam” o alimento que uma 
outra espécie utiliza para alimentar as 
suas larvas. Mas, o que será que esses 
animais comem?

As vespas são predadoras por excelên-
cia, sendo muito boas na arte da caça. 
Muitas espécies de vespas bebem néc-
tar das flores, aquela substância açu-
carada que muitas flores são capazes 
de produzir, o que fornece energia 
para tais espécies. Mas a proteína ani-
mal é a fonte nutricional mais aprecia-
da pelas vespas. De larvas de insetos a 
grandes aranhas, a dieta das vespas é 

bastante ampla e pode ter implicações 
importantes em nossa alimentação. 
COMO ASSIM?!

Muitas vespas exibem uma clara 
preferência por certos tipos de alimen-
tos. Um grupo bem conhecido e que 
ocorre em várias regiões do planeta 
são as vespas de um grupo chamado 
Eumeninae (lê-se “Eumenini”). Es-
sas vespas são grandes predadoras 
de larvas de mariposas e borboletas, 
além dos diminutos afídeos, que são 
pequenas “pulgas” que se alimentam 
da seiva das folhas e podem danificá-

las. Larvas de mariposas 
e borboletas também 
alimentam-se das folhas 

das plantas danificando-
as. Imagine agora uma plan-

tação de feijão em uma grande área 
que antes era uma imensa floresta ou 

uma área de cerrado. As folhas estão 
jovens e suculentas atraindo várias 
borboletas, mariposas e afídeos para 
a jovem plantação. Esses animais de-
positam seus ovos nas folhas e um 
belo dia...eclodem as pequeninas lar-
vas. A missão agora é comer em tempo 
recorde, crescer e se tornar um adulto. 
O que acontecerá com o feijão que iria 
para a nossa mesa?

Eis aqui um grande problema! A plan-
tação sofrerá grandes prejuízos com 
os danos causados pelas larvas. O que 
as vespas têm a ver com isso tudo? 
Lembrem-se do que falei sobre as ves-
pas Eumeninae. Essas vespas predam 
essas larvas através da inoculação de 
veneno em seus corpos, levando-as 

Fique sabendo!
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em seguida para seus ninhos, agora como larvas paralisadas pela ação do vene-
no. Imaginem agora que muitas vespas estão se alimentando ao mesmo tempo. 
Você é capaz de imaginar o resultado? Isso mesmo, a quantidade de larvas di-
minuiria na plantação e o feijão chegaria são e salvo em nossas mesas.

Esse é o processo que chamamos de controle biológico de pragas. Isso significa 
que as borboletas e mariposas devem ser eliminadas do planeta? Não é isso! 
Lembra do que falei sobre a derrubada da floresta ou do cerrado para a plan-
tação do feijão? Na ausência do feijão, as mariposas, borboletas e afídeos colo-
carão seus ovos lá e nesta floresta também existirão vespas prontas para predá-
las através de ciclos que se mantém ao longo do tempo sem que haja grandes 
prejuízos para nenhum grupo. Tratam-se de fenômenos naturais.

Se retirarmos toda a floresta e substituírmos por uma grande plantação, maripo-
sas, borboletas e afídeos não terão outra escolha a não ser invadir essa plantação 
em busca de alimento. As vespas também precisarão dessas florestas para con-
struir seus ninhos, procurar abrigo contra predadores, encontrar locais de acasal-
amento e encontrar diferentes tipos de alimentos. Mas o que fazer se precisamos 
nos alimentar? Será que é possível produzir alimento e manter a floresta em pé? 
SIM, ISSO É POSSÍVEL! 

Para tornar isso possível é necessário repensar a forma que usamos a terra. 
Plantações associadas à manutenção de florestas podem contribuir para o con-
trole biológico de pragas, manutenção das vespas predadoras e produção de um 
alimento saudável.

Será que você consegue enxergar as vespas de uma outra forma? Nós devemos 
muito a todas elas!!!

Jeferson Gabriel da Encarnação 
Coutinho é Biólogo e Professor 
do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia – Bahia 
(IFBA), (jeferson.gabriel@gmail.
com)
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Vespa Eumeninae conduzindo uma larva paralisada para o interior do ninho
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USO DE fERRAMENTAS
DIDÁTICAS PARA O ENSINO DE

BOTaNICa

tRABALHANDO com CIÊNCIA

O Ensino de Biologia remete-nos à existência de um campo de estudos, de 
pesquisas e de práticas, sustentado por uma comunidade de educadores 
e de pesquisadores, cujas referências são as atividades de cunho didático 
que conferem sentidos a esse campo (MARANDINO, 2009). É evidente a 
contradição que existe entre a prática atual do ensino de Biologia na maio-
ria das escolas, principalmente as públicas, com o que indicam as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para os Cursos de Ciências Biológicas – PCN+ de 2002 e as 
Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – OCNEM de 2006. O resulta-
do disso é a atuação deficiente de muitos professores de Biologia, que não sustentam 
as suas práticas docentes na sua formação profissional, nem nas OCNEM, mas em 
como eles efetivamente podem ensinar Biologia nos diferentes espaços educacionais, 
tornando-a uma disciplina considerada pela maioria dos estudantes enfadonha, prin-
cipalmente no que diz respeito à Botânica. 

No ensino da Biologia o conteúdo de Biologia Vegetal é o mais reduzido, quando na 
verdade, se faz tão importante quanto os outros: ... quando se ensina Botânica, os 
estudos privilegiam a classificação, a anatomia e a fisiologia comparada. As plantas 
são isoladas de seus ambientes e as interações que se estabelecem com outros seres, 
geralmente são ignoradas. Ignoram-se também os ambientes que se deu a evolução 
anatômica das diferentes estruturas. Trabalham-se as características dos grandes gru-
pos taxonômicos, sem situá-los nos seus ambientes reais, sem determinar onde vivem 
com quem interagem, onde se distribuem na face da Terra, uso sustentável da bio-
diversidade, expansão de fronteiras agrícolas, desafios da sustentabilidade nacional.

É neste cenário que pretendemos trazer uma reflexão sobre o Tema Estruturador 
“Diversidade da Vida” do PCN+, que indica que o conhecimento da Botânica deve ser 
alicerçado em valores e cultura da comunidade. Para isso, entendemos que ações 
educativas lúdicas podem despertar nos estudantes a visão de que o ser humano é 
parte integrante da natureza e que a Botânica está intimamente ligada às suas vidas, 
que nem percebem ou sabem avaliar sua grandeza e funcionalidade, seja na área cul-
tural, social ou econômica. Essa falta de esclarecimento tem resultado no desconheci-
mento de informações importantes a respeito das plantas, e das inovações tecnológicas 
que afetam diretamente o cotidiano dos (as) estudantes, deixando-os (as) à margem de 
decisões políticas e sociais, inclusive nas questões relativas à preservação do ambi-
ente, que estão diretamente relacionadas ao conhecimento e valorização dos vege-
tais. O aprendizado é dependente do contexto, pois é influenciado pelas experiências 
distintas de cada indivíduo e dependente do conteúdo, já que para cada conceito em 
particular tem-se um perfil diferente.

Na tentativa de contribuir para mudar a realidade do ensino de Ciências no país, a 
atenção na formação inicial dos professores tem sido apontada como determinante, 
inclusive através de iniciativas alternativas ao currículo formal. Neste sentido, o Pro-
grama Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), criado em 2009 é prom-
issor e tem como finalidade “fomentar a iniciação à docência e melhor qualificá-la, 
visando à melhoria do desempenho da educação básica”. Como metas, inclui a in-
serção do licenciando no cotidiano escolar público, propiciando oportunidades de 
criação e participação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas do-
centes de caráter inovador e indisciplinar que busquem a superação de problemas 
identificados no processo de ensino-aprendizagem. Em 2010, foi implantado na Uni-
versidade Federal da Bahia (UFBA), o subprojeto do curso de Ciências Biológicas (PI-
BID/BIO/UFBA), que tem como um dos objetivos estimular a criação de estratégias 
inovadoras para o ensino de Biologia, contribuindo para a formação dos licenciandos, 
instrumentalizando-os para o exercício da docência, valorizando-a como uma ativi-

Por Roberta Martini Matos Serra, Hermínia Maria Bastos 
Freitas, Rejâne Maria Lira-da-Silva

dade intelectual, crítica e reflexiva.

Objetivamos aqui descrever como foram 
criados ou montados materiais didáticos 
utilizados entre 2011 e 2012 e como 
este trabalho modificou a visão dos li-
cenciados bolsistas do PIBID em relação 
ao que é uma aula em contexto com a 
realidade do aluno, seja para tal em am-
bientes formais ou não de ensino.

As ferramentas didáticas para ensinar 
Botânica

As aulas práticas foram conduzidas de 
maneira lúdica: na aula sobre “Plantas 
medicinais”, os alunos tiveram seus olhos 
vendados e com cinco tipos bem comuns 
de folhas de plantas em suas mãos (goia-
beira – Psidium guajava L., pitangueira – 
Eugenia uniflora, L, babosa – Aloe vera 
L. , camomila – Matricaria chamomilla 
L. e hortelã – Mentha piperita L.), foram 
estimulados/orientados a descobrirem 
a planta, através de seus órgãos senso-
riais, já que a interatividade por meio 
da manipulação é central (MARANDINO, 
2009). A venda era retirada, as plantas 
apresentadas aos estudantes, seguida 
de discussão sobre seu uso medicinal 
(Figura 1A); Na aula sobre “Plantas tóx-
icas” utilizou-se um quebra-cabeça con-
struído especificamente para este fim 
com espécies comuns nas casas e ruas 
próximas à escola (tinhorão – Caladium 
bicolor Schott; azálea – Rhododendrom 
sp; azevino – Ilex aquifolium; narcisus – 
Narcisus sp; espirradeira – Nerium ole-
ander e copo-de-leite – Zantendeschia 
aethiopica L.). Depois de construído o 
quebra-cabeça (Figura 1B) cada gru-
po apresentou seu conhecimento so-
bre cada planta que foi validada com a 
apresentação de uma ficha técnica, com 
nome científico, nome popular, partes 
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tóxicas, sintomas do envenenamento e 
princípio ativo (FIOCRUZ/SINITOX, 2001).

Em 2012 o alvo da pesquisa não era so-
mente espaços formais de ensino, pois 
a proposta era levar o licenciando para 
eventos de divulgação cientfica como 9ª 
Semana Nacional de Ciência e Tecnolo-
gia, no Colégio Estadual Thales de Azeve-
do, Salvador, Bahia, em 19/10/2012 e no 
3º Encontro de Jovens Cientistas da Ba-
hia, Salvador, Bahia, em 7 a 30/11/2012, 
para que pudessem experimentar  como 
é lidar com “alunos” que não são conhe-
cidos e que se pretende passar o mesmo 
conhecimento. Para tal, houve a pro-
dução de um jogo, onde se utilizaram 
os métodos propostos por Lira-da-Silva 
(2007) e adaptação de Lira-da-Silva et 
al. (2012), a partir de um  curso de ex-
tensão universitária ministrado para 
todos os bolsistas do PIBID-BIO-UFBA. 
A confecção contou com as seguintes 
etapas: 1ª) Interação entre a bolsista e 
os Professores-Orientadores, em torno 
da problemática do ensino das ciências 
e da possibilidade do uso de jogos se ex-
perimentos para a apropriação de con-
hecimentos científicos; 2ª) Definição de 
estratégias para concepção e elaboração, 
a partir dos temas estruturadores do en-
sino de Ciências, segundo os PCN+ (BRA-
SIL, 2002); 3ª) Seleção e organização 
de temas, conteúdos e habilidades nas 
áreas de Ciências; 4ª) Construção de um 
protótipo do jogo, com perguntas e regras 
para testes e avaliação da adequação; 5ª) 
Implantação, execução e teste do jogo 
para divulgação e 6ª) Divulgação do jogo 
em Eventos de Divulgação Científica com 
coletas de dados em caderneta, a partir 
da observação dos alunos enquanto es-
tavam jogando. Sendo que Caminhando 
com as Plantas (Figura 2) é um jogo de 
tabuleiro voltado para alunos do ensino 
médio, mas que pode ser adaptado pra 
outras faixas etárias.

O que mudou para a bolsista do PIBID e 
os alunos da escola

1A

1B

Figuras 1A e 1B:  Aulas práticas no Colégio 
Estadual Manoel Devoto, 2011.

Figura 2: Jogo “Caminhando com as plantas” sendo apresentado em espaços de divulgação científica.

As atividades lúdicas, como as conduzi-
das nesta pesquisa, já são reconhecidas 
pela sociedade como meio de fornecer 
ao indivíduo um ambiente agradável, 
motivador, prazeroso, planejado e en-
riquecido, que possibilita a aprendiza-
gem de várias habilidades. Procurou-se 
adaptar os jogos usados, o que permitiu 
abordar didaticamente conceitos espe-
cíficos da Botânica: …outra importante 
vantagem, no uso de atividades lúdi-
cas, é a tendência em motivar o aluno a 
participar espontaneamente na aula. O 
jogo, por exemplo, oferece o estímulo e 
o ambiente propícios que favorecem o 
desenvolvimento espontâneo e criativo 
dos alunos e permite ao professor am-
pliar seu conhecimento de técnicas ati-
vas de ensino, desenvolver capacidades 
pessoais e profissionais para estimular 

nos alunos a capacidade de comunicação 
e expressão, mostrando-lhes uma nova 
maneira, lúdica, prazerosa e participativa 
de relacionar-se com o conteúdo escolar, 
levando a uma maior apropriação dos 
conhecimentos envolvidos. E “... o estu-
dante aprende a agir, adquire iniciativa 
e autoconfiança, estimula a curiosidade 
e proporciona o desenvolvimento da 
linguagem, do pensamento e da con-
centração. Esses aspectos são mediados 
pela cultura, na qual se forma uma situ-
ação imaginária delimitada por planeja-
mentos e regras próprias pertencentes a 
cada situação num determinado tempo e 
espaço”. Por outro lado, os jogos podem 
ajudar no desenvolvimento intelectu-
al das crianças através da formação de 
conceitos científicos. A aprendizagem 
de tais conceitos pode contribuir para 
a sistematização e conscientização do 
conhecimento adquirido espontanea-
mente na vivência cotidiana.

O conhecimento sobre plantas medic-
inais simboliza na maioria das vezes 
o único recurso terapêutico de muitas 
comunidades e grupos étnicos. Assim a 
dinâmica utilizada no Colégio Estadu-
al Manoel Devoto, Salvador, Bahia, em 
2011, durante a fase inicial do trabalho, 
que consistiu em vendar os olhos dos 
participantes e lhes dar plantas medic-
inais nas mãos para sentirem o cheiro, 
o toque e depois de retirada a venda, 
pudessem ver qual planta estavam nas 
mãos, teve como função estimular nos 
alunos todos os sentidos na percepção 
do que está sendo posto diante de seus 
sentidos, na escolha e no reconhecimen-
to das plantas medicinais. Se mostrando 
uma dinâmica fácil de ser exercida e que 
estimula várias faixas etárias, pois a de-
pender da planta utilizada permitiu dif-
erentes reações dos alunos. 

Ainda em 2011 a utilização de quebra-
cabeças, que foi montado aleatoriamente 
sem seguir regras rígidas ou parâmetros 
que levassem formatação mais apurada, 
cumpriu seu papel de transformar em 
atrativa e bem contextualizada, uma 

aula que estava se tornando monótona 
e sem muita expressão por parte do alu-
nado, contribuindo para o conhecimento 
e aprendizagem do conteúdo trabalhado. 
Neste sentido, precisamos refletir sobre 
a escola pública como um local de de-
senvolvimento de conhecimentos, ideias, 
atitudes e pautas de comportamento que 
permitam ao aluno uma incorporação 
eficaz ao mundo contemporâneo, no âm-
bito da liberdade do consumo, da liber-
dade de escolha e participação política, 
da liberdade e responsabilidade na es-
fera da vida familiar. E, se a intenção é 
promover a aquisição de determinados 
conteúdos e atingir determinados obje-
tivos, é necessário que o professor reflita 
sobre os métodos de ensino que são em-
pregados como a valorização do trabalho 
dos alunos, as suas interações com os 
conteúdos propostos e o reconhecimento 
de pré-concepções dos educandos.

Já em 2012 o planejamento exausti-
vo e o pensar em um jogo que juntasse 
cotidiano com ciência torna a experiên-
cia de criar algo que leve conhecimento 
e diversão para os alunos uma rotina 
muito atrativa para o licenciando. Como 
indicado nos PCN+, o jogo promoveu a 
mobilização dos recursos cognitivos dos 
estudantes, conferindo oportunidade de 
tentativas de explicações. Nesse senti-
do, Caminhando com as plantas permi-
tiu, a partir dos conhecimentos prévios 
dos estudantes, o desenvolvimento de 
uma dinâmica no grupo, de forma que 
os integrantes trocaram experiências 
de acordo com suas vivências e tiveram 
contato com novas ideias, agregando o 
saber popular com o científico. Houve 
um ativo envolvimento dos estudantes 
na construção do conhecimento, a par-
tir das suas ideias prévias e o conheci-
mento científico abordado. O fato de a 
aprendizagem ser um produto da inter-
ação entre concepções pré-existentes e 
novas experiências não implica, neces-
sariamente, que as estratégias de ensi-
no baseadas nesse modelo tenham que 
apresentar os mesmos passos no pro-
cesso de instrução: explicitar as ideias 
prévias clareá-las através de trocas e 
discussões em grupos, promover situ-
ações de conflito e construção de novas 
ideias e, finalmente, efetuar a revisão do 
progresso no entendimento, através da 
comparação entre as ideias prévias e as 
recém-construídas. A utilização de dif-
erentes procedimentos de ensino pode 
fomentar atitude reflexiva por parte do 
aluno, na medida em que oferece a este, 
oportunidades de participação e vivên-
cia em diversas experiências, desde que 
seja solicitada a tomada de decisões, jul-
gamentos e conclusões.
Além de favorecer estímulo e ambi-
ente propício para o desenvolvimento 
espontâneo e criativo dos estudantes, 

a experiência com o lúdico permitiu 
também à Bolsista de Licenciatura em 
Ciências Biológicas, ampliar seu conhe-
cimento de técnicas ativas de ensino, 
desenvolver capacidades pessoais e 
profissionais para estimular nos estu-
dantes a capacidade de comunicação e 
expressão, mostrando-lhes uma nova 
maneira, lúdica, prazerosa e participati-
va de relacionar-se com o conteúdo es-
colar, levando a uma maior apropriação 
dos conhecimentos envolvidos, em con-
cordância com os (PCN+) e as OCNEM.

Acreditamos que os estudantes respon-
deram satisfatoriamente às diversas 
formas de intervenções feitas, confir-
mando a ludicidade como uma estraté-
gia de inquestionável valor didático, 
que permitiu aos participantes ampliar 
seus conhecimentos sobre as Plantas 
Tóxicas e Medicinais, principalmente 
no Brasil, por existirem diversidades e 
peculiaridades, com concepções, opin-
iões, valores, conhecimentos, práticas 
e técnicas diferentes, que precisam ser 
incorporadas, respeitadas no cotidiano, 
influenciadas por hábitos, tradições e 
costumes sobre as plantas. Mostrando 
que o caráter lúdico das ações criou um 
universo mais propício ao ensino-apren-
dizado, permitindo aos estudantes en-
volvidos a associação do que está sen-
do estudado em sala e o que se percebe 
ao seu redor. Dessa forma, percebe-se o 
caráter dinâmico da Biologia, e, de uma 
perspectiva geral, uma visão menos es-
tática do planeta e de seus componentes. 
Favorecendo e estimulando o licenciado 
a buscar novas formas ou adaptar as 
antigas maneiras de buscar a atenção e 
compreensão do alunado ao tema que 
está sendo proposto sem perder seu 
caráter cotidiano e envolvente.
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tRABALHANDO com a CIÊNCIA

Atualmente, existe uma contradição entre 
a prática do ensino de Biologia na maioria 
das escolas públicas, e o que é proposto 
nas Diretrizes Curriculares Nacionais 
para os Cursos de Ciências Biológicas – 
DCNCB (2002) e as Orientações Curric-
ulares Nacionais para o ensino médio – 
OCNEM (2006). Principalmente quando o 
tema é Evolução. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais 
para os Cursos de Ciências Biológicas, 
publicadas em 2002, apontam como 
elemento central a compreensão da 
teoria evolutiva. Ao longo do documento, 
existem várias orientações que 
convergem para um projeto de formação 
que toma claramente a evolução como 
eixo unificador. Um ponto que merece 
ser destacado refere-se ao Parecer n° 
CNE/CES 1.301/2001 que consta na 
Resolução n° 7 de 11 de março de 2002 
em que define que:

Biologia é a ciência que estuda os 
seres vivos, a relação entre eles e o 
meio ambiente, além dos processos 
e mecanismos que regulam a 
vida. Portanto, os profissionais 
formados nesta área do conheci-
mento têm papel preponderante nas 
questões que envolvem o conhec-
imento da natureza. O estudo das 
Ciências Biológicas deve possibil-
itar a compreensão de que a vida 
se organizou através do tempo, 
sob a ação de processos evolutivos, 
tendo resultado numa diversidade 
de formas sobre as quais continuam 
atuando as pressões seletivas. Esses 
organismos, incluindo os seres 
humanos, não estão isolados, ao 
contrário, constituem sistemas que 
estabelecem complexas relações de 
interdependência (BRASIL, 2002, 
p.01).

Assim, podemos notar a importância 
da Teoria Evolutiva como norteadora 

do ensino de Biologia nas escolas, 
pois sua inserção no ensino é sugerida 
pelo Ministério da Educação (MEC) 
envolvendo todas as áreas da Biologia 
- Zoologia, Botânica, Ecologia, 
Genética, entre outras. Isto porque, os 
conceitos abordados nesse assunto, 
constituem uma linha orientadora de 
discussões de todos os outros temas 
caracterizados como estruturadores 
nas OCNEM (BRASIL, 2002). Conhecer 
algumas dessas explicações sobre a 
diversidade das espécies permite a 
compreensão da dimensão históri-
co-filosófica da produção científica 
e o caráter da verdade científica. A 
presença do tema “Origem e evolução da 
vida”, ao longo de diferentes conteúdos, 
não representa a diluição do tema 
evolução, mas sim a sua articulação com 
outros assuntos, como elemento central 
e unificador no estudo da Biologia. 

Apesar da posição central entre as 
ciências da vida, a Biologia Evolutiva 
ainda não representa, nos currículos 
educacionais e na concessão de verbas 
para pesquisa, uma prioridade à altura de 
suas contribuições intelectuais e de seu 
potencial para contribuir com as neces-
sidades da sociedade. As razões disso 
talvez incluam a percepção discutível 
de que todas as questões científicas 
importantes referentes à Evolução já 
foram respondidas. Como se a ciência 
fosse algo preciso e acabado, com todas 
as respostas definitivas para tudo 

O tema é controverso, pois se mostra 
permeado por obstáculos episte-
mológicos, de fundo ideológico, filosófico 
e teológico, o que torna sua abordagem 
em contexto de sala de aula particu-
larmente difícil, tanto no ensino, por 
parte dos professores, quanto na apren-

dizagem, por parte dos alunos. Essas 
dificuldades impedem que o tema seja 
abordado em sala de aula, além de outros 
fatores como despreparo dos professores, 
distorções das informações veiculadas 
pela mídia, defasagem dos materiais 
didáticos e evasão dos alunos. Além de 
ser ministrado como um conteúdo a mais 
na programação, sem evidenciar suas 
peculiaridades tão importantes para a 
Biologia, ou seja, é mais um compar-
timento de saberes dentre dos outros 
temas abordados isoladamente nos 
cursos de Biologia (CICILLINI, 1991). Na 
maioria das escolas públicas brasileiras, 
o tema Evolução não é assumido como 
um eixo unificador dentro das outras 
disciplinas, mostrando uma desarticu-
lação dos conteúdos específicos de 
Biologia. 

Muitas pesquisas já foram conduzidas no 
País sobre este tema e o ineditismo do 
nosso trabalho está no seu imbricamento 
no âmbito do Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Docência/Licen-
ciatura em Ciências Biológicas/Univer-
sidade Federal da Bahia, na utilização, 
como forma de intervenção, de um 
conjunto de ações educativas do Darwin 
Now, um projeto internacional criado 
em 2008, pelo British Council, para as 
comemorações dos Anos Darwin (2008-
2009), seu bi-centenário e 150 anos do 
livro “Origem das Espécies”, dentro de 
uma escola pública de Salvador, BA, cujos 
professores de Biologia, resolveram 
retirar o Tema “Origem e Evolução 
das Espécies” do seu currículo por ser 
controverso. 

Neste cenário, traremos aqui o resultado 
de uma investigação sobre as concepções 
sobre Evolução Biológica de estudantes e 
professores do Colégio Estadual Odorico 

Tavares e, entre os estudantes, analisar 
o impacto da intervenção de ações 
educativas do Programa Darwin Now, 
em uma possível mudança do seu perfil 
conceitual.

Como a pesquisa foi conduzida?

Esta pesquisa, de natureza quali-quan-
titativa, foi conduzida, setembro a 
novembro de 2010, no âmbito do 
Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação a Docência – PIBID que tem 
como objetivo integrar os alunos da 
Licenciatura em Biologia com as Escolas 
da rede pública.
Os sujeitos da pesquisa se constituíram 
de quatro professores e trinta estudantes, 
do Ensino Médio do Colégio Estadual 
Odorico Tavares, Salvador-BA, todos 
voluntários. O grupo de Professores 
foi composto por duas mulheres e dois 
homens, com idade entre 29 e 65 anos, 
licenciados em Biologia entre 1991 e 
2003 e os dados foram obtidos, através 
da aplicação de um questionário semi-es-
truturado, por um dos autores (Mota, 
identificado como Mediadora, M).
Os trinta estudantes (vinte e sete do 
segundo ano e três do terceiro ano) 
estavam matriculados no Projeto 
“Ressignificando os Métodos de Ensino 
da Dependência”, da Secretaria de 
Educação da Bahia, que tem como meta 
remediar o sistema da “dependência”, 
bem como o da evasão escolar. O 
regime de “dependência” é aplicado nas 
escolas para atender aos alunos que são 
aprovados ao final do ano letivo, mas que 
ainda ficam devendo disciplinas da série 
anterior. Na prática, consiste em oferecer, 
em outro turno, a competência que o 
estudante não atingiu como resultado 
satisfatório para a aprovação.  A escolha 
do grupo focal, entre os estudantes, se 
deu pelas facilidades oferecidas por 
esta técnica quando se têm a intenção 
de compreender representações, 
percepções, concepções, hábitos e valores 
elementos estes relevantes para o nosso 
estudo. Na pesquisa, aliamos esta técnica 
às observações em grupo, considerando 
que, desse modo seria possível verificar 
a emergência de uma interação social, 
uma dinâmica de atitude e mudança de 
opinião e, além disso, o envolvimento 
emocional, raramente observado numa 
entrevista individual. A coleta de dados 
entre os estudantes se deu através da 
aplicação de um questionário semi-es-
truturado, antes e após as intervenções 
do Programa Darwin Now.

As ações educativas deste Programa 
contaram com a apresentação de 
palestras, exibição de filme-docu-
mentário sobre a biografia de Charles 
Darwin e a Teoria da Seleção Natural, 
aulas práticas e a exposição sobre o 

Tema. As aulas práticas foram conduzidas 
no laboratório de Biologia da escola, 
a partir dos roteiros, um para alunos e 
outro para professor, que constavam em 
um CD. A exposição era composta de 17 
painéis, que apresentam fundamentos, 
influências e natureza, às vezes 
controversa, do legado de Darwin e foi 
colocada no hall de uma das entradas da 
Escola. 

A primeira etapa da pesquisa constou 
de um questionário a fim de analisar os 
conhecimentos prévios dos alunos sobre 
o tema Evolução.

Após essa etapa, os alunos participaram 
da palestra “Evolução”, onde interagiram 
com questionamentos sobre 
resistência bacteriana e como 
o uso indiscriminado de 
antibióticos pode selecionar 
as bactérias resistentes, com 
uma perspectiva evolutiva. 
Nas duas aulas seguintes, foram 
mostrados os documentários “A 
História de Darwin” e o “Impacto 
da Teoria de Darwin”, seguidos de 
discussão.

Depois dessa etapa, antes de iniciar as 
atividades práticas, uma palestra sobre a 
superfície terrestre foi ministrada, onde 
após a apresentação, os alunos puderam 
participar com questionamentos. Depois 
os alunos foram convidados a participar 
de duas aulas práticas, “Desenhado 
pela natureza” e “Dobrando a Terra”. 
A primeira tinha como objetivos 
a introdução dos conceitos sobre 
a variação das características 
que ocorrem nas populações, 
adaptações dos organismos ao seu 
ambiente e a seleção natural. E a 
segunda, abordava as mudanças 
nos ambientes e as alterações na 
superfície terrestre como dobras, 
falhas, terremotos. Houve discussão 
entre os grupos, que depois foi 
socializada para a turma. Em 
alguns momentos foi necessária 
a intervenção do Mediador, pois 
alguns estudantes apresentaram 
dificuldades na interpretação das 
perguntas e também em relação 
aos conceitos biológicos envolvidos 
nas práticas. Concomitante as 
atividades práticas, todos os alunos 
foram levados para visitarem a 
exposição Darwin Now.
A tabulação dos dados foi 
realizada no programa Microsoft 
Excel 2007, utilizando as 
respostas já categorizadas em 
forma de percentagem. Já para 
a análise das respostas abertas 
foi necessário criar categorias 
atentando-se as palavras mais 
frequentes nas respostas dadas 

(palavras-chaves). A categoria indefinida 
foi relacionada às respostas incompreen-
didas para análise, sem uma organização 
na escrita. 

1. A evolução, no seu sentido 
mais amplo, pode ser associada a desen-
volvimento, progresso, alterações para 
melhor. Para os estudantes, as modifi-
cações acontecem sempre no sentido 
de aperfeiçoamento, do progresso. Os 
mesmos não percebem a variabilidade 
existente entre indivíduos da mesma 
espécie, compreendendo que a mudança 
se dá em nível de indivíduo (GOEDERT, 
2004).

2. A ciência não explica “como 
tudo pode ser tão perfeito” fazendo 

menção à criação por alguém 
especial (GOEDERT, 

2004). O 
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Tabela 1: Respostas de alguns estudantes do Ensino Médio, da turma da ressignificação da dependência no Colégio 
Estadual Odorico Tavares, antes e após as intervenções realizadas no período de outubro a novembro de 2010.

Respostas Antes das intervenções?

Para você, o que é Evolução?

Para você, quais são os processos envolvidos com a origem e evolução das espécies?

Respostas Depois das intervenções?

“Para mim evolução é mudar para melhor é avançar em 
certos aspectos, crescer, melhorar, avançar.”

“Para mim a evolução é uma coisa que se, eu não sei ex-
plicar por que, eu acho que evolução seja nascimento de 
animais. Mais o que eu acho que isto se evoluindo mais, 
seja a violência e as drogas.”

“Acho que as espécies foram feitas por Deus, essa é a ideia 
que tenho”

“Acredito que a origem das espécies seja uma obra de 
Deus. Que no qual o macaco também é uma obra então 
existe uma semelhança.”

“Eu acredito na criação, porque seria impossível o ser hu-
mano [...] aparecer do nada, assim como uma casa, alguém 
tem que construir o ser humano foi Deus que criou.”

“Pela minha crença acredito em Adão e Eva, Pela parte da 
ciência fico com a opção dos macacos.”

“Deus criou o mundo às plantas, o mar, as pessoas, os ani-
mais. Ele é o criador e único Senhor”

“A partir de um pequeno micro-organismo, que vem do 
nosso ancestral comum, como se fosse uma semente de 
árvore”

“É a mudança que ocorre com o passar do tempo, seja ela 
pra melhor ou pior”

“A Evolução o que possa dizer, é da evolução de Darwin, 
que para ele cada espécie é adequada ao seu local de con-
vívio”

estudante entende o ser humano como 
“algo tão perfeito” e acredita que “na 
vida sempre estamos nos aperfeiçoando 
e melhorando” e tem que ter “alguém 
que criou tudo isto”. 

3. Professores: A ausência de uma 
compreensão mais profunda e clara dos 
conceitos e processos que envolvem o 
ensino da Evolução Biológica. Resulta 
em ideias distorcidas, capazes de 
comprometer toda a compreensão 
sobre esse tema em todos os níveis de 
ensino (CARNEIRO, 2004). As origens 
de tais concepções podem estar relacio-
nadas às lacunas na formação inicial dos 
professores de Biologia.

4. A Evolução Biológica não 
é assumida como eixo integrador e 
unificador do ensino pela maioria dos 
professores de Biologia.  O fato do ensino 
da Evolução Biológica não acontecer 
na escola como esperado, é devido: as 
falhas na formação dos professores, 
más condições de trabalho, defasagens 
nos materiais didáticos, distorções nas 
informações veiculadas pela mídia, entre 
outros fatores (GOEDERT, 2004).

5. Evolução Biológica é concebida 
de forma equivocada ou impregnada de 
valores e ideologias que não constituem 
seu objeto de estudo (GOEDERT, 2004). 
O ensino desse tema nas escolas é 
considerado como um momento tenso 
para os professores de Ciências e 
Biologia, por ser um espaço propício 
ao surgimento da polêmica entre cria-
cionismo e evolucionismo. Em razão 
disso, alguns professores optam por não 

abordar a polêmica. Já outros, consideram 
que os alunos não estão preparados para 
receber outras explicações além das 
que a religião fornece, as quais eles já 
concebem como verdade absoluta. 
6. Produção do conhecimento 
escolar distancia-se substancialmente 
do conhecimento científico (CARNEIRO, 
2004). Os professores apresentam o 
conteúdo evolutivo como um conheci-
mento já construído eliminando as teorias 
que gerariam polêmicas. Argumentando, 
ainda, que uma das formas de distancia-
mento é devido ao fato do conhecimento 
evolutivo biológico ser impregnado de 
manifestações ideológicas.
7. A escassez de recursos 
pedagógicos e elaboração das aulas 
sobre Evolução Biológica. É vista pelos 
professores como um fator limitante 
na abordagem desse tema, além do 
tempo escasso. Consequentemente, os 
professores ficam “presos” a trabalhinhos 
ou aulas expositivas com pouca discussão.

O que os resultados revelaram?

Entre os trinta estudantes que partic-
iparam da pesquisa, 50% (n=15) 
responderam ao questionário anterior e 
ao posterior às intervenções educativas. 
Sobre a primeira pergunta: Para você, 
o que é Evolução? A maioria dos 
estudantes 30% (n=9) apresentou um 
conceito espontâneo do senso comum, 
que “evolução estava associada à 
melhoria”, enquanto 27% (n=8) apre-
sentaram a evolução como “mudança”. 
Esta segunda visão corrobora a de SILVA 
(2010), que afirma que a evolução, no seu 
sentido mais amplo, pode ser associada a 

desenvolvimento, progresso, alterações 
para melhor. O desenvolvimento dos 
organismos e a associação com aumento 
da criminalidade também foram rela-
cionados ao conceito de evolução no 
primeiro questionário (Tabela 1).

Os estudantes do Ensino Médio, 
acreditam que as modificações nos 
organismos ocorrem sempre em resposta 
a alguma necessidade, acreditando que 
a mudança se dá em um organismo, e 
não na população. Para os estudantes, 
a Evolução Biológica significa “crescer”, 
“desenvolver” e “melhorar”, ou seja, 
as modificações acontecem sempre 
no sentido de aperfeiçoamento, do 
progresso. Das respostas analisadas 
a partir do pré-teste, 30% (n=9) se 
enquadram neste perfil, enquanto que 
27% (n=8) relacionam com “mudança”. 
Após a intervenção estas concepções 
decresceram, como “melhoria” de 30% 
(n=9) para 25% (n=5), “desenvolvi-
mento” de 17% (n=5) para 15% (n=3), 
“origem dos planetas”, de 6% (n=2) e 
“criminalidade” de 17% (n=5) para (n=0), 
respectivamente. Em contrapartida, a 
concepção “mudança” aumentou para 
50% (n=10) indicando que alguns alunos, 
relacionaram o conceito Evolução como 
“mudança independente de progresso ou 
melhoria”.

A Evolução Biológica, algumas vezes, 
é confundida com “progresso” das 
formas de vida inferiores às superiores, 
mas é impossível definir quaisquer 
critérios não arbitrários pelos quais tal 
“progresso” possa ser medido. A própria 
palavra “progresso” implica direção, se 

não mesmo o avanço em relação a um 
objetivo, mas nem direção nem objetivo 
são fornecidos pelos mecanismos da 
Evolução Biológica (GOEDERT, 2004). 
Isso era tão evidente para Darwin que 
ele escreveu, no seu caderno de notas, 
nunca dizer superior ou inferior, em 
referência às diferentes formas de vida.

Como todos os conceitos importantes, 
a Evolução Biológica gera contro-
vérsia; como muitos conceitos 
importantes, ela tem sido usada como 
uma base ou fundamento intelectual 
para pontos de vista filosóficos, 
éticos ou sociais. Em seu sentido 
mais amplo, a Evolução Biológica é 
meramente mudança e, deste modo, 
é uma ideia de ampla penetração 
- galáxias, linguagens e sistemas 
políticos evoluem (FUTUYMA, 1992, 
p.07 apud CERQUEIRA, 2009, p.22).

Referente ao entendimento da Evolução 
Biológica, os estudantes parecem ter 
um obstáculo epistemológico, pois 
entendem como o ser humano como 
“algo tão perfeito” e acreditam que “na 
vida sempre estamos nos aperfeiçoando 
e melhorando” e tem que ter “alguém 
que criou tudo isto”. Mesmo fazendo 
algumas inferências importantes sobre 
a Ciência (como por exemplo, que esta 
necessita de “provas”), para os alunos, a 
ciência não explica “como tudo pode ser 
tão perfeito” fazendo menção à criação 
por alguém especial (GOEDERT, 2004). Os 
estudantes apresentam dificuldade em 
compreender os processos de especiação 
e seleção natural; além de mostrar uma 
visão distorcida da evolução humana a 
partir dos macacos (SILVA, 2010). 

Sobre a segunda pergunta: Para você, 
quais são os processos envolvidos com 
a origem e evolução das espécies? 72% 
(n=21) dos estudantes responderam 
como “Deus o criador dos planetas e 
organismos” no primeiro questionário 
(Tabela 1). Geralmente os alunos apre-
sentaram uma visão fragmentada da 
Biologia, distante do âmbito cientifico. 
Muitos veem Deus como o criador 
supremo de todos os seres vivos, no 
entanto, há um pequeno entendimento 
das teorias biológicas por parte dos 
estudantes. Eles parecem reconhecer que 
deve ter havido modificações nos seres 
vivos ao longo do tempo, mas apresentam 
dificuldades em entender como ocorrem 
essas mudanças (SILVA, 2008 apud SILVA, 
2010). Os estudantes que relacionaram 
os processos evolução das espécies com 
“Criação Divina” geralmente, construíram 
seu conceito sobre Evolução no âmbito 
religioso. Diferentes pesquisas têm iden-
tificado tal fenômeno, que as teorias 
científicas foram aprendidas quando 
se encontravam numa posição de 
convivência com a crença religiosa que, 
por sua vez, continuava a ser o eixo 

Figura 1: Resposta dos Estudantes do Ensino Médio, da turma da ressignificação da dependência 
no Colégio Estadual Odorico Tavares, à pergunta Como o Tema “Evolução” foi abordado pelo seu 
professor?, antes e após as intervenções realizadas no período de outubro a novembro de 2010.

organizador da visão de mundo dos 
estudantes (CERQUEIRA, 2009). Após 
as aulas práticas, a concepção “Criação 
Divina” decresceu para 4% (n=1), em 
contrapartida, adaptação das espécies 
aumentou de 10% (n=3) no pré-teste para 
52% (n=12) no pós-teste.

A renúncia das concepções prévias 
como condição de aprendizagem da 
ciência, a chamada ‘mudança conceitual’, 
considerada necessária para que a 
compreensão científica seja incorporada. 
Nesta perspectiva, dever-se-ia conseguir 
que os estudantes renunciassem às suas 
explicações prévias. Tal abordagem tem 
se mostrado não só de difícil realização, 
mas mesmo indesejável diante da 
liberdade de escolha de crenças religiosas 
(CERQUEIRA, 2009). No entanto, podemos 
perceber que um aluno continuou com a 
concepção de “Criação Divina”. Podemos 
inferir que o conhecimento cotidiano e o 
imaginário popular geram obstáculos ao 
entendimento e aceitação da Teoria da 
Evolução, já que muitas pessoas fazem 
uma interpretação literal dos primeiros 
capítulos do livro bíblico do Gênesis, 
constantemente travestido da linguagem 
biológica, mas carente de fundamen-
tação científica. Há possibilidade de 
convivência entre conhecimentos prévios 
e aqueles ensinados na escola. Como 
uma visão dualista que é característica 
de várias tradições, desta maneira existe 
uma conciliação entre a visão evolutiva 
científica e a visão judaico-cristã da 
Criação. Esta concepção dual não permite 
a separação destas duas correntes para a 
explicação dos processos evolutivos. 

“Pela minha crença acredito em Adão 
e Eva, Pela parte da ciência fico com 
a opção dos macacos.” – Estudante do 
Segundo ano.

Quando analisadas as perguntas de 
múltipla escolha, primeiramente: Como 
o Tema “Evolução” foi abordado pelo 
ser professor (a)? Cerca de 31% (n=10) 
dos alunos responderam que não foi 
abordado, sendo que a maioria dos 
alunos ainda se encontra no segundo 
ano e o tema “Evolução” só é trabalhado 
no terceiro ano, na terceira e/ou quarta 
unidade. A despeito de o tema ser um 
conceito central para a Biologia, da 
importância científica e cultural que 
apresenta, nas escolas é bem diferente 
do almejado, pois não tem sido adotada 
como princípio norteador, seja nas aulas 
de Ciências ou de Biologia, seja nos 
materiais didáticos:

A Evolução Biológica não tem 
merecido o mesmo status quando 
se trata do Ensino de Biologia nas 
escolas onde, quando não é suprimida, 
é muito pouco abordada (PACHECO e 
OLIVEIRA, 1997; CARNEIRO, 2004, 
apud SILVA, 2010, p.03).

Geralmente, o assunto Evolução é 
ministrado como um conteúdo a mais na 
programação, sem evidenciar suas pecu-
liaridades tão importantes para a Biologia, 
ou seja, é mais um compartimento de 
saberes dentre outros que são estudados 
isoladamente nos cursos de Biologia. Essa 
pouca ênfase dada à evolução biológica 
pode dificultar o entendimento de noções 
chaves das ciências, conceitos essenciais 

Figura 2: Resposta dos Estudantes do Ensino Médio, da turma da ressignificação da dependência no 
Colégio Estadual Odorico Tavares, à pergunta De onde você construiu o seu Conceito sobre “Evolução”?, 

antes e após as intervenções realizadas no período de outubro a novembro de 2010.
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para compreender o mundo vivo: seleção 
natural, variação, adaptação.

Referente aos alunos que já viram o 
tema “Evolução” na escola, seis alunos 
responderam que os professores 
abordam esse conteúdo em forma de 
pesquisa, seguida de aulas expositivas e 
debates, somente um aluno respondeu 
como aula prática, as outras categorias, 
como: seminário, aula de campo, filme 
não são utilizados pelos docentes (Fig.1).
Após as atividades, pudemos verificar 
uma mudança nas respostas dos alunos, 
como por exemplo, aumento na categoria 
“aulas práticas” e “filmes”, no pré-teste 3% 
(n=1) e 0% (n=0) respectivamente, para 
26% (n=7) no pós-teste, para ambas as 
categorias, possivelmente relacionado 
com a exibição de documentários e das 
práticas do Darwin Now. Em contrapar-
tida, as categorias “aula expositiva” e 
“não abordado” decresceram, provavel-
mente devido às atividades realizadas, 
no pré-teste de 15% (n=5) e 31% (n=10) 
respectivamente, para 7% (n=2) e 4% 
(n=1) no pós-teste (Fig. 1). 

A Ciência é uma disciplina escolar em 
grande parte baseada na abstração. 
Ainda que alguns de seus conceitos 
eventualmente pareçam fazer parte 
de linguagem e do discurso cultural 
cotidiano, os conhecimentos científicos 
e os cotidianos são produzidos por 
processos epistemológicos diferentes. 
Existem três atitudes ante os alunos e 
a situação de aprendizagem que devem 
ser consideradas: a atitude pesquisa-
dora, onde o professor construtivista 
deve pesquisar sua prática e a de seus 
alunos para conhecer suas concepções 
e motivações prévias; a 

atitude questionadora, de forma que 
seja valorizada a prática do perguntar, 
ao invés de informar; e a flexibilidade, 
de modo que procedimentos e planeja-
mentos rígidos sejam abandonados 
em troca de um posicionamento 
de adaptação às circunstâncias 
do processo de aprendizagem e 
às necessidades dos alunos. As 
consequências de tal abordagem 
são importantes no ensino de 
origem da vida e evolução biológicas 
dadas às características de seu estágio 
de conhecimento científico e sua relação 
com outros campos da cultura, como a 
religião.

Nessa perspectiva, a formação científica 
sistematicamente estabelecida para 
a educação básica, deve permitir ao 
estudante um aprendizado que vá além 
do conhecimento técnico, possibilitando 
uma cultura mais ampla e desenvolvendo 
meios para a articulação de uma visão 
de mundo natural e social. O Ensino de 
Ciências não pode mais retratar a prática 
cientifica como se fosse separada da 
sociedade, da cultura e da vida cotidiana, 
e como se não possuísse uma dimensão 
histórica e filosófica.

Analisando a última pergunta dos 
estudantes: De onde você construiu o seu 
Conceito sobre “Evolução”? No pré-teste 
24%, (n=11) estudantes responderam 
como “reflexão própria”, seguido da 
categoria “escola”, sendo controversas as 
respostas, pois o conteúdo evolução só é 
ministrado pelos professores no terceiro 
ano. Dos dez alunos que assinalaram essa 
categoria, somente três estavam nesta 
série e os restantes eram do segundo ano. 
No momento em que os questionários 
foram distribuídos, alguns alunos disseram 
já ter ouvido falar de Darwin, Lamarck 
e Evolução no ensino fundamental, o 
que explica as respostas dos mesmos 

seis alunos assinalarem religião, 
corroborando com 

os argumentos 
citados ante-
riormente sobre 
a influência da 

religião sobre os 
conceitos evolutivos 

dos estudantes (Fig. 2).
A “escola” foi a categoria 

mais assinalada depois 
das atividades realizadas, 

demonstrando que os 
alunos construíram 
seu conceito sobre 
Evolução depois das 
intervenções. Podemos 
notar uma diminuição 
dos itens “reflexões 

próprias” e “religião”, 
para 19% (n=6) e 3% 
(n=1) respectivamente, no 

pós-teste. Os resultados 
mostraram que muitos dos 
estudantes, mesmo com forte 
envolvimento religioso, estão 
abertos ao ensino de ciências, 
possivelmente, partes dos alunos 
compreendem que religião e ciência 
referem-se a explicações diferentes, de 
naturezas distintas.

[...] que expressam seu entendimento 
de que o objetivo do ensino das 
ciências não é produzir a extinção de 
conhecimentos, crenças ou valores 
prévios que os alunos trazem quando 
chegam à escola [...] (FALCÃO, SANTOS 
& LUIZ, 2008 apud CERQUEIRA, 
2009, p. 34).

Diante da complexidade do tema, 
Goedert (2004) aponta as “confusões 
vocabulares” como obstáculos ao 
aprendizado da teoria por professores e 
alunos. Palavras como evolução (ligada à 
ideia de progresso) e adaptação (ligada 
à ideia de melhoria) já fazem parte do 
universo dos alunos e professores com 
outros sentidos. Podemos verificar esses 
equívocos analisando uma das respostas 
dos professores, para a pergunta: Para 
você, o que é Evolução?

“Evoluir quer dizer transformar. É 
parte da Biologia que se dedica ao 
estudo das mudanças que ocorrem 
nos seres vivos. Trata das alterações 
das características hereditárias.” - 
Docente A.

Como mencionado anteriormente, quatro 
professores de Biologia participaram da 
pesquisa, referente à segunda pergunta: 
Para você, quais são os processos 
envolvidos com a origem e evolução 
das espécies? Todos responderam: 
Adaptação, Mutação, Extinção, Vari-
abilidade, Seleção Natural. Quando 
perguntados em que unidade o tema 
Evolução é abordado, a resposta foi no 
terceiro ano do ensino médio, entre a 
terceira e/ou quarta unidade. Corrobo-
rando o fato da Evolução Biológica não 

ser assumida como eixo integrador e 
unificador do ensino pela maioria dos 
professores. Geralmente é trabalhada 
nas escolas como mais um tópico no 
rol dos conteúdos da Biologia, sendo 
esta situação preocupante, em especial 
porque pesquisas recentes apontam 
que a teoria evolutiva tem baixos 
índices de compreensão e pouca cred-
ibilidade fora do meio acadêmico 
(GOEDERT, 2004).

A quarta pergunta a ser questionada 
foi Como o tema “Evolução” é abordado 
pelo professor, todos assinalaram 
para as categorias: “aula expositiva” 
e “seminários”, 40% (n=4) para ambos, 
para “debates” 10% (n=1) e “filmes” 
10% (n=1). A próxima questão foi Você 
gosta de ensinar Evolução? Por quê? A 
resposta foi unânime:

“Sim, os alunos ficam curiosos, 
desperta a atenção e vontade de 
praticar a leitura.” - Docente B.

A seguinte questão: “Quais são 
os maiores desafios no ensino da 
Evolução?” Alguns professores 
afirmaram as questões religiosas (cria-
cionismo), além da falta de informação 
por parte dos alunos, como leitura, 
conhecimentos prévios da biologia, 
genética e a consideração da evolução 
como teoria. A ideia de que Evolução 
não é comprovada cientificamente, 
pois se trata de uma teoria e não uma 
lei. Define a teoria como uma hipótese 
a mercê de testes sucessivos. 

Quando questionados como o tema 
“Evolução” deveria ser abordado, 
todos afirmaram ao longo do conheci-
mento de Biologia, integrado em todos 
os assuntos. E Por que esta abordagem 
não é utilizada? As justificativas apre-
sentadas pelos professores foram: falta 
de tempo para as atividades, estrutura 
rígida curricular da instituição, falta de 
conhecimento suficiente para discutir. 
A falta de clareza por parte do docente 
sobre o assunto que ministra pode ser 
fator gerador de insegurança tanto 
para quem ensina quanto para quem 
aprende, além de favorecer a formação 
de concepções equivocadas.

Apesar das dificuldades que a iniciativa 
de contextualizar historicamente a 
abordagem da Evolução Biológica 
possa gerar, é importante mostrar 
aos alunos as mudanças históricas 
pelas quais passaram o desenvolvi-
mento do pensamento evolutivo e que 
este, é fruto do contexto sócio-cul-
tural predominante. Nesse sentido, 
é importante propiciar ao professor 
de Biologia em formação inicial ou 
continuada, elementos curriculares 
que abordem a história e a epistemo-

logia dos conceitos evolutivos.

O que podemos concluir?

O fato da Evolução Biológica ser 
apresentada aos alunos de ensino 
médio de modo fragmentado, 
impregnada de ideologias e com 
distorções das informações científicas 
atualmente aceitas, gera a necessidade 
de ser efetivamente trabalhada nas 
escolas de forma clara e precisa, 
fazendo integração com diversos 
outros conhecimentos. Um diálogo 
aberto dentro da sala de aula deve ser 
vista como uma atividade discursiva 
engajada, com reflexão e conversação. 
Logo, as ideias prévias dos alunos 
devem ser respeitadas, para não 
surgirem obstáculos no processo de 
ensino e aprendizagem. Sendo assim, 
no âmbito escolar, as interações entre 
os sujeitos tornam-se essenciais, para 
produção de conhecimentos. Quanto 
maior a diversidade dos sujeitos e 
suas histórias de vida, maiores são as 
possibilidades de troca de experiên-
cias e de ampliação das capacidades 
dos sujeitos. Essa ideia está fundamen-
tada numa abordagem construtivista, 
para a qual os sujeitos desenvolvem/
constroem esquemas mentais aos 
quais vão se inserindo novos conceitos 
aprendidos na interação com a 
realidade. 

Em relação ao Programa Darwin Now, 
este foi bastante significativo nas  
atividades, pois trouxe discussões, 
práticas intrigantes e inseridas no 
contexto atual dos estudantes. 
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TRABALHANDO COM A CIÊNCIA

Traremos aqui uma análise do enfoque 
dado pelas Diretrizes Curriculares 
Nacionais para Educação Infantil/DCNEI 
à Educação Científica (EC) na primeira 
infância. O progresso da C&T exigiu 
mudança cultural, fazendo-nos imergirem 
uma sociedade da informação, do 
conhecimento múltiplo e do aprendizado 
contínuo. Constantemente nos deparamos 
com informações das mais diversas 
fontes, precisamos desenvolver a 
capacidade de selecioná-las, interpretá-
las e posicionarmos criticamente numa 
sociedade ancorada na C&T, onde 
nascemos mergulhados. Pesquisadores 
apontam para a necessidade de uma EC 
de qualidade que possibilite compreender 
o impacto da C&T no mundo atual 
e tomar decisões em temas sociais 
(“democratização da ciência”). Mas, 
quando iniciar esse processo?

Isaac Roitman (2007) e Pedro Demo 
(2010) sugerem que a EC deve começar 
na infância, que no Brasil tem ênfase 
no final do Ensino Fundamental e é 
relegada à “parente pobre” de outras 
áreas do conhecimento. Talvez, devido 
a educadores influenciados por pres-
supostos piagetianos (Jean Piaget) que 
acre ditam que a criança não é capaz de 
compreender conceitos científicos, nem 
raciocínio lógico, por não desenvolver o 
estágio das operações formais. Teóricos 
defendem que crianças são capazes de 
aprender conceitos científicos, pois apre-
sentam grande potencial para a apren-
dizagem, devido a maior quantidade de 
conexões neuronais.

Mais uma vez, Isaac Roitman (2007) afir-
ma que o nosso aprendizado começa no 

nascimento, talvez no útero materno. 
Depois, a criança observa com atenção 
e curiosidade tudo ao seu redor, procu-
ra definir as formas dos objetos com as 
mãos, tenta entender e interpretar os 
sons, sentir o gosto das coisas, em um 
esforço gigantesco de compreender o 
mundo em que vive. Em alguns meses 
aprende a se comunicar dominando a lin-
guagem, esse aprendizado é ampliado ao 
longo dos anos e continua por toda a vida. 
É importante enfatizar um ensino de ciên-
cias com foco na cidadania desde a infân-
cia, contribuindo para formar indivíduos 
autônomos, reflexivos, críticos, criativos e 
aptos a compreenderem o ambiente em 
que vivem, tomar decisões, formular per-
guntas, resolver problemas do cotidiano, 
atuando com responsabilidade em um 
planeta que requer cuidados e respeito. 

A Educação Científica é direito da cri-
ança que necessita se apropriar do con-
hecimento científico construído em uma 
cultura relativa ao seu modo de com-
preender o mundo. A escola tem a função 
social de ensinar ciências, que tem um 
valor social e constitui-se em um dos pi-
lares fundamentais para a formação de  
cidadãos que buscam melhor qualidade 
de vida. Somos cientistas intuitivos des-
de o nascimento. Ao crescer, muitos têm 
dificuldades em aprender e aplicar con-
ceitos científicos para resolver problemas 
cotidianos. Como podemos ser cientistas 
intuitivos desde o nascimento e ter tantas 
dificuldades em aprender ciências?   A re-
sposta pode estar no contexto familiar 
de baixa escolarização da maioria das 
crianças brasileiras, baixa qualificação 
dos professores e falta de estrutura 
das escolas, resultando em um ensino 
público ruim, incentivando alunos a lim-
itarem-se a ler, escrever e contar, sem 
contextualização e valorização das ciên-
cias. Estes dados refletem os péssimos 
resultados da Provinha Brasil, avaliação 
diagnóstica de português e matemática, 
de crianças matriculadas no 2º ano de 
escolas públicas, no início e final do ano 
letivo. Em 2011, os dados de Brasília, a 
capital federal, mostrou que a média de 
acertos dos alunos foi de apenas 16,8% 

em linguagem e 17,2% em matemática 
(http://provinhabrasil.inep.gov.br/).

Em 2010, o Ministério da Educação (MEC) 
publicou as DCNEI, uma atualização do 
Referencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil/RCNEI, de 1998. O 
atendimento em creches e pré-escolas 
como direito social de crianças se 
afirmou na Constituição de 1988, com 
o reconhecimento da Educação Infantil 
como dever do Estado. É a primeira etapa 
da educação básica, oferecida nestes 
estabelecimentos, caracterizados como 
espaços institucionais não domésticos, 
públicos ou privados que educam e 
cuidam de crianças de 0-5 anos. É 
dever do Estado garantir oferta de 
Educação Infantil pública, gratuita e de 
qualidade. O processo que resultou nessa 
conquista teve ampla participação de 
movimentos comunitários, de mulheres, 
de trabalhadores, de redemocratização 
do país e de lutas dos profissionais 
da educação. Desde então, o campo 
da Educação Infantil vive um intenso 
processo de revisão de concepções 
sobre educação de crianças em espaços 
coletivos, e de seleção e fortalecimento 
de práticas pedagógicas mediadoras de 
aprendizagens e desenvolvimento. A 
proposta pedagógica das instituições de 
Educação Infantil deve garantir à criança 
acesso a processos de apropriação, 
renovação e articulação de conhecimentos 
e aprendizagens de diferentes linguagens, 
assim como o direito à proteção, à saúde, 
à liberdade, à confiança, ao respeito, à 
dignidade, à brincadeira, à convivência e 
à interação com outras crianças. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para 
Educação Infantil – DCNEI e o desenvolvi-
mento da Educação Científica na primeira 
infância no Brasil

As DCNEI (Resolução nº 5, de 17 de dezem-
bro de 2009) se compõem de 40 páginas 
que estabelecem os objetivos, concepções, 
princípios e orientações para a proposta 
e práticas pedagógicas, como também a 
organização do espaço, tempo e materi-
ais para a Educação Infantil. O documento 

também inclui orientações para a organização da proposta pedagógica da Educação In-
fantil das crianças indígenas e/ou que vivem em territórios rurais.

Analisamos as DCNEI a partir da análise de conteúdo, em uma abordagem qualitativa. O 
documento está organizado em 15 capítulos: 1) Objetivos; 2) Definições; 3) Concepção 
da Educação Infantil; 4) Princípios; 5) Concepção de Proposta Pedagógica; 6) Objetivos 
da Proposta Pedagógica; 7) Organização de Espaço, Tempo e Materiais; 8) Proposta 
Pedagógica e Diversidade; 9) Proposta Pedagógica e Crianças Indígenas; 10) Proposta 
Pedagógica e as Infâncias do Campo; 11) Práticas Pedagógicas da Educação Infantil; 12) 
Avaliação; 13) Articulação com o Ensino Fundamental; 14) Implementação das Diretriz-
es pelo MEC e 15) Processo de Concepção e Elaboração  das Diretrizes. 

Criamos cinco categorias de análise, considerando atividades que visem promover a 
Educação Científica com crianças: I) Conhecimento intuitivo; II) Estímulo ao desenvolvi-
mento de habilidades como observação, exploração de fenômenos e à experimentação; 
III) Estímulo ao desenvolvimento de atitudes como curiosidade, criatividade e espírito 
crítico; IV) Estímulo ao desenvolvimento de atitudes como solidariedade, respeito e 
cuidados com o meio ambiente e V) Visão de currículo integrado com outras áreas do 
conhecimento e contextualizado com o cotidiano.

O Quadro I apresenta a análise das DCNEI, que relaciona os excertos do documento 
com as categorias correspondentes. O conceito de criança apresenta uma visão que 
favorece a Educação Centífica na Educação Infantil, contemplando as categorias I,II,III 
e IV. A definição de currículo e a orientação das DCNEI para a construção da Propos-
ta Pedagógica para a Educação Infantil correspondem bem à categoria V. Também, 
quando leva em consideração experiências e saberes das crianças, relacionando-se à 
categoria I. Com relação aos princípios que deverão nortear a construção das propos-
tas pedagógicas de Educação Infantil as DCNEI ressaltam o desenvolvimento de hab-
ilidades e atitudes elencadas das categorias III e IV. Quanto à proposta de atividades 
pedagógicas, as DCNEI contemplam as categorias II e IV.

Quadro I. Análise do enfoque dado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para 
Educação  Infantil à Educação Científica na primeira infância no Brasil, com base 

Excertos das DCNEI Categorias

Criança: Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações 
e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal 
e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, 
experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza 
e a sociedade, produzindo cultura.

I, II, III, IV

Currículo: Conjunto de práticas que buscam articular as experiências 
e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte 
do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, 
de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças (...).A 
proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil deve ter 
como objetivo garantir à criança (...) articulação de conhecimentos 
e aprendizagens de diferentes linguagens (p.18); Estabelecimento 
de uma relação efetiva com a comunidade local (...)e a consideração 
dos saberes da comunidade; Proporcionar uma relação viva com 
os conhecimentos, crenças, valores, concepções de mundo e as 
memórias de seu povo; Reconhecer os modos próprios de vida no 
campo como fundamentais para a constituição da identidade das 
crianças moradoras em territórios rurais;Ter vinculação inerente à 
realidade dessas populações, suas culturas, tradições e identidades, 
assim como a práticas ambientalmente sustentáveis.

I, IV

Princípios norteadores das propostas pedagógicas de Educação 
Infantil: (...) da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade 
e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes 
culturas, identidades e singularidades do exercício da criticidade 
(...) da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade (...).  Construindo 
novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas 
com a ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do planeta (...).

III, IV

Propostas pedagógicas e Diversidade: Promovam o conhecimento 
de si e do mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais 
(...); Possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a 
elaboração da autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, 
auto-organização, saúde e bem-estar;Incentivem a curiosidade, a 
exploração, o encantamento, o questionamento, a indagação e o 
conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, ao 
tempo e à natureza; Promovam a interação, o cuidado, a preservação 
e o conhecimento da biodiversidade e da sustentabilidade da vida 
na Terra, assim como o não desperdício dos recursos naturais.

II, III, IV

em 5 categorias de análise.
No campo da Educação Científica e ensino 
de ciências, consideramos que as DCNEI 
representam um retrocesso em relação 
ao RCNEI (1998), que sugeria como ex-
periência de Conhecimento de Mundo, o 
eixo “Natureza e Sociedade”. Ressaltava 
que “é preciso reconhecer a multiplicidade 
de relações que se estabelecem e dimen-
sioná-las, sem reduzi-las ou simplificá-las, 
de forma a promover o avanço na apren-
dizagem das crianças. É preciso também 
considerar que a complexidade dos diver-
sos fenômenos do mundo social e natural 
nem sempre pode ser captada de forma 
imediata. Muitas relações só se tornam 
evidentes na medida em que novos fatos 
são conhecidos, permitindo que novas 
ideias surjam. Dada a grande diversidade 
de temas que este eixo oferece, é preciso 
estruturar o trabalho de forma a escol-
her os assuntos mais relevantes para as 
crianças e o seu grupo social. As crianças 
devem, desde pequenas, ser instigadas 
a observar fenômenos, relatar acontec-
imentos, formular hipóteses, prever re-
sultados para experimentos, conhecer 
diferentes contextos históricos e soci-
ais, tentar localizá-los no espaço e no 
tempo. Podem também trocar idéias e 
informações, debatê-las, confrontá-las, 
distingui-las e representá-las, apren-
dendo, aos poucos, como se produz um 
conhecimento novo ou porque as idéias 
mudam ou permanecem. 

Para o ensino de ciências, as DCNEI apresen-
tam uma nova concepção, onde a Educação 
Infantil não deve seguir o sistema de es-
colarização requerido para o Ensino 
Fundamental e propõem atividades 
que: incentivam curiosidade, ex-
ploração, encantamento, question-
amento, indagação e conhecimento 
das crianças em relação ao mundo 
físico e social, ao tempo e à nature-
za e promovam interação, cuidado, 
preservação e conhecimento da bio-
diversidade e da sustentabilidade 
da vida na Terra, assim como o não 
desperdício dos recursos naturais, cu-
jos eixos norteadores são interações e 
brincadeiras. 

Isaac Roitman (2007) aponta para a im-
portância da Educação Científica para 
crianças que de posse de um conjunto 
de conhecimentos facilitam a realização 
da leitura do mundo onde vivem, que é 
construída na infância, família e tem seu 
ponto de inflexão na escola. Os conteú-
dos científicos devem ser trabalhados 
com as crianças, conduzidos respeitan-
do-se a constituição de suas identidades 
e com experiências integradoras através 
da ludicidade, criatividade e construção 
dos conceitos científicos. No passado o 
professor e a escola eram a janela para 
o conhecimento, hoje, crianças principal-
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naCIonaIs PaRa a EdUCaçÃo InFantIL no BRasIL?

Por Maria Cilene Freire de Menezes e Rejane Maria Lira-da-Silva
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mente de cidades, têm acesso à C&T cada vez mais cedo, que precisam sem 
discutidos nesta etapa da escolarização. 

Concluímos que as DCNEI apontam para o desenvolvimento de 
habilidades e atitudes propostas para a Educação Científica, mas 
de forma implícita, pois não faz referências diretas ao ensino 
de ciências, uma vez que seus eixos norteadores são as interações e 
brincadeiras, como forma de garantir a continuidade no processo de 
aprendizagem e desenvolvimento das crianças, sem antecipação de 
conteúdos.Isso pode ter impacto negativo, pois, se o planejamento dos 
educadores não for bem orientado, poderá cair no erro do “ativismo de-
sarticulado”, perdendo-se a oportunidade de que os conteúdos científi-
cos sejam trabalhados, para a construção do pensamento crítico sobre 
a C&T.

Após a análise das DCNEI para o Brasil, podemos concluir que essas 
apontam para o desenvolvimento de habilidades e atitudes almejadas 
para a educação científica atual.  Contudo, esse fato apresenta-se de 
maneira um tanto implícita, pois não faz referências diretas à promoção 
da educação científica das crianças, talvez por conta da visão que se 
apresenta logo na introdução dessas diretrizes de se ter o cuidado para 
a Educação Infantil não siga o sistema de escolarização requerido para 
o Ensino Fundamental. No entanto, isso pode implicar em alguns pon-
tos negativos, pois, se planejamento feito pelos educadores não for 
bem orientado, poderá cair no erro do “ativismo desarticulado”, per-
dendo-se a oportunidade de desenvolver habilidades e atitudes que 
favoreçam a educação científica desde cedo para que essas crianças 
ao crescerem possam ter uma visão da ciência e da tecnologia pautada 
na compreensão dos benefícios e dos riscos que estas nos oferecem e 
desenvolver uma postura de negação ou aprovação do que o progresso 
científico e tecnológico tem proporcionado.

Quando pensamos em conservar áreas, logo nos vem a ideia de que esses locais 
devem possuir características exclusivas. Essas áreas são conhecidas como áreas de 
endemismo e tanto a sua definição quanto o seu conceito vem sendo discutido há 
décadas dentro da biogeografia histórica. 

No século XIX, uma primeira elaboração do conceito de áreas de endemismo foi 
descrito por de Candolle, que dividiu o globo em regiões que apresentavam um 
número de plantas peculiares e, a partir dessas similaridades, abordou pela primeira 
vez a ideia das áreas de endemismo. Ainda no século XIX, Wallace definiu quatro 
grandes áreas de endemismo para a Amazônia desenvolvendo ideias mais bem 
estabelecidas sobre algumas regiões que apresentavam composição única.  Assim, 
áreas de endemismo são entendidas como regiões geográficas que possuem uma 
combinação de locais de ocorrência de espécies ou táxons endêmicos (Figura 1). 

Para delimitar e reconhecer as áreas de endemismo podemos utilizar diversos mét-
odos. Um destes métodos é o Análise de Parcimônia de Endemicidade (PAE) que 
foi criado por Rosen em 1988 e posteriormente modificado. O modelo consiste em 
determinar áreas com espécies associadas, que possua pelo menos dois táxons que 
compartilhem um ancestral comum. A partir disto, o mapa é dividido em quadrantes 
de tamanho pré-definido por longitudes e latitudes que formariam quadrados per-
feitos (Figura 2). 

Posteriormente, é realizada uma contagem das espécies que estão distribuídas 
em cada quadrante e uma matriz binária é construída: a ausência da espécie sen-
do definida por zero e a presença pelo número um. Após esses procedimentos é          

Atualmente, as áreas de endemismo 
não vêm sendo pensadas apenas como 
regiões do planeta onde ocorrem 
espécies únicas, mas os pesquisa-
dores também querem entender 
quais foram os fatores que influen-
ciaram na distribuição desses táxons 
nessas áreas específicas. Entendendo 
isso, será possível construir hipóteses 
sobre os processos que teriam sido 
responsáveis pela formação da biota 
de uma região.
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ÁREAS DE ENDEMISMO
E SUAS DEFINIÇÕES:

Prob l emas  ou  so luçõe s?
Por Danilo Peixoto, Jeferson Oliveira, Milena Soeiro, Tiago Pereira

realizada uma delimitação dos gru-
pos de quadrículas com a presença de 
duas espécies, e em seguida mapeadas 
as espécies endêmicas e delimitadas 
suas respectivas áreas de distribuição.

Cada um no seu quadrante!

Apesar das modificações que o con-
ceito e as formas de se definir áreas 
de endemismo sofreram, algo nunca 
mudou: a importância da conservação 

Figura1

Figura2
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dessas áreas que abrigam espécies ex-
clusivas. Para realizar a análise histórica 
da área, sugere-se que outros métodos 
sejam utilizados em adição ao PAE e 
que dados filogenéticos sejam utilizados 
para corroborar os resultados encontra-
dos. Assim, podem ser desenvolvidos 
projetos de conservação e  hipóteses 
sobre a história biogeográfica da área.
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A Alquimia é a arte-ciência da trans-
mutação do menor para o maior 
(REYO, 1996). Para entender esta 
definição, não é necessário somente 
ter a capacidade de analisar o con-
texto da frase. É preciso identifi-
car-se com os princípios Alquímicos, 
entendendo que o desenvolvimento 
da Alquimia foi fortemente influen-
ciado pelas questões históricas, re-
ligiosas e por preconceitos diversos, 
principalmente pela influência da 
Igreja Católica no Ocidente, que con-
denou os seus seguidores ao quase 
extermínio, por não entender ou não 
aceitar a maneira como os ensina-
mentos foram transmitidos (ritualís-
ticas, símbolos, poesias, códigos se-
cretos, etc.), funcionando como uma 
verdadeira barreira para o processo 
de desenvolvimento das ciências.

Apesar do seu início incerto, os es-
critos Alquímicos datam das épo-
cas mais remotas, abrangendo todo 
o período de desenvolvimento da 
história da humanidade (Antiguida-
de – Idade Média – Idade Moderna 
– Idade Contemporânea). Desacredi-
tados ou não, os Alquimistas foram, 
ao longo dos séculos, expectado-
res e protagonistas da evolução do 
pensamento científico e produziram 
milhares de volumes. Como não de-
sapareceram completamente, po-
dem servir de base para provar que, 
talvez, o conhecimento Alquímico 
estivesse além da compreensão hu-
mana naquele momento, sendo, ine-
quivocamente taxada como blasfê-
mia uma citação como a de Paracel-
so: “Eu abaixo do Senhor/O Senhor 
abaixo de mim/Eu abaixo dele/fora 
da minha função/e ele abaixo de 
mim/fora da sua função.” 

Os Alquimistas buscaram, todo o 
tempo, provar que o que acontece 
na Natureza representa o que acon-
tece no corpo humano (macrocos-
mo/microcosmo) e que, o proces-
so de transmutação dos metais em 
ouro e a busca pela imortalidade 
representava, fisicamente, a busca 
interna pelo autoconhecimento. Eles 
pertenciam a um grupo de homens 

livres, levando em consideração que 
tudo no Universo evolui. Sendo eles 
partes do Universo, também esta-
riam em processo de Evolução, pro-
cesso este que poderia ser acelerado 
mediante algumas práticas de dedi-
cação intensa. Ora, se “O que está em 
cima é como o que está embaixo” 
(HERMES TRIMEGISTRUS – A Tábua 
Esmeraldina) e eles acreditavam que 
poderiam acelerar o seu processo 
de evolução através da busca pelo 
autoconhecimento, capazes seriam – 
como seres inteligentes, de acelerar 
o processo natural de evolução dos 
metais, através das suas práticas 
em Laboratório. Por esse motivo, o 
design dos objetos e aparelhos as-
semelhava-se à forma do útero, as 
transformações físicas e químicas 
eram representadas pela união do 
casal (masculino + feminino) e todo 
o processo era contido em uma for-
ma circular ou oval, simbolizando o 
Planeta Terra. Então, como eles tra-
balhavam no sentido de unir Ciência 
+ Filosofia + Religião, o seu trabalho 
era incansável visando materializar, 
através dos seus experimentos, o 
que já compreendiam no sentido re-
ligioso e filosófico. 

Cientes de pertencerem a um grupo 
especial de homens, os Alquimistas, 
em geral, eram bastante orgulhosos. 
Essa liberdade para experimentar 
incansavelmente até provar as suas 
“teorias”, pode ser considerada como 
uma atitude bastante ingênua, visto 
que em uma grande parte do perío-
do em que desenvolveram as suas 
atividades, a Igreja Católica (princi-
palmente) exerceu um papel opres-
sor/repressor, visando aprisionar os 
seus seguidores, escravizando-os 
através do medo e das promessas de 
castigos mandados por Deus. Estan-
do os Alquimistas em processo cons-
tante de experimentação, as práticas 
utilizando o enxofre eram facilmente 
descobertas, por mais reclusos que 
estivessem em seus Laboratórios 
(Labor + oratorium). Como o cheiro 
do enxofre estava relacionado à pre-
sença do demônio, as suas práticas 

e r a m 
confun-
didas com 
Magia Negra, 
tendo levado mui-
tos deles à fogueira. 

Até Jung, os Alquimistas eram 
considerados químicos pré-
históricos, bruxos que misturavam 
superstição e magia com rudimentos 
da Química. Frequentemente eram 
charlatães, que exploravam mecenas, 
gananciosos, iludindo-se com uma 
suposta capacidade de fabricar ouro 
a partir de outros metais (BYINGTON, 
2005). No entanto, há milhares de 
anos, as pessoas já valorizavam o 
ouro como uma substância rara e 
bela, percebendo, também, que ele 
possuía uma capacidade inigualável 
para resistir à deterioração e à 
corrosão. Como não existia nenhum 
ácido ou substância corrosiva 
capaz de danificar o ouro, julgou-
se que ele possuía uma qualidade 
de permanência que poderia ser 
transmitida aos humanos. Por isso, 
todo remédio para combater o 
envelhecimento continha ouro como 
ingrediente essencial, e os médicos 

aconselhavam as pessoas a beberem 
em taças de ouro, a fim de prolongar 
a vida. Esse desejo universal pelo 
ouro, fez florescer a Alquimia como 
uma disciplina formal no final do 
Séc. I d. C. (BRODY, 1999).

A Alquimia desenvolveu-se em di-
versos locais, simultaneamente, 
muitas vezes com objetivos diver-
sos e contando com aspectos sócio
-políticos-econômicos-religiosos fa-
voráveis ao seu florescimento ou à 
sua queda. Seus seguidores também 
foram peregrinos que buscaram nas 
terras distantes e nas civilizações 
antigas a sabedoria que teria sido 

mantida através dos seus incansá-
veis discípulos, fazendo desses 

locais o refúgio para a época 
de perseguições, tentando 

manter-se ocultos entre 
a população, até a ga-

rantia de que o co-
nhecimento estaria 
preservado através 
de um novo segui-
dor.

A Alexandria é 
considerada o 
“berço da Alqui-
mia”. A Biblioteca 

de Alexandria, “O 
templo das Musas”, 

continha mais de 70 
mil livros (na forma 

de rolos e de papiros e 
atraía estudiosos de todo 

o mundo mediterrâneo e 

Maria, a Judia (Séc. IV). As principais 
contribuições desse período, foram: 
a palavra khemeia, a raiz de nossa 
palavra química; o desenvolvimento 
das técnicas de produção do vidro, 
tinturas e metalurgia; associação 
dos sete metais conhecidos (ouro, 
prata, cobre, ferro, estanho, chumbo 
e mercúrio) aos planetas ou “estre-
las errantes” (Sol, Lua, Vênus, Marte, 
saturno, Júpiter e Mercúrio); a des-
crição dos processos de destilação, 
filtração e solução; existem relatos 
do trabalho com o sulfeto de arsê-
nio, por Zózimo; a descrição da utili-
zação de catalizadores para acelerar 
a transmutação dos metais em ouro. 
Apesar do grande desenvolvimento 
e produção alcançados, alguns fatos 
históricos quase puseram por terra 
esse movimento quando, em 296 d. 
C., o Imperador Diocleciano proibiu 
a Alquimia em todo o Império Roma-
no, ordenando que todos os textos 
Alquímicos fossem queimados. Além 
disso, em 391 d. C., a Biblioteca de 
Alexandria foi saqueada e reduzida 
às cinzas por cristãos, perdendo-se 
quase completamente o seu acervo.

A Alquimia Chinesa desenvolveu-
se ao longo dos Séculos V e II a. C.. 
O Taoísmo (600 a. C.), através dos 
seus princípios complementares yin 
e yang e através dos cinco elemen-
tos (água, fogo, madeira, metais e 
terra), que formam todos os seres, 
favorecerem aos Alquimistas chi-
neses derivarem toda uma prática 
muito complexa que tinha por obje-
tivo a obtenção da Pedra Filosofal e 
da imortalidade, de modo a levar os 
seres à sua maior perfeição. A busca 
pelo ouro era simbólica e restringia-
se à necessidade da sua utilização 
nos alimentos e elixires que confe-

ririam ao homem a vida eterna. A 
Alquimia Chinesa desapareceu 
com a ascensão do Budismo.

A Alquimia árabe tinha como 
objetivo vencer os limites do 
estado humano comum e obter 
uma vitória total sobre o tem-
po e a efemeridade. Um grande 

número de obras foi publicado 
e várias palavras utilizadas até 

hoje têm a sua origem nesse pe-
ríodo (elixir, alquimia, álcool, alam-
bique, dentre outras).  Os principais 
expoentes desse período, foram: 
Jâbir ibn Hayyân – Geber (720 – 
800) - que descobriu a água régia, 
o ácido sulfúrico e o ácido azótico, 
Al-Razi – Rhases (Séc. IX) – que ten-
tou aplicar  a Alquimia à Medicina 
e Ibn Sina – Avicena (980 – 1036) – 
Médico/Alquimista que considerava 
as transmutações como transforma-

ções do aspecto e não da natureza 
dos corpos.

A Alquimia na Europa começou a 
se estabelecer por volta do Séc. XII, 
através do conhecimento trazido 
pelas Cruzadas, quando da tradução 
do árabe para o latim da obra Turba 
philosophorum. No Séc. XIII a Alqui-
mia adquiriu uma grande expansão e 
a principal preocupação era a trans-
mutação dos metais vis em ouro. No 
Séc. XIV, o Papa João XXII lançou 
uma bula de excomunhão contra to-
dos os que cultivassem a arte Alquí-
mica. A Inquisição queimou um certo 
número de Alquimistas, enquanto os 
tribunais seculares condenavam ou-
tros a serem enforcados no patíbu-
lo dourado. No entanto, apesar das 
perseguições, a Alquimia não deixou 
de prosperar e alguns adeptos até 
desempenharam um papel político 
importante (HUTIN). Os principais 
Alquimistas da época, muitos deles 
monges escondidos nos mosteiros 
para terem acesso ao conhecimen-
to da época, foram: Santo Aberto 
Magno (1193 – 1280), Roger Bacon 
(1214 – 1294), Arnaud de Villeneu-
ve (1245 – 1313), Raimundo Lúlio 
(1235 – 1313), Nicolas Flamel (1330 
– 1418), Basílio Valentim (Séc. XV). 
Neste período, os experimentos rea-
lizados resultaram na descoberta de 
diversas substâncias e compostos 
químicos, na preparação de várias 
pomadas e elixires que foram utili-
zados na cura das enfermidades, as-
sim como de artefatos auxiliares nos 
processos, envolvendo vidrarias, 
fornos e destiladores.

Na Renascença, a Alquimia atinge o 
seu apogeu e une-se cada vez mais 
à Cabala, à Magia e à Teosofia. Vá-
rios foram os representantes dessa 
época, mas sem dúvida, Paracelso 
(1493 – 1541) representa também 
talvez no mais profundo sentido do 
termo um “filósofo” Alquímico, cuja 
visão religiosa do mundo se opõe à 
fé e ao pensamento cristão do seu 
tempo. Ele foi demasiadamente con-
traditório, caótico e múltiplo (JUNG, 
1944).

Paracelso, médico e Alquimista, foi 
a primeira pessoa a unir a Medicina 
à Alquimia, com o uso de remédios 
que continham mercúrio, enxofre, 
ferro e sulfato de cobre. Isso levou 
ao uso da destilação por vapor e a 
equipamentos sofisticados (BRODY, 
1999). 

A importância de Paracelso para 
evolução da Química também está 
relacionada com a inauguração da 
primeira cátedra de Química funda-

A contribuição da
AlquimiA de PArAcelso
 para o ensino da química

para lá foram encaminhadas as pro-
duções Alquímicas. O objetivo prin-
cipal da Alquimia na Alexandria era 
a transmutação dos metais em ouro 
e os seus principais representantes 
foram Bolos de Mendes (250 a. C.) 
e Zózimo de Panápolis (330 a. C.) e 

Fique sabendo!

Por Rosely C. Lira-da-Silva
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da no mundo, na Universidade da 
Basiléia (em 1527); com as desco-
bertas de que o ferro atacado pelo 
vitríolo (ácido sulfúrico), em presen-
ça de água, origina “uma libertação 
semelhante ao vento” (hidrogênio) 
e que através da calcinação o es-
tanho aumenta de peso; com o fato 
de abandonar os quatro elementos 
Aristotélicos, substituindo-os pelos 
três princípios (enxofre, sal e mercú-
rio), associando o desequilíbrio des-
ses princípios com o desencadear 
das doenças físicas. Além disso, Pa-
racelso clamou pela necessidade da 
experimentação e por insistir que a 
finalidade da Alquimia, antes prio-
rizando a transmutação dos metais 
vis em ouro, deveria ser substituída 
pela descoberta de remédios que 
permitissem aliviar os sofrimentos 
da humanidade (PAIXÃO, 2002). 

Os estudos de Paracelso na área da 
Química envolveram a preparação 
de princípios ativos que se obtinham 
para a trituração dos remédios, es-
tudos dos poderes curativos das 
ervas, análises químicas, anotações 
em livros de práticas, criação de um 
dicionário próprio, com a utilização 
de neologismos que posteriormente 
foram incorporados ao vocabulário 
da Química, além da utilização de 
gravuras e desenhos representando 
os processos desenvolvidos durante 
os seus experimentos e desenhos 
sugerindo a criação de diversos apa-
relhos que deram suporte e favore-
ceram o desenvolvimento de diver-
sas reações químicas (PARACELSO, 
Tradução de BRAGA, 1973). 

O desenvolvimento dos aparatos e 
os esforços intensos para dividir ou 
destilar substâncias durante todo o 
período da Alquimia forneceram os 
alicerces para a Química moderna, 
que começou a se constituir como 
ciência a partir do Séc. XVII, com a 
aplicação do método experimental e 
o aperfeiçoamento dos instrumen-
tos de medida, que aumentaram os 
conhecimentos sobre a estrutura e 
comportamento dos materiais. 

No Séc. XVIII, Antoine Laurent La-
voisier reivindica a paternidade da 
Química, promovendo a “Revolução 
Química”, com os seus experimentos, 
derrubando a Teoria do Flogístico 
(de Sthal, com profundas raízes na 
Alquimia) e reutilizando a Química 
pneumática (de Boyle e Boerhaave). 
Apesar de vários questionamentos 
sobre ter sido promovida uma revo-
lução ou não (pois não foi definido 
um ponto focal, não estabeleceu con-
ceitos realmente novos e em menos 
de 20 anos vários dos seus concei-

tos foram revistos), Lavoisier desen-
volve experiências caracterizadas 
pela precisão, tendo como objetivos 
principais elucidar as questões en-
volvendo a verdadeira natureza dos 
metais, o aumento o peso nos fenô-
menos envolvendo a ação do fogo e 
o papel do ar nesses processos e na 
revivificação das então chamadas 
cais metálicas - nossos óxidos (GOL-
D-FARB & FERRAZ, 1992). 

Segundo Chassot (1995): “Não pro-
cede a concepção reducionista da 
Alquimia como práticas da Idade 
Média e do Renascimento que bus-
cavam a transformação de metais 
menos nobres em ouro. Da mesma 
forma, não se pode simplificar di-
zendo que a transição da Alquimia 
para a Química corresponde à ascen-
são da primeira em ciência. A Alqui-
mia, segundo algumas concepções, 
não pode ser considerada a origem 
da Química, pois restringia-se mais a 
concepções filosóficas da vida.”

Pelo exposto anteriormente, mais 
de vinte séculos separam a Alqui-
mia na Alexandria (Séc. III a. C.) e a 
Revolução Química de Lavoisier e 
o nascimento da Química Moderna 
(Séc. XVIII), passando pela Alquimia 
de Paracelso (Séc. XV). Milhares de 
personalidades, fatos históricos, po-
líticos, religiosos e sociais recheiam 
o nascimento e amadurecimento dos 
conceitos atualmente estudados nas 
aulas de Química do Ensino Médio. 
Trata-se de uma fonte quase inesgo-
tável de situações riquíssimas para 
tornar as aulas menos monótonas e 
decorativas, cabendo ao professor o 
conhecimento e a exploração dessa 
fonte de saber, pois:

“Um professor de ciências históri-
ca e filosoficamente instruído pode 
ajudar os seus alunos a compreen-
derem exatamente como a ciência 
apreende e não apreende o mundo 
real, subjetivo e vivido. Um profes-
sor sem essa instrução deixa os seus 
estudantes com a infeliz escolha en-
tre rejeitar, por ser uma fantasia, ou 
o seu próprio mundo ou o mundo da 
ciência.” (Michael Mathews, Science 
Teaching, 1994, p.213).

Dr. Berinjela Explica

A fase da adolescência é marcada por muitas transformações 
principalmente, as físicas. Meninas e meninos passam por mudanças 
em seu corpo, no caso dos meninos, é comum observar o aparecimento 
de pelos em algumas regiões do corpo, alargamento dos ombros, 
desenvolvimento dos órgãos genitais, engrossamento da voz e o 
aparecimento de uma protuberância na região do pescoço. Essa 
protuberância na região do pescoço dos rapazes, chamada popularmente 
de gogó, é resultado da dilatação da faringe que acontece justamente, 
na adolescência, e tem como consequência o engrossamento da voz 
dos meninos nessa fase da vida.

O qUE É O “gOgÓ” NO PESCOÇO DOS RAPAZES?
Por Rosemeire Machado da Silva
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João Victor, 12 anos, adora brincar com 
os amigos do seu bairro e sempre gostou 
da natureza e tudo que a envolve, desde a 
pequena formiga até a maior das árvores 
que já tinha visto. Cursando a 6ª série do 
ensino fundamental, acordava bem cedo 
todos os dias, já que sua escola era um 
pouco longe de onde ele morava. Todo dia 
era a mesma coisa: chegava à sala de aula, 
ficava sentado por várias horas ouvindo 
o professor explicar o conteúdo, brincava 
um pouco com os colegas, mais horas de 
estudo e no início da tarde retornava para 
casa. João Victor está passando pelo pro-
cesso de educação que hoje é conhecido 
como “formal”.

A educação formal é definida como uma 
formação organizada principalmente na 
instituição escolar, através de diversos 
componentes pedagógicos e administrati-
vos. Este tipo de educação, que está con-
solidado atualmente, tornou-se necessária 
para o ser humano, mas não é o único. 
Agora, como que o processo de apren-
dizado, não só dos estudantes, mas de 
todas as pessoas envolvidas num deter-
minado tipo de educação podem ser con-
templados pela magia do ensino? Surge 
então a “Educação informal”, abrangendo 
toda a aprendizagem ocorrida nas redes 
sociais da vida cotidiana, como as redes 
familiares, vizinhança, amizade, lazer, in-
formação, etc. Associada a ela, existe a 
“educação não formal” ou “semi-formal”, 
referindo-se às atividades pedagógicas 
que ocorrem em museu e hibridizam as-
pectos da educação formal e informal. 

A livre escolha das pessoas é “o ponta pé” 
inicial para que se crie um ambiente in-
formal de educação. Fazendo referência a 
estes ambientes, os museus o represen-
tam muitíssimo bem. Até o século XX, os 
museus eram tidos como lugares centrais 
de pesquisas científicas, começando aos 
poucos a dividir esse papel importante 
na comunidade científica com as univer-
sidades e outros centros de pesquisa. 
Ainda sendo essenciais na produção de 
conhecimento em várias áreas das Ciên-
cias Naturais, os museus possuem função 
importantíssima no papel educativo e in-

formacional. Como isso é feito? De onde 
vem o ensino a partir dos museus e suas 
exposições?

Antes de qualquer coisa, deve-se ter o 
conhecimento que os museus podem 
também ser locais centrais de divulgação, 
popularização e educação para a ciência, 
servindo como ponte entre o que está ex-
posto e o conhecimento que ocorre nas 
ações educativas. O potencial didático dos 
museus para ensino da ciência vem sendo 
fortemente utilizado nos espaços esco-
lares. Difundir o conhecimento e intensi-
ficar o aspecto de “ensino-aprendizagem” 
das ações museais nas escolas tem sido 
um desafio até o início do século XXI. São 
por essas e outras que as escolas há mui-
to tempo procuram esses espaços para 
visitas, fazendo com que o museu pro-
mova várias ações educacionais voltadas 
a esse público específico. As atividades 
desenvolvidas nestes espaços se referem 
não apenas em tornar acessíveis as infor-
mações presentes nas exposições para o 
público visitante, como também propor-
cionar momentos de prazer e deleite, de 
vivências lúdicas e contemplação.

Sendo um tipo de mídia da educação, esses 
espaços são fundamentais, pois essa for-
mação ajuda as pessoas a pensar, traz au-
tonomia e faz com que tenham uma com-
preensão do todo. Diversas interações 
são construídas durante o processo 
de educação não formal, uma delas é 
a do aluno e o conhecimento exposto. 
Tais interações são responsáveis por 
estabelecer conexões entre os conheci-
mentos ali vivenciados e as experiências 
que o indivíduo já traz consigo, seja ela 
uma simples conversa familiar ou até 
mesmo o conteúdo aprendido dentro da 
sala de aula. Desse modo, as visitas aos 
museus evidenciam que os processos de 
aprendizagem dos estudantes acabam se 
potencializando.

É preciso haver uma maior sensibilização 
dos educadores e dos profissionais de 
museus de forma a compreender que os 
ambientes informais de educação, tais 
como os museus, representam espaços 

EducaÇÃo 
nÃo formal: 
museus também ensinam?

Por Felipe Barbosa Dias
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acessórios para o processo educativo for-
mal, e que a educação não formal precisa 
ser valorizada e intensificada em todos os 
níveis educacionais brasileiros.

Lembra de João Victor, o amante da na-
tureza? Ele já espalha para toda a família 
que em uma das idas ao museu com a es-
cola, foi possível aprender muito mais do 
que ele havia aprendido em uma sema-
na inteira! Pôde ver tudo o que ele tinha 
aprendido nas aulas de ciências, até mes-
mo os ossos do seu dinossauro preferi-
do. João conheceu um mundo cheio de 
novidades, e curioso do jeito que é... Bom, 
podemos imaginar que João teve uma ex-
periência incrível e única.
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