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APRESENTAÇÃO
Ufa! Chega quentinho o 4º e último número de 2014 da Revista Jovens 

Cientistas do Programa Social de Educação, Vocação e Divulgação 
Científica da Bahia da UFBA!

Este é um número especial, pois, como prometido, efetivamente traz a maio-
ria dos artigos premiados no 5º Encontro de Jovens Cientistas, que aconteceu 
em 2014 no Campus da UFBA. Missão dada, missão cumprida pela equipe do 
Programa e eu estou muito satisfeita e feliz por termos conseguido alcançar 
esta meta, que há muito tempo era uma vontade nossa. Assim, o Encontro de 
Jovens Cientistas se consolida como um evento científico feito para, com e 
por jovens e seus professores, em uma parceria que representa um avanço na 
educação científica hoje em nosso País. 

A publicação é a etapa final da Ciência. Não se conhece o que não se publica. 
Sem o texto final, por mais simples que seja, o conhecimento não se materia-
liza. Eu bem sei como esta etapa é difícil e compreendo que muitos dos traba-
lhos premiados, infelizmente não constarão nesta edição especial. Não é fácil 
reunir-se novamente com o grupo e juntar forças para escrever o texto final, 
após todo o processo de produção, da ideia ao resumo, que culminou com a 
apresentação no Evento. Por isso, deixo registrados os meus PARABÉNS aos 
estudantes e professores que chegaram até aqui. O esforço valeu a pena! Aos 
que não conseguiram escrever o artigo, ainda podem fazê-lo e estão convida-
dos a fazer em outra oportunidade e enviar para a Revista, que estará sempre 
de braços abertos a estes parceiros. Reforçamos também o convite que já 
fizemos, para a publicação de seus artigos, aos que não foram premiados e 
que apresentaram trabalhos excelentes.

Este número não traz só os artigos premiados. Vocês poderão ler 28 artigos 
com diferentes temáticas, escritos por jovens e seu professores-orientadores, 
premiados no 5º Encontro de Jovens Cientistas de 2014; por cientistas re-
nomados; por estudantes das pós-graduações em Diversidade Animal (UFBA) 
e Ensino, Filosofia e História da Ciência (UFBA/UEFS); além de todos aqueles 
convidados a escrever em nossa Revista. A todos vocês, agradeço pela con-
fiança e pela parceria em trilhar este novo caminho da divulgação científica e 
fazer parte da nossa história!

Abre a revista uma emocionante carta ao jovem cientista brasileiro, escri-
ta pela Drª Júlia Prado-Francescchi, que tenho o orgulho de dizer, foi mi-
nha orientadora de Doutorado em Ciências Médicas na UNICAMP. Leiam com 
atenção e se inspirem nesta mulher que, aos 82 anos, ainda continua traba-
lhando e tem muito a dizer de sua larga experiência como naturalista, cientis-
ta, professora universitária, orientadora de dezenas de pessoas e que colocou 
seu nome na história ao descobrir uma nova toxina do veneno de cascavel, 
a Giroxina. 
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A seção Trabalhando com a ciência traz artigos dos trabalhos apresen-
tados sob forma de Comunicação Oral, em Vida de Jovem Cientista, 
no 5ª Encontro de Jovens Cientistas e que falam sobre a caricatura, o 
autismo, as infecções dentárias, o uso de histórias em quadrinhos no 
ensino de Paleontologia, a produção de óleos a partir de microalgas e 
o uso do desenho como ferramenta na investigação em aprendizagem 
em Biologia.

Na seção Experimente! vamos ler os artigos dos experimentos apresen-
tados no Gabinete de Curiosidades Científicas, durante o 5ª Encontro de 
Jovens Cientistas e somos convidados a saber como se constrói uma 
luneta para o ensino da Astronomia nas aulas de ciências; que idades 
mudam a depender do planeta; nos aproximar do tema Morte e das es-
tranhas formas de morrer; sobre o processo de acidificação dos mares; 
e, finalmente, sobre a possibilidade de ter uma casa totalmente automa-
tizada. Será que é possível?

É hora de brincar e ler a sessão Ciência Lúdica e nos divertir com os arti-
gos dos jogos apresentados durante o 5ª Encontro de Jovens Cientistas 
que tratam de temas como o coração, as bactérias, os carboidratos e as 
organelas celulares. Assim fica fácil aprender Ciências!

Em Ciência em Cena vamos curtir a emocionante história de um lagarto 
e uma rã falando sobre a magia de suas peles... 

Na Conversa com Cientistas, com a palavra a Drª. Luciana Casais-e-Silva 
nos esclarecendo sobre os mistérios da nossa memória.

Dr. Berinjela nos explica qual a diferença entre Paleontologia e Arqueo-
logia; se uma pessoa cair entre as nuvens, será que ela vai se molhar?; 
se pênis tem osso e porque as lâmpadas incandescentes enfraquecem 
quando alguém toma banho.

Finalmente, Fique Sabendo! nos coloca por dentro do bairro de Cajazei-
ras em Salvador na Bahia, do Museu Virtual de Maranguape e do ensino 
de Astronomia em Itarema, ambas as cidades no estado do Ceará.

Tenho certeza que vocês vão gostar demais deste número. Boa leitura!

Rejâne M. Lira-da-Silva 
Bióloga, Professora Associada do 

Instituto de Biologia da UFBA e 
Editora-Chefe da Revista Jovens

 Cientistas (rejane@ufba.br)
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Conversa de Cientista

Carta ao

brasileiro

jovem cientista
Por Júlia Prado-Franceschi

Meus queridos,
De forma virtual, quando pensamos 
em iniciação científica, vem-nos à 
mente a figura de um professor/a 
(“mestre”) cercado de jovens ansiosos 
(“gafanhotos”) em aprender os “segre-
dos” da arte de fazer ciência...

Alguns desses jovens destacam-se 
por sua vontade inata de dedicar-se a 
um determinado assunto ou engajar-
se em um grupo específico que já vem 
trabalhando e apresentando resulta-
dos em certas áreas. Outros, ainda in-
certos, jogam-se de cabeça, sem saber 
muito bem porque, esperançosos de 
que “alguém” lhes diga o que fazer, o 
que estudar, que papel desempenhar 
em um grupo já formado ou em for-
mação.

Em ambos os casos, o que possibili-
ta o sucesso almejado é a sintonia 
(nem sempre instantânea) que se es-
tabelece entre quem orienta e quem 
é orientado.

De certa forma já sabemos que du-
rante o processo de aprendizagem de 
técnicas e métodos científicos, a ex-
periência do professor é fundamental, 
mas, em minha opinião (e de muita 
gente mais), não é tudo! É preciso que 
a essa experiência estejam atrelados: 
a capacidade de estimular o desen-
volvimento do “pensar cientificamen-
te”, o respeito à criatividade do aluno 
e, principalmente, a alegria e o prazer 
demonstrados no acompanhamento 
do crescimento dos novatos.

Como programa, a iniciação científica 
é um dever de dupla direção: da ins-
tituição que deverá oferecê-la como 
programa definido (não como ativida-
de eventual ou esporádica) e do alu-
no que a ela se candidata, como meta 
de formação conquistada e não como 
realização de tarefa remunerada por 
uma bolsa.  Quando bem conduzida, 
leva ao engajamento do estudante de 
graduação ao processo de aumento 
da produção científica, e mais do que 
tudo à formação de “novos” pesquisa-
dores, que se deseja seja contínuo e 
renovada.

Em resumo, a iniciação possibilita o 
“despertar” ou o “crescimento” de uma 
“vocação científica” além de preparar 
o aluno para a vida acadêmica, abre-
viando o tempo em que irá desenvol-
ver um programa de pós-graduação, 
que poderá ser marcado por profundo 
sentimento de realização. Mais impor-
tante do que o aprendizado de técni-
cas, o aluno deve ser estimulado aos 
saudáveis “hábitos de pensar, ler, es-
crever” e demonstrar sua criatividade 
na solução de novos problemas.

Na escolha do trabalho que será de-
senvolvido, é necessário um plane-
jamento que requer várias etapas: 
inicialmente a pesquisa bibliográfica 
para que o aluno conheça as técni-
cas que já foram utilizadas na abor-
dagem de determinados problemas 
(lembrem-se de que outros pesqui-
sadores já percorreram o caminho 
que vocês ora iniciam); se, a seu ver, 
forem detectadas lacunas no que foi 
feito, torna-se então possível a busca 
de uma abordagem original! Em al-

gum momento, vocês poderão achar 
que estão tendo idéias “brilhantes”, 
em outros dias nem tanto, ou para sua 
tristeza, sua abordagem está comple-
tamente “furada”... O orientador que 
leva a sério sua função saberá quando 
e como separar o joio do trigo! 

Lembre-se sempre que o tempo que 
o orientador lhe dispensa é precioso 
e ele (ou ela) só o faz porque acredita 
em você, porque apresenta a preciosa 
qualidade de “estar disponível”, vigi-
lante e orgulhoso de seu crescimento.   
Decepcioná-lo, é como faca de dois gu-
mes: você também ficará frustrado(a). 

Na relação mestre e aprendiz além 
das vantagens descritas, haverá opor-
tunidade de ter acesso a contatos 
importantes para sua futura carreira, 
com sua integração a uma boa rede 
social, a abertura de portas para o 
mundo científico ao qual pertence-
mos todos e uma “alegria de viver” de 
modo produtivo em uma sociedade 
em crescimento!

É o que sinceramente desejamos a 
você, jovem cientista brasileiro!

Júlia Prado-Franceschi 
é Bióloga, Cientista e Professora Apo-
sentada da Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP), Campinas, São 
Paulo (juliafranceschi@uol.com.br).
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Segundo a Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e a Agri-
cultura (FAO/ONU), a agricultura 
familiar inclui todas as atividades 
agrícolas de base familiar e está liga-

da a diversas áreas do desenvolvimento 
rural; consiste em um meio de organi-
zação das produções agrícola, florestal, 
pesqueira, pastoril e aquícola que são 
gerenciadas e operadas por uma família 
e predominantemente dependente de 
mão-de-obra familiar, tanto de mulheres 
quanto de homens.

Este ano, estamos comemorando em 
todo o planeta o Ano Internacional da 
Agricultura Familiar, com o objetivo de 
apoiar a formulação de políticas que pro-
movam a agricultura familiar sustentá-
vel, aumentar o conhecimento, a comuni-
cação e sensibilização pública, obter um 
melhor entendimento das necessidades, 
potencial e restrições da agricultura fa-
miliar e criar sinergias para a sustenta-
bilidade.

Neste contexto, a Sala Verde da UFBA, 
tem promovido um conjunto de ações 
educativas, cujo carro-chefe é oficina 
”Jovens do Dedo Verde”. É uma iniciati-
va inspirada na história do menino Tistu, 
retratada pelo escritor francês Maurice 

Sala Verde da UFBA

COMEMORA O ANO INTERNACIONAL DA 

AGRICULTURA FAMILIAR COM AÇÕES EDUCATIVAS 

INTITULADA “JOVENS DO DEDO VERDE”

Por Rejâne M. Lira-da-Silva 

Conversa de Cientista

Druon, no livro O Menino do Dedo Verde 
(1957). Com seu polegar verde espalha-
va plantas e flores na cidade de Mira-
pólvora, inclusive nas armas da fábrica 
o Senhor Papai. Esta oficina é uma ação 
conjunta com o Componente Curricular 
ACCS A82 – Programa Social de Educa-
ção, Vocação e Divulgação Científica da 
Bahia e com o Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Docência da UFBA 
(PIBID/CAPES/UFBA), com vistas à im-
plantação de Hortas Escolares Suspensas 
em instituições de ensino.

Em 2014, promovemos 4 (quatro) ati-
vidades educativas, que incluíram uma 
oficina de criação de hortas suspensas, 
peças de teatro e uma gincana. Em fe-
vereiro estivemos no Centro Integrado 
da Criança e do Adolescente (CIAC), no 
Alto de Ondina, uma instituição não for-
mal, onde trabalhamos com cerca de 60 
crianças e pré-adolescentes.

Em maio, estivemos na Escola Munici-
pal Irmã Elisa Maria, em Nova Brasília, 
durante a 12ª Semana Nacional de Mu-
seus do Núcleo de Ofiologia e Animais 
Peçonhentos da UFBA. Nesta escola 
trabalhamos com cerca de 300 crianças 
e pré-adolescentes que implantaram a 
horta, cultivaram e já estão colhendo os 
legumes, verduras e temperos que estão 

sendo usados na preparação da alimen-
tação na escola.

Durante a 8ª Primavera de Museus do 
Núcleo de Ofiologia e Animais Peçonhen-
tos da UFBA, em setembro a vez foi do 
Colégio Estadual Ana Cristina Prazeres 
Mata Pires, em Alto de Coutos. A oficina 
nesta escola foi agitada e as atividades 
aconteceram com 500 jovens que im-
plantaram a horta, assistiram às peças e 
participaram da gincana.

Nossas atividades não se restringiram a 
Salvador, pois estivemos também na co-
munidade de São Francisco do Paraguas-
su, distrito de Cachoeira, no Recôncavo 
da Bahia, no Colégio Municipal de Pri-
meiro Grau São Francisco do Paraguas-
su, trabalhando com cerca de 200 estu-
dantes. Nesta escola os alunos puderam 
levar suas hortas suspensas para casa 
depois das hortaliças crescerem sob os 
seus cuidados.

Acreditamos que estas ações ressalta-
ram que agricultura familiar é a forma 
predominante de agricultura tanto nos 
países desenvolvidos quanto nos países 
em desenvolvimento; que os agricultores 
familiares são uma parte importante da 
solução por um mundo livre da pobre-
za e da fome e que a agricultura familiar 
contribui para um desenvolvimento sus-
tentável.

Rejâne M. Lira-da-Silva 
é Bióloga, Professora Associada do 

Instituto de Biologia da UFBA e 
Editora-Chefe da Revista Jovens

 Cientistas (rejane@ufba.br)

Foto: Arquivo RJC
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Conversa de Cientista

A HISToRIA DA 

A história da caricatura no Brasil co-
meçou a partir de Manuel de Araú-
jo Porto Alegre (1806-1879) em 
1837, quando publicou a primeira 

caricatura anonimamente no “Jornal do 
Comércio” (RIO DE JANEIRO-RJ). A pala-
vra caricare vem do italiano e significa 
carregar em proporções algum defeito 
físico. O objetivo desse artigo é apre-
sentar um breve histórico da arte da ca-
ricatura no Brasil. O “Lanterna Mágica” 
foi o primeiro jornal no Rio de Janeiro 
a imprimir caricaturas, no período de 
1844 a 1845. Rafael Mendes de Car-
valho (1817-1870) foi considerado o 
mais notável caricaturista da época. No 
final da primeira metade do século XIX, 
surge no Rio de Janeiro, Frederico Gui-
lherme Briggs (1813-1870) com carica-
turas políticas. Ângelo Agostini (1843-
1910) foi considerado um dos maiores 
caricaturistas brasileiros do século XIX, 
colaborando desde o primeiro número 
do jornal “Vida Fluminense” em 1868 e 
publicou o primeiro número da “Revis-
ta Ilustrada”. O ano de 1900 inaugurou 
uma fase nova na história da caricatu-
ra brasileira, com fundação da “Revis-
ta da Semana” (RIO DE JANEIRO-RJ), 
na mesma época surgem também três 
grandes caricaturistas, Raul Perdeneiro 
(1874-1953), Calixto Cordeiro (1877-
1957) e José Carlos de Brito e Cunha 
(1884-1950). Nas décadas de 60 e 70 
aparecem grandes nomes como Ziral-
do (1932), cartunista, chargista, pintor, 
dramaturgo, caricaturista, escritor, cro-
nista, desenhista, humorista, colunista 
e jornalista brasileiro. É o criador de 
personagens famosos como “O Menino 
Maluquinho” e é, atualmente, um dos 
mais conhecidos e aclamados escritores 
infantis do Brasil. Borjalo (Mauro Bor-
ja Lopes) nasceu em Pitangui (Minas-
Gerais), em 15 de novembro de 1925 
e faleceu no Rio de Janeiro, em 18 de 
novembro de 2004; foi um desenhista 

e cartunista brasileiro, conhecido por 
seus personagens de traços simples (de-
senhados sem boca e, na maior parte 
das vezes, sem diálogo). Fortuna (Regi-
naldo Azevedo) considerado O CARTU-
NISTA DOS CARTUNISTAS, um dos mais 
destacados desenhistas da história da 
imprensa no Brasil foi cofundador de 
“O Pasquim”, nasceu 1931 e faleceu em 
1994. Jaguar (Sérgio Jaguaribe) no iní-
cio da década de 60 passou a ser um 
dos principais cartunistas da revista “Se-
nhor”, colaborando também na “Revista 
Civilização Brasileira”, na “Revista da 
Semana”, no semanário “Pif-Paf” e nos 
jornais “Última Hora” e “Tribuna da Im-
prensa”. Claudius (Claudius Ceccon), ar-
quiteto, designer, jornalista, desenhista, 
ilustrador e cartunista, trabalhou no jor-
nal “O Cruzeiro” como auxiliar de pagina-
dor, em 1954 e três anos mais tarde, fez 
caricaturas para o “Jornal do Brasil”; no 
início da década de 1960, cursou dese-
nho industrial na Escola Superior de De-
senho Industrial (ESDI), no Rio de Janeiro 
e passou a integrar, em 1969, a equipe 
do jornal “O Pasquim”. Appe (Amilde Pe-
drosa) trabalhou em vários jornais, den-
tre eles, “A Manhã” e “A Vanguarda”; em 
1952, começou a trabalhar nas revistas 
“A Cigarra” e “O Cruzeiro”, como pagina-
dor, ilustrador e cartunista político. Nos 
anos 90 temos Luís Fernando Veríssimo, 
escritor brasileiro, cartunista e tradu-
tor e mais conhecido por suas crônicas 
e textos de humor, mais precisamente 
de sátiras de costumes, publicados dia-
riamente em vários jornais brasileiros; 
Veríssimo é ainda músico, tendo tocado 
saxofone em alguns conjuntos; com mais 
de 60 títulos publicados, é um dos mais 
populares escritores brasileiros contem-
porâneos. Atualmente, essas ilustrações, 
“as caricaturas” estão presentes em to-
dos os jornais, revistas e na internet, e 
novos ilustradores continuam contando 
essa história.

Por Ednei William Morais Melo dos Santos, 
Jorge Lúcio Rodrigues das Dores e Josefa Rosimere Lira-da-Silva
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Trabalhando com a ciÊncia

Nos últimos anos, o Autismo se 
tornou uma área de pesquisa 
bastante ativa e discutida. Mas 
afinal, o que é o Autismo? O 

transtorno autista faz parte de um con-
junto de síndromes conhecido como 
TEA (Transtorno do Espectro Autista). 
É um quadro clínico que se caracteri-
za por prejuízos na interação social, 
nos comportamentos não verbais, tais 
como, contato visual, expressão facial 
e postura e na comunicação verbal, 
podendo existir atraso ou até mesmo 
ausência da linguagem. No Brasil, não 
existem estatísticas oficiais sobre o 
Autismo, entretanto, nos Estados Uni-
dos, pesquisas indicam que uma em 
cada sessenta e oito crianças são autis-
tas, porém os meninos são quatro ve-
zes mais propensos a esse transtorno 
que as meninas.

Quais são as causas? Ainda não se 
sabe ao certo, mas acredita-se que 
uma combinação de fatores pode le-

 UM NOVO CAMINHO PARA A INCLUSÃO
O Autismo e o método Floortime:

var ao distúrbio, sobretudo os fatores 
genéticos como: anomalias cromossô-
micas, deficiências neurológicas, idade 
avançada dos pais e diabetes durante 
a gravidez.

E quanto ao diagnóstico? Não existem 
exames específicos para identificar o 
TEA; o diagnóstico é clínico, ou seja, é 
realizado por meio de observação di-
reta do comportamento da criança e 
de uma entrevista com os pais. Isso só 
é possível porque as crianças autistas 
frequentemente apresentam dificul-
dades em diversas situações de sua 
vida cotidiana como: brincar de faz de 
conta, dividir experiências, interagir 
socialmente, realizar contato visual di-
reto, criar vínculos afetivos. Isso sem 
contar com comportamentos restritos 
e repetitivos conhecidos como este-
reotipias: rolar no chão, torcer os cabe-
los, adesão a rotinas e rituais.

Outro ponto fundamental é que muitas 

das crianças diagnosticadas com o TEA 
também possuem uma hipersensibili-
dade. Ela pode ser: visual, tátil ou audi-
tiva e, por isso, essas crianças tendem 
a tapar os ouvidos ou se lançar em um 
acesso de raiva em lugares com luzes 
fortes ou sons altos, como, por exem-
plo, uma loja lotada. Ou, ao contrário, 
elas podem ser facilmente distraídas 
por sons quase imperceptíveis para os 
outros.

É importante lembrar a grande varia-
bilidade na apresentação do Autismo, 
pois muitas crianças, apesar de autis-
tas, têm a inteligência intacta e algu-
mas são, inclusive, superdotadas. Mas 
as dificuldades de socialização e co-
municação frequentemente criam de-
safios na vida cotidiana delas. E, por 
isso, é imprescindível o uso de méto-
dos para ajudar os portadores do TEA 
a vencer esses desafios.

Atualmente, um dos métodos mais utili-
zados é o Floortime, também conhecido 
como modelo D.I.R. (Desenvolvimen-
to Diferencial Individual e Relacional), 
criado pelo doutor Stanley Greenspan, 
por volta de 1980. 

Por que Floortime? Traduzindo para o 
português, a intervenção significa “tem-
po no chão”, pois, durante as sessões 
da terapia, os adultos de fato vão ao 
chão, para uma melhor interação com 
a criança.

Como ele funciona? Nesse modelo, o 
terapeuta ou até mesmo um membro 
da família, segue os interesses emo-
cionais da criança, utiliza brinquedos 
e objetos que despertem algum inte-

Por Beatriz Rocha Darzé, Bianca Martinez Neves, Maria Clara Bastos de Sá, 
Maria Luiza Leitão Ribeiro e Marineuza Matos dos Anjos
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resse nela e, a partir daí, a estimula a desenvolver um maior domínio das suas 
atividades sociais, emocionais e intelectuais. A terapia não tem como objetivo 
focar em competências e comportamentos isolados, isto é, o terapeuta não visa 
ensinar a criança conhecimentos como língua portuguesa ou matemática. Na prá-
tica, ele procura motivá-la a manter relações sociais saudáveis e a desenvolver 
sua autonomia.

Os brinquedos mais utilizados na terapia são aqueles que simulam atividades 
cotidianas: comida de mentirinha, objetos da casa e bonecos representando a 
família ou membros da comunidade (policiais, médicos e bombeiros). Além disso, 
utilizam lápis de cor, tinta e massa de modelar para incentivar a criança a desen-
volver a sua imaginação e as suas atividades táteis.

É necessário o diagnóstico e tratamento precoces para que essas crianças te-
nham uma vida participativa na sociedade. Porém, nem sempre isso acontece, 
pois muitos médicos não estão devidamente preparados para realizar a identifi-
cação do transtorno que pode ser feita antes dos três anos de idade, quando as 
características e estereotipias são geralmente evidenciadas.

O Brasil é participante ativo na conscientização a respeito do Autismo, em espe-
cial no que se refere ao dia 02 de abril, dia mundial da conscientização do Autis-
mo. É primordial o esclarecimento sobre o espectro autista e o método Floortime, 
visto que muitos desconhecem ou sabem pouco sobre o assunto. Somente a 
informação adequada pode fornecer as ferramentas que favoreçam a construção 
de um novo caminho para a tão idealizada inclusão dos autistas.

*Este trabalho foi apresentado em Vida 
de Jovem Cientista, no 5º Encontro de 
Jovens Cientistas - 2014, e foi agracia-
do em 1º lugar com o Prêmio Jovem 
na Ciência, modalidade Comunicação 
Oral, categoria Ensino Fundamental II.
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Quando falamos em saúde bucal, 
na maioria das vezes pensa-
mos apenas em uma escovação 
bem feita e o uso correto do 

fio dental, porém, estamos mais 
expostos a perigos na boca, 
do que imaginamos. Mes-
mo uma boca saudável 
abriga uma quantidade 
enorme de bactérias 
e outros micróbios. 
Isso pode aumentar 
muito quando es-
tamos falando de 
pessoas que res-
piram pela boca, 
esses estão sempre 
expostos à poluição 
e as toxinas existen-
tes no ar, acabam se 
acumulando nos dentes, 
causando problemas nas 
gengivas e aos próprios den-
tes.

Infecções bucais podem matar? 
Muitas pessoas pensam que ao não 
tratarem uma cárie, só terão que 
extrair o dente e pronto, mas estas 
estão erradas pois se uma simples 
cárie evoluir, pode se infiltrar nos 
vasos sanguíneos e chegar ao cora-
ção, causando inflamações do cora-
ção, que podem matar. Segundo os 

Trabalhando com a ciÊncia

DETERMINANTES SOCIAIS E 
BIOLÓGICOS DAS INFECÇÕES DENTÁRIAS. 
INFECÇÕES BUCAIS PODEM MATAR?

dados de 2003 do IBGE, cerca de 30 
milhões de brasileiros nunca estive-
ram em um consultório odontológi-

co. Talvez, por esta razão muita 
gente ainda acredita que os 

problemas bucais este-
jam limitados apenas 

às cáries. A boca é 
o órgão do corpo 
humano mais ex-
posto a proces-
sos infecciosos 
e traumáticos.                                     

Existe uma re-
lação entre a 
desnutrição e 
a cárie dentá-

ria precoce na 
primeira infância. 

Verificou-se que a 
cárie infantil é muito 

comum nas comunida-
des de baixa renda, nas 

quais a desnutrição é um fa-
tor comum. Estudos mostram que 

crianças desnutridas tendem a apre-
sentar defeitos no esmalte do dente, 
como também estão predispostas a 
um maior risco à cárie dentária. Se 
a cárie não for diagnosticada rapi-
damente, esse processo evolui e 
pode levar à morte da polpa e até 
a formação de um abcesso, coleção 

Por Laura Mesquita, Lorena Xavier, Ana Carolina Mendes, 

Maria Lua Vitória e Maria Goretti Silva de Sousa
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de pus com a presença de bactérias. Nesse caso, é importante se preocupar, 
pois a infecção pode chegar à corrente sanguínea e infecionar outras partes 
do corpo. A saúde da boca não pode ser separada da saúde geral do orga-
nismo, endocardite inflamatória, reumatismo articular agudo, gastrite e até 
partos prematuros são algumas das sérias consequências que uma infecção 
buco dentária pode provocar. 

O objetivo deste artigo é discutir os determinantes sociais e biológicos de 
maior prevalência na infância a partir dos sete anos de vida, quando os 
dentes de leite começam a cair, um por um, até a adolescência, e divulgá-los 
como medidas preventivas primárias. A divulgação dos resultados está vin-
culada à apresentação de modelos dentários que facilitam a demonstração 
de uma boca saudável e uma contaminada. A partir deste projeto escolar, 
concluiu-se que os cuidados essenciais e preventivos voltados à criança são 
imprescindíveis para a manutenção de sua saúde bucal. E que a prevenção 
é fundamental, pois existem muitos males capazes de afetar o sorriso de 
uma pessoa e que as doenças ocasionadas surgem na infância, como uma 
gengivite podendo chegar consequências graves, como a morte.                  

Por isso, manter uma boca saudável é importante para o bem estar geral das 
pessoas. Os cuidados diários tais como uma boa escovação e o uso correto 
do fio dental são muito importantes. Devemos ter em mente que a preven-
ção é maneira mais econômica, menos dolorida e menos preocupante de se 
cuidar da saúde bucal.

Muitas pessoas não têm acesso a um tratamento odontológico adequado, 
em função de sua baixa condição financeira e a falta de especialistas na área 
de saúde bucal pública. Explorar o assunto permite ampliar o conhecimento 
sobre inúmeros males capazes de afetar o sorriso de uma pessoa, que estão 
ligados a falta de cuidados essenciais, com a limpeza dos dentes e de toda 
cavidade bucal, ocasionando doenças que vão desde a gengivite até uma 
consequência grave como a morte.
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PALEOTIRINHAS:
APROXIMANDO A PALEONTOLOGIA 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Trabalhando com a ciÊncia

Por Rafaela Santos Chaves e Daniel Paulo Alves da Silva

Entendemos que “tirinha” é uma 
sequência curta de quadrinhos 
com conteúdo crítico e humorís-
tico publicada com regularidade. 

Crianças e adolescentes crescem 
lendo revistinhas de histórias em 
quadrinhos (HQ) e apresentam mui-
ta familiaridade com este tipo de 
leitura, por isso, o uso de HQ, tiri-
nhas e ilustrações é importante na 
divulgação científica para jovens.

Apesar das vantagens do uso desses 
materiais no contexto escolar – lin-
guagem acessível aos estudantes, 
leitura fácil e divertida, entre outras, 
tais recursos são pouco explorados 
em sala de aula, principalmente na 
educação científica. 

A Paleontologia, ciência que estu-
da os fósseis e a vida pretérita do 
planeta, não é uma disciplina do 
currículo da Educação Básica, mas 
muitos conteúdos do domínio da Pa-
leontologia são fundamentais para a 
compreensão de temas de Biologia 
e Geografia, como evolução, distri-
buição dos seres vivos no planeta, 
configuração dos continentes e alte-
rações climáticas. Diversos autores 
da área de ensino de Paleontologia 
sinalizam a importância de aproxi-
mar o conhecimento paleontológico 
do ensino básico. Pensando nisso, 
surgiu a ideia para a produção das 
Paleotirinhas, tirinhas para abordar 
conceitos básicos de Paleontologia 
com pretensão de divulgar o conhe-

cimento paleontológico nas escolas.

Os temas desenvolvidos nas paleo-
tirinhas abarcaram conteúdos fun-
damentais que foram trabalhados 
de maneira simples, objetiva e com 
muito humor. Assuntos como evo-
lução, extinção, fossilização, mu-
danças climáticas e megafauna de 
mamíferos originaram as primeiras 
paleotirinhas. Apesar do teor humo-
rístico, de brincar com a realidade 
(os animais podem falar e, às vezes, 
se comportam como homens mo-
dernos), as paleotirinhas são com-
prometidas com a divulgação da 
informação paleontológica de forma 
correta, por isso os desenhos foram 
criados baseados em imagens e in-
formações de pesquisa bibliográfica. 
Os desenhos foram feitos em papel 
A3 com caneta preta tipo nanquim, 
sendo posteriormente coloridas com 
lápis de cor. 

As Paleotirinhas mostram que é pos-
sível trabalhar o conhecimento pa-
leontológico numa linguagem infor-
mal, divulgando ciência com humor. 
Este trabalho ressalta a importância 
de ações práticas e educativas vol-
tadas para inserção da Paleontolo-
gia no cotidiano escolar. Esperamos 
que as paleotirinhas possam criar 
momentos importantes de diversão, 
discussão e reflexão sobre os temas 
abordados.
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O Artista

Daniel Paulo sempre gostou de desenhar, em seus cadernos escolares é pos-
sível encontrar ilustrações de todo tipo: personagens de animes, super-he-
róis, caricaturas, “grafite” ... Mas ele nunca pensou em desenhar com fins 
didáticos. Só em 2013, quando participou da oficina “A Terra Revela a sua 
História” no colégio onde estuda, oferecida pelo PIBID Programa Institucio-
nal de Bolsas de Iniciação à Docência) de Biologia da UFBA, ouviu falar em 
Paleontologia. Este ano, quando entrou para o Centro Avançado de Ciências 
do Instituto de Biologia da UFBA, decidiu alinhar sua vocação artística com 
a iniciação científica.

Após produzir as primeiras paleotirinhas, Daniel Paulo percebeu a neces-
sidade de melhorar sua técnica de ilustração e vê a experiência de forma 
positiva, principalmente porque agora desenha não só por gostar, mas para 
passar um conhecimento adiante!
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Você pode não saber, mas em 

toda água de rios, mares, brejos 

e lagos que você já teve conta-

to (ou terá), existem pequenos 

seres chamados de Microalgas. 

Mas o que são microalgas? Segundo 

a biologia aquática, microalgas são 

algas, geralmente unicelulares, que 

podem usar diferentes metabolis-

mos energéticos para manutenção 

de suas estruturas, como fotossínte-

se, respiração e fixação/assimilação 

de nitrogênio, o que torna algumas 

espécies favoráveis à aplicação tec-

nológica.

Uma das curiosidades mais incríveis 

da biologia é que, na verdade, a Flo-

resta Amazônica não é o pulmão do 

mundo! As microalgas é que fazem 

esse papel. Esses seres são respon-

sáveis pela maior parte de liberação 

de oxigênio na atmosfera, ou seja, 

produzem mais oxigênio do que to-

das as plantas juntas existentes no 

mundo.

Mas por que então tirá-las do seu 

habitat natural? Isso não prejudi-

ca o meio ambiente? As microalgas 

têm as três seguintes fases de cres-

cimento:  Fase Exponencial - quan-

do elas iniciam e tem um surto de 

crescimento; Fase Estacionária - elas 

param de se multiplicar;  -  Fase de 

A PRODUÇÃO DE 
BIOMASSA E ÓLEOS

A PARTIR DE MICROALGAS DA ESPÉCIE  
DUNALIELLA TERTIOLECTA BUTCHER, 1959

Senescência, onde as mesmas dispu-

tam por espaço, nutrientes e oxi-

gênio, começando a morrer, 

fazendo com que a cultura 

acabe. Então, quando 

queremos criar 

algas e tiramos 

uma pequena 

porção do am-

biente natural e 

fazemos com que 

as mesmas se mul-

tipliquem, tendo o 

mínimo de perdas 

possível, ganhamos 

e muito, no avanço 

cientifico verde, por 

assim dizer, já que a 

maioria dos estudos 

para com esses seres é 

pautado em biocombustíveis, 

tentando assim, substituir os com-

bustíveis fósseis que além de poluí-

rem, não são renováveis. Porém não 

só de Biocombustíveis são feitos os 

estudos de microalgas, elas tem uma 

gama de utilizações, que por sinal 

são importantíssimas, como: fertili-

zantes verdes, ração humana, ração 

animal, pigmento para tinta, batons, 

pasta de dente, compostos feitos 

com betacaroteno a partir delas, en-

tre outros.

Para nossa pesquisa, a primeira 

amostra de microalgas escolhida 

foi da espécie Dunaliella tertiolec-
ta Butcher, 1859, tendo em vista a 

quantidade  de conteúdo lipídico, 

para iniciar o cultivo em laboratório. 

A espécie foi coletada na Fazenda 

Por Luiza Fontes Mendes, Mariana Suzarte Barbosa, Thalia Nasci-

mento de Jesus, Fabíola Vasconcelos e Fernando Moutinho

Trabalhando com a ciÊncia

Foto: Solução de microalgas de-
positada em tubos de ensaio.
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Experimental de Camarões Oruabo, 

localizada no município de San-

to Amaro, região metropolitana de 

Salvador-BA. Após este isolamento, 

iniciou-se o cultivo em frascos de 

erlenmeyer com 250 mL de solução. 

Algumas adaptações como fonte de 

luz, temperatura, que foi ajustada à 

20 ºC, e pH foram feitas para que o 

meio estivesse o mais semelhante 

possível ao do ambiente de origem. 

Houve diversos processos de este-

rilização para evitar contaminação 

microbiológica.

Desta forma, a amostra foi colo-

cada em uma capela para receber 

a fonte de luz intensa a partir de 

lâmpadas fluorescentes e, também, 

não ter contato com nenhum outro 

material do laboratório que pudes-

se prejudicar seu desenvolvimento. 

Durante os processos de repicagem, 

– procedimento que proporciona o 

crescimento da cultura de microal-

gas - era feito um controle do pH da 

água, deixando-o básico para que as 

microalgas pudessem se desenvol-

ver melhor.

Nosso estudo se baseou em extrair 

o óleo e a biomassa das 

microalgas e estudar 

seus compostos, ácidos 

graxos, para desenvol-

ver pesquisas com es-

ses produtos. Usamos 

uma parcela de uma 

das repicagens feitas 

para testar a extração 

do óleo, que se deu com 

a utilização de solvente. 

Todo o procedimento 

foi feito em um funil de 

separação e no início, o 

sistema ficou bifásico, 

com a parte vegetal e o 

solvente em cima (por 

este ser menos denso) 

e a parte aquosa mistu-

rada com resquícios do 

vegetal em baixo. Para 

forçar o caráter polar 

da solução e separar de 

vez as duas fases, adi-

cionamos Cloreto de Sódio (NaCl) e 

Etanol. Após esse processo, coloca-

mos a mistura com solvente em uma 

chapa aquecedora, dentro da capela, 

para que este se dissipasse e sepa-

rasse apenas o óleo e a parte vege-

tal das microalgas.

Em relação a biomassa, nós utiliza-

mos uma centrífuga, que funciona 

do mesmo jeito que uma máquina 

de lavar, girando tão rápido que se-

para o sólido do líquido. Deposita-

mos as soluções de microalgas em 

tubos de ensaio e as colocamos para 

centrifugar e separar a fase aquosa 

da vegetal. Após esse procedimen-

to, levamos a fase vegetal para se-

car em uma estufa, restando assim a 

biomassa seca.

Tanto o óleo quanto a biomassa têm 

compostos que podem e devem ser 

aplicados nas tecnologias verdes, 

para a melhoria da vida, de forma 

que ajude o meio ambiente. Por esse 

motivo, resolvemos estudar mais 

especificamente esses compostos, 

dando para eles aplicações cada vez 

mais inovadoras.

Processo de extração do óleo.
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A Astronomia é uma ciência que es-
tuda os astros que existem no uni-
verso e tem tudo a ver com este 
trabalho. Galileu Galilei (1564-

1642) desenvolveu os primeiros es-
tudos do movimento uniformemente 
acelerado e do movimento do pêndulo. 
Galileu melhorou significativamente o 
telescópio refrator e com ele descobriu 
as manchas solares, as montanhas da 
Lua, as fases de Vênus, quatro dos sa-
télites de Júpiter, os anéis de Saturno 
e as estrelas da Via Láctea. Estas des-
cobertas contribuíram decisivamente 
na defesa do heliocentrismo. A luneta 
é um tipo de telescópio refrator, mas 
antigamente, era usada como brinque-
do para observar as pessoas que es-
tavam muito distantes. Quando Galileu 
soube disso, trocou as lentes e usou 
para observar os astros. O objetivo 
desse artigo é divulgar a construção 
de uma luneta para enxergar objetos 
que estão a longas distâncias e utili-
zá-la nas aulas de ciências. A luneta 
é importante porque foi através dela 
que Galileu provou que os planetas gi-
ravam em torno do Sol. Para construir 
a luneta precisamos de duas lentes po-
sitivas, uma ocular e outra objetiva e 
um papel-dupla face preto. Para mon-
tá-la, primeiramente enrolamos o pa-
pel, depois colocamos a lente objetiva, 
e em seguida a ocular. Ao usar a lupa 

de menor distância focal como ocular 
e a outra como objetiva, justapondo as 
duas lentes, mantendo fixa a posição 
da ocular e, afastando a objetiva, pro-
cura-se o melhor distanciamento entre 
as duas lentes que permita uma boa 
visualização. Deste modo temos uma 
ideia de como Galileu utilizou a luneta 
para ver o espaço. Com isso, podemos 
discutir várias questões: 1º) Qual a im-
portância da luneta? A luneta foi im-
portante porque foi através dela que 
Galileu provou que os planetas giram 
em torno do sol. 2º) Por que Galileu se 
interessou pela luneta? Porque foi a 
forma que ele encontrou para provar o 
que ele acreditava. 3º) Quais as partes 
de uma luneta? Duas lentes positivas, 
uma ocular e a outra objetiva e papel 
dupla face preto. Com esse experi-
mento tão simples podemos trabalhar 
conteúdos de Astronomia na escola, 
utilizando a luneta, que é um objeto 
simples e muito importante, e pode 
ser feita com materiais de baixo custo.

Por Mariene dos Santos Marques, Jorge Lúcio Rodrigues das Dores e Josefa Rosimere Lira-da-Silva
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 QUAL A 
SUA IDADE?

É muito comum as pessoas pergun-

tarem quantos anos temos. Parece 

uma ideia simples, mas não perce-

bemos o que está por trás de uma 

simples pergunta. O ano é formado 

quando a Terra completa uma volta em 

torno do Sol (translação) e esse perío-

do leva 365 ou 366 dias, dependendo 

se o ano é bissexto. Ao longo da histó-

ria, o ser humano desenvolveu vários 

instrumentos para medir a passagem 

do tempo, mas os primeiros aparelhos 

não eram muito precisos ou depen-

diam de fatores naturais como a luz do 

sol. O objetivo deste artigo é divulgar 

para as pessoas que sua idade muda-

ria se ela morasse em outro planeta 

e para isso foi construído um experi-

mento com os oito planetas do sistema 

solar, uma ampulheta e um cronôme-

tro. O participante terá um período 

estipulado para mostrar a estrutura 

do nosso sistema solar, colocando os 

planetas na posição correta, de acordo 

com a distância ao Sol e período de ro-

tação e, em seguida, será calculada sua 

idade, no seu planeta preferido. Cada 

planeta dá a volta ao redor do sol em 

um determinado tempo, quanto mais 

afastado, maior o período de transla-

ção. Sabemos que fazemos aniversário 

quando a Terra completa uma volta ao 

redor do sol, ou seja, 365 ou 366 dias, 

dependo se o ano é bissexto (feverei-

ro com 29 dias). Com uma calculadora 

fica fácil calcularmos nossa idade, caso 

morássemos em outro planeta. Para 

isso basta dividir nossa idade aqui 

na Terra pelo fator de divisão, que é 

a divisão do período de translação de 

cada planeta pelo período de transla-

ção da Terra. Por exemplo: Uma pes-

soa de 15 anos na Terra teria; a) Em 

Mercúrio: 15/0,24 = 62,5 anos; b) Em 

Marte: 15/1,18 = 12,7 anos. Percebe-

se que nossa idade depende do perío-

do de translação do planeta, sendo as-

sim, planetas que estão mais próximos 

do sol demoram menos tempo para 

completar uma volta, logo, nossa ida-

de nestes planetas seria maior do que 

a nossa idade na Terra. Planetas que 

estão mais distantes do Sol do que a 

Terra demoram mais tempo para com-

pletarem uma volta, logo nossa idade 

seria menor. De forma lúdica podemos 

mostrar como o tempo influencia em 

nossas vidas.

Por Paulo Ricardo das Virgens Batista Santos 
e Josefa Rosimere Lira-da-Silva
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Já pensou em praticar algum tipo 

de devoção divina? Ou mesmo 

seguir uma dieta suplementar 

por questões de estética? Ou quem 

sabe uma tentativa de perda peso? 

Bom, pense que essas situações que 

fazem parte do nosso cotidiano po-

dem acabar causando a nossa própria 

morte. E afinal, o que é a morte? Como 

ela é caracterizada? A morte trata-se 

não apenas de um processo biológico, 

pois pode envolver também questões 

psicológicas, compulsivas ou mesmo 

culturais. É um assunto amplo e pouco 

citado em instituições de ensino, por 

isso, através deste projeto, foi possí-

vel esclarecer mitos e fatos sobre o 

tal processo natural a qual todo ser 

vivo passará um dia. Para deixá-lo 

mais dinâmico e interessante, foram 

também trazidas as formas de morte 

mais estranhas já registradas. Os prin-

cipais objetivos resumem-se em cons-

cientizar, surpreender e desenvolver 

a curiosidade pela ciência através de 

experimentos, além de explicar como 

as formas mais estranhas de morte po-

EXPERIMENTE!

dem ser provocadas por situações do 

nosso dia-a-dia, assim comprovando 

que a ciência faz parte do nosso coti-

diano, estando presente ao nosso re-

dor e principalmente, em nós mesmos.

Morte é o processo irreversível do 

cessamento das atividades biológicas 

necessárias à caracterização da vida. 

É causada quando algum dos órgãos 

deixa de funcionar. Conheça 7 mortes 

bizarras que nós encontramos durante 

essa jornada de investigações:

1) Julie Offray (um filósofo fran-

cês) foi convidado para um banquete, 

repetiu diversas vezes a sobremesa, 

que era uma trufa de chocolate imen-

sa, e teve um ataque cardíaco, devido 

as substâncias presentes nela. 

2) Vincent Smith II era um fun-

cionário de uma fábrica de chocolate, e 

ao carregar algumas encomendas, tro-

peçou em um objeto, e caiu em um to-

nel cheio de chocolate derretido, o que 

fundiu o seu corpo imediatamente.

3) Gina Lalapola era uma stripper 

italiana que foi contratada para entrar 

em um bolo e surpreender os soltei-

ros que iriam se casar no dia seguinte. 

Acontece que acabou passando tanto 

tempo lá dentro, que faltou oxigênio 

para realizar suas funções vitais, por 

tanto, ela morreu asfixiada. Não vai ser 

essa noite, rapazes!

4) Clement Vallandigham era um 

diplomata americano, que ao mostrar 

em um caso jurídico que o acusado 

teria cometido um assassinato por 

acidente, fez uma demonstração com 

sua arma, e acabou errando o funcio-

namento do instrumento, provando 

sua teoria atirando em si mesmo por 

acidente. Espero que ele tenha pelo 

menos ganhado o caso...

5) Gwen Rice era um lutador 

universitário, e seu maior sonho era 

se tornar profissional. Mas nenhum de 

seus treinadores acreditava no seu ta-

lento. Logo que surgiu um campeona-

to, a única vaga disponível era em uma 

Por Luciana Vitória Cupertino Santos, Luize Pereira Ribeiro, 

Maria Beatriz Ribeiro Teixeira Cavalcante e Altair Cerqueira
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categoria abaixo da sua; significa que 

ele precisaria perder peso para parti-

cipar. Ele deveria conseguir perder 12 

kg em apenas 13 dias. A técnica dele 

foi beber água, para dar sensação de 

satisfação, e praticar exercício, para 

eliminá-la. O que ele não pensou é que 

alimento é para nós, o que a gasolina 

é para o carro. Sem glicose, presente 

nas comidas que ingerimos a célula 

não realiza a transformação em 

energia, necessária para o 

funcionamento dos órgãos 

vitais. Por isso, aos pou-

cos, seu organismo uti-

lizou as reservas do 

tecido adiposo, que 

funcionam como um 

estoque de gordura, 

que é metabolizada 

em energia. Uma 

vez que o corpo de 

Gwen consumiu-a 

por inteiro, acabou 

desmaiando, entran-

do em estado de coma 

e como não recebeu 

atendimento médico, aca-

bou falecendo. 

6) Ian Taffedi era um consul-

tor científico que tinha seu vício, ele 

tomava 5 litros de suco de cenoura e 

várias caixas de suplemento de vita-

mina A, achando que esse era o eli-

xir para uma vida duradoura. Com o 

tempo, a vitamina A se tornou tóxica, 

desenvolvendo a Hipervitaminose A, 

que é o excesso dessa vitamina. Esta 

também prejudicou o fígado de Ian, 

que adquiriu a Hepatomegalia, que á a 

condição na qual esse órgão aumenta, 

gerando um desconforto abdominal. 

Ele rejeitou todos os avisos dos médi-

cos e dobrou suas doses de suco de ce-

noura; ele não percebeu os danos que 

causava a si mesmo, por isso, acabou 

falecendo.

7) Um homem que praticava o 

faquirismo, palavra que vem do ára-

be faquir (pobre; mendigo), e designa 

homens religiosos que mediante vida 

muito pobre e austera, tentam domi-

nar os sentidos e alcançar a perfei-

ção espiritual, deitando em camas de 

pregos e enfiando facas no corpo para 

também adquirir alguns trocados en-

tretendo a população. Nesse caso, ele 

não dominava a prática do processo 

de deitar na cama de pregos e, acabou 

deitando de vez, morrendo perfurado 

pelas crenças de uma devoção divina.

Fizemos alguns experimentos para 

comprovar algumas das situações des-

critas acima:

Experimento 1: Faquirismo.

Materiais: 2 recipientes de vidro; 2 

bexigas de ar (representam o faquir); 

algumas tachinhas de escritório. Méto-

do: Em um dos recipientes, colocamos 

apenas 1 tachinha de escritório na sua 

base interior, em seguida, empurramos 

a bexiga em direção a ela. Depois, 

usando o segundo recipiente, co-

locamos 20 tachinhas e empur-

ramos a bexiga.

Experimento 2: Hipervita-

minose A

Materiais: 2 filtros (es-

ponjas), 1 L de água; 2 bé-

queres; algumas bolas de 

algodão. Método: No topo 

do copo posicionamos o 

filtro e despejamos 500 mL 

de água. No topo de um se-

gundo copo, posicionamos no-

vamente o filtro e em cima do 

mesmo, acrescentamos alguns pe-

daços de algodão e despejamos 500 

mL de água.

Apresentação do experimento “Morte e as formas mais estranhas de 
morrer” no 5º Encontro de Jovens Cientistas, UFBA, 2014.
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Experimento 3: Jejum

Materiais: 500 mL de água, 3 colhe-

res de açúcar; 2 colheres de fermento 

fresco; 2 copos; 2 bexigas. Método: No 

primeiro copo, acrescentamos 250 mL 

de água e três colheres de açúcar, em 

seguida colocamos o fermento e pren-

demos uma bexiga no topo. Fizemos o 

mesmo sem o açúcar.

Resultados:

Experimento 1: No primeiro caso, o 

peso concentra-se apenas em uma ta-

chinha (estoura), já no segundo, o peso 

é distribuído uniformemente (não 

estourando); a pressão se divide em 

vários pontos. Experimento 2: No pri-

meiro caso a água fluirá sobre o filtro 

(fígado saudável), já no segundo, suas 

funções serão comprometidas – Hepa-

tomegalia. Experimento 3: No primeiro 

copo, ocorre a produção de gás carbô-

nico, que aumenta a quantidade de ar 

no copo. Isso não ocorre no segundo 

copo, pois a transformação de glicose 

em ATP e CO2 não é efetivada pelos 

fungos presentes no fermento (não há 

glicose para ser quebrada)

Ficamos muito honradas em participar 

do 5º Encontro de Jovens Cientistas e 

ganhar o prêmio de 1º lugar no Gabi-

nete de Curiosidades Científicas do En-

sino Fundamental II, tivemos a oportu-

nidade de entender que não é preciso 

temer de um assunto como a morte, 

afinal, ela é tão natural quanto o nasci-

mento. Foi uma longa caminhada. Des-

de 2013 as estudantes estão juntas e 

participando de trabalhos científicos, 

integrando o conhecimento e também 

a amizade, dividindo experiências que 

vão ficar pela vida toda (muitas can-

torias, piadas, risos, lanches e, é claro, 

horas e horas de pesquisa). Concluí-

mos que nada poderia ter sido mais di-

vertido! Mas como a única certeza que 

temos é que um dia vamos morrer, o 

importante é aproveitar a vida, que na 

sua singela fragilidade, pode terminar 

em um simples tropeço.

 Premiação do experimento “Morte e as formas mais estranhas de 
morrer” no 5º Encontro de Jovens Cientistas, UFBA, 2014.
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A acidificação dos mares e oceanos 

começou na primeira Revolução 

Industrial, em meados do século 

XVIII. Desde então, a acidez dos 

oceanos já aumentou em 30%. Em 

2020, emissões de gases estufa serão 

de 8 a 12 bilhões de toneladas acima 

de nível seguro, aponta relatório do 

PNUMA (Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente). 

A acidificação é causada pelo encon-

tro da água (H2O) com o gás carbônico 

(CO2), que, juntos, formam o ácido car-

bônico (H2CO3) que se dissocia no mar, 

formando íons de trióxido de carbono 

(CO3-2) e hidrogênio (H+). Um dos re-

sultados dessa reação é o aumento da 

acidez da água, medida pela presença 

de íons de hidrogênio (H+). Este pro-

cesso ocorre em consequência do au-

mento da emissão de gás carbônico 

(CO2) pela queima de combustíveis 

fósseis no meio ambiente (Figura 1).   

Tendo como objetivo alertar sobre as 

consequências da acidificação dos ma-

res para os seres vivos e o meio am-

biente, além de divulgar alternativas 

que podem contribuir para impedir o 

avanço deste processo, alunos do En-

sino Fundamental do Colégio Antônio 

Vieira desenvolveram, experimental-

mente, o processo de acidificação dos 

EXPERIMENTE!

ACIDIFICAÇÃO 

mares.

Inicialmente, através de um recipien-

te adequado (aquário), colocou-se em 

torno de 1 quilo de areia, algumas al-

gas e água do mar. A seguir, realizou-

-se a primeira medida do pH do líquido 

(índice que indica o nível de alcalini-

dade, neutralidade ou acidez de uma 

solução aquosa) (Figura 2). Posterior-

mente, foi colocado no recipiente, o 

gelo seco (que corresponde ao dióxido 

de carbono solidificado e esperou-se 

a reação acontecer ao juntar-se com a 

água (H2O) e mediu-se o pH da água 

para mostrar a diferença do valor no 

início e no final do experimento.

Os resultados obtidos no experimento 

consistiram em mostrar como o gás 

carbônico, junto com a água, pode tra-

zer efeitos negativos ao ecossistema 

marinho, além de provocar mudanças 

climáticas, do nível de chuva, alteração 

Por Júlia Zago Passos, Luciana Pires Tavares, Marcella Pinto de Abreu, Maria 
Eleonora Albuquerque e Cássia Verônica de Almeida Moruz

DOS MARES

Figura 1. Emissão de CO2 na atmosfera. Fonte: www.greenpeace.org
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do pH dos oceanos ou até do número 

de animais. Todas as alterações podem 

causar total desequilíbrio ambiental. 

Estudos preliminares indicam que a 

crescente acidificação dos oceanos di-

ficulta a vida dos organismos produ-

tores de cálcio, levando-os ao desapa-

recimento. De acordo com o relatório 

da ONU, em 2014, sobre esse tema, 

algumas espécies também sofrem 

com uma diminuição da fertilidade, 

enquanto outras são mais tolerantes à 

modificação de pH.

Os cientistas alertam também para 

os impactos socioeconômicos como a 

queda na produção de ostras. As mu-

danças do clima também deverão ter 

impacto na cadeia alimentar dos ocea-

nos; como exemplo, os recifes de co-

rais que são importantes pela diversi-

dade de espécies que abrigam além de 

servir como barreiras que protegem os 

litorais das ondas.

Diante das pesquisas realizadas, tor-

na-se importante aprofundar os estu-

dos desse tema, assim como divulgar 

as consequências drásticas que a aci-

dificação pode ocasionar ao ambiente, 

contribuindo para potencializar as mu-

danças climáticas, além de interferir na 

vida do homem, dos animais terrestres 

e, principalmente, dos marinhos. Esse 

processo pode provocar o clareamen-

to dos corais e o desaparecimento de 

alguns tipos de mariscos, algas, plânc-

tons e moluscos.. 

Produzir menos lixo, andar de bicicleta, 

não utilizar produtos que contêm clo-

rofluorcarbono (CFC) e evitar queima-

das são algumas ações que podemos 

realizar para contribuir com a redução 

da emissão de CO2 na atmosfera, a fim 

de permitir, assim, a sobrevivência dos 

organismos nos oceanos do futuro.

Figura 2. Premiação do experimento “Acidificação dos mares” no 5º 

Encontro de Jovens Cientistas na UFBA (2014).
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CiÊncia LÚdica

BATE-BATE CORAÇÃO

O jogo “Bate-bate coração” aborda 

sobre como funciona o sistema 

circulatório no corpo humano. 

Sabemos que o coração é o prin-

cipal órgão do sistema cardiovascular, 

os vasos sanguíneos são tubos inter-

ligados ao coração que distribuem o 

sangue para todo o corpo. Os vasos 

sanguíneos são: artérias, veias e va-

sos capilares. As artérias conduzem o 

sangue que sai do coração, as veias 

conduzem o sangue que vem de toda 

parte do corpo e os vasos capilares 

conduzem nutrientes e oxigênio para 

as células do nosso corpo. 

Este é um artigo de divulgação do jogo 

“Bate-bate coração” com o objetivo de 

ensinar de forma simples e divertida 

como funciona o sistema cardiovascu-

lar. O jogo é indicado para crianças a 

partir de 10 anos.  De acordo com os 

PCN (Parâmetros Curriculares Nacio-

nais para o Ensino Fundamental), as 

habilidades e competências desenvol-

vidas neste jogo são: reconhecer ele-

mentos de anatomia do coração; Rela-

cionar a anatomia do coração às suas 

respectivas funções e Refletir sobre a 

interferência das gorduras insaturadas 

e saturadas na saúde coronária. 

O jogo possui 1 tabuleiro com 24 ca-

sas, onde 4 casas são de perguntas e 

4 de sorte ou revés; e 20 cartas, sen-

do 10 de perguntas e 10 de sorte ou 

revés. Nas cartas de sorte e revés há 

situações que abordam atitudes com 

as quais podemos evitar ou favorecer 

problemas relacionados a saúde ou 

adoecimento desse órgão o “coração”. 

O jogo possui ainda 1 dado e 4 pinos 

(nas cores: azul, verde, amarelo e ver-

melho). Devem jogar no mínimo duas 

pessoas e no máximo quatro. Os parti-

cipantes podem formar duplas se qui-

serem. O jogo começa com o jogador 

que tirar o maior número de pontos 

no dado. À medida que jogam o dado, 

andam o número de casas indicado no 

dado e estão sujeitos à interatividade 

das casas. Ao cair em uma casa de sor-

te ou revés, o jogador pode avançar se 

for uma carta de sorte ou voltar, caso 

seja uma carta de azar. Ao cair em uma 

casa de pergunta, o jogador tem três 

alternativas a escolher, sendo que ape-

nas uma é a correta, se acertar avança 

no jogo, se errar continua no mesmo 

lugar. Vence o jogo aquele que chegar 

primeiro até a última casa.

A estudante Fabíola Miranda Alves 

respondeu o seguinte, sobre o que 

achou de construir o jogo: “eu achei 

muito legal e muito difícil também por-

que nunca tinha feito um jogo antes, 

em alguns momentos pensei que não 

ia conseguir... Eu escolhi o tema “sis-

tema circulatório” porque gosto muito 

de estudar ciências, principalmente da 

parte “corpo humano”. Fiquei impres-

sionada quando vi o jogo pronto!”. 

Sobre como se sentiu apresentando o 

jogo, a estudante afirmou: “Fiquei mui-

to admirada com o evento, e por isso 

fiquei nervosa na apresentação, mas 

depois fui me acalmando”. Sobre par-

ticipar de um Projeto desta natureza 

a educanda respondeu: “Achei incrível 

porque eu fiz uma coisa que nunca 

pensei em fazer, um jogo! Que ficou 

lindo. Eu apresentei para as pessoas e 

isso me ajudou muito, pois agora esta-

rei mais preparada para apresentar e 

fazer trabalhos na escola”

Por Fabíola Miranda Alves, Josefa Rosimere 

Lira-da-Silva e Rafaela Santos Chaves
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Ciência, modalidade Jogo de Tabuleiro, 
categoria Ensino Fundamental I.
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A prótese é um dispositivo perma-

nente ou transitório que substitui 

total ou parcialmente um mem-

bro, órgão ou tecido. Um dos 

grandes problemas em relação a esse 

dispositivo é a sua acessibilidade, por 

se tratar de um recurso de alto valor 

econômico, dependendo muitas vezes 

da importação, além da necessidade de 

se conseguir uma reabilitação adequa-

da. É considerável o índice de pessoas 

que possuem algum tipo de deficiên-

cia no Brasil, decorrente de inúmeras 

causas. Diante desse panorama, desta-

ca-se a importância das próteses e seu 

aperfeiçoamento.

No 5º Encontro dos Jovens Cientistas, 

em 2014, apresentamos no Gabinete 

de Curiosidades Científicas o projeto 

“Próteses e suas Contribuições”, com 

o objetivo de mostrar e alertar a po-

pulação de que é possível viver bem, 

mesmo com a ausência de membros, 

com o auxílio das próteses, que recu-

peram suas funções, divulgar os tipos 

mais modernos, sua funcionalidade e 

motivar pesquisas e avanços tecnoló-

gicos na área

Na construção do protótipo da mão 

biônica, utilizamos materiais como: 

fonte de alimentação de computador, 

motores de DVD de 6 a 12v, pregador 

de roupa, barbante, elástico, canudo, 

tábua de madeira, fios de telefone, 

clips de papel, luvas de borracha e fita 

EXPERIMENTE!

PRÓTESES
E SUAS CONTRIBUIÇÕES

isolante. Recorremos a materiais reci-

clados para diminuir o custo do proje-

to e mostrar que é possível contribuir 

para a sustentabilidade do planeta.

Com o intuito de representar detalha-

damente a funcionalidade desses dis-

positivos industriais e modernos, to-

mamos como base um circuito elétrico, 

relacionando-o com um aparelho real. 

Numa tábua de madeira (fazendo uma 

analogia à palma da mão da prótese), 

fixamos 5 pequenos motores ligados 

a barbantes, já conectados aos dedos, 

feitos de partes de pregadores de rou-

pa, com pedaços de canudo na suas 

faces internas para revestir o caminho 

percorrido pelo barbante. 

Pedaços de elásticos fazem a ligação 

da palma da mão com os dedos, fa-

zendo com que eles se flexionem com 

maior facilidade, de maneira similar 

aos dedos humanos, no momento que 

o acionamento dos motores retrai o 

barbante. De cada motor, saem dois 

fios de lados distintos; um deles liga-

do diretamente à fonte de alimenta-

ção e o outro a uma luva de borracha. 

Na luva de borracha, distribuímos 10 

Por Luan Heber Cerqueira Leão, Luisa Faria Iglesias Moure, 

Luiza Lôbo de Morais Martins, Taylis Fahel Vilas Bôas Azevêdo, Altair Cerqueira 

Integrantes construindo o protótipo da mão biônica.
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clips, cinco nas pontas dos dedos e ou-

tros cinco na terceira falange, próxima 

da palma da mão. 

Para analisarmos o funcionamento da 

prótese comercial, com a que nós cons-

truímos, basta relacioná-las. Na parte 

interna do dispositivo existem eletro-

dos, que ao entrarem em contato com 

os sensores postos percutaneamente 

nos pacientes, emitem impulsos ner-

vosos para o cérebro. Lá, essas men-

sagens são captadas e interpretadas, 

devolvidas como forma de movimen-

to. No protótipo, a tábua de madeira 

representa a parte externa do disposi-

tivo; a luva que reveste a mão de uma 

pessoa. No momento do contato dos 

sensores com os eletrodos, a fonte de 

alimentação gera energia para o cir-

cuito elétrico, simulado no protótipo, 

quando plugada a fonte de alimenta-

ção em uma fonte de energia, fazendo 

com que os clips na luva presente, que 

retratam eletrodos e sensores, ao se 

chocarem, fechem o circuito, levando 

energia através dos fios, girando os 

motores e consequentemente, movi-

mentem os dedos.

Dessa maneira, precisamos divulgar 

a importância de se pesquisar novas 

alternativas de próteses e um maior 

aperfeiçoamento dos tipos existentes 

para que haja uma maior acessibilida-

de e aumento da qualidade de vida de 

um maior número de pessoas, contri-

buindo assim para a inclusão social.

Apresentação e premiação do experimento “Próteses e suas contribuições” no 5º 
Encontro de Jovens Cientistas, UFBA, 2014.
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EXPERIMENTE!

O objetivo deste artigo é discutir o 

que a automação pode proporcio-

nar no nosso cotidiano: seguran-

ça, economia de energia, conforto 

e auxílio em atividades diárias, através 

do controle de acesso às residências, 

temperatura e luminosidade. Afinal, 

quem não desejaria a tecnologia e con-

forto que um imóvel inteligente pode 

trazer?

A automação residencial ou Domó-

tica, tradução direta de domotique, 

termo criado pelo jornalista francês 

Bruno de Latour, em 1984 (BOLZANI, 

2014), pela junção da palavra latina 

Domus (casa) com Robótica (controle 

automatizado de algo). É uma área da 

automação que, de maneira geral, não 

costumava acompanhar o mesmo rit-

mo de crescimento e abrangência da 

automação na área industrial. 

Segundo DIAS e PIZZOLATO (2004), as 

mudanças no perfil demográfico e nos 

hábitos da população brasileira que 

vêm ocorrendo nas últimas décadas, 

destacando-se o aumento da expec-

tativa de vida, a redução do número 

de filhos, o crescimento do número de 

famílias não convencionais, o aumento 

da mão-de-obra feminina no mercado 

de trabalho, assim como o crescimento 

da violência nas cidades, refletem-se 

diretamente nas novas necessidades 

das moradias das famílias, devendo 

ser considerados na concepção dos 

novos projetos habitacionais. Nes-

se contexto, a automação residencial 

apresenta valiosos recursos tecnológi-

cos que podem ser incorporados, pro-

porcionando conforto, segurança, con-

trole de iluminação, monitoramento, e 

controle de energia. 

Desta forma, este experimento tem 

como objetivo principal reproduzir 

uma ferramenta didática para o en-

sino de Automação que proporciona 

aos usuários: segurança, economia de 

energia, conforto e auxílio em ativi-

dades diárias, possibilitando o apren-

dizado nesta importante e crescente 

área da Automação. Afinal, quem não 

desejaria a tecnologia e conforto que 

um imóvel inteligente pode trazer? Por 

este motivo, estas residências come-

çam a fazer parte do mercado imobi-

liário, e passaram a ser muito valoriza-

das por introduzir tecnologias que só 

eram conhecidas através da televisão 

e filmes futuristas no dia-a-dia da so-

ciedade contemporânea.

O experimento representa a simulação 

no protótipo, que tem o objetivo de-

monstrar como é possível implemen-

tar um sistema de automação de forma 

simples e com baixo custo. A Figura 1 

apresenta os componentes utilizados 

para o desenvolvimento de um pro-

cesso automático, fazendo a analogia 

com o corpo humano.

Figura 1: Componentes do sistema de controle 

automático e o corpo humano.

CASA AUTOMATIZADA: 
A AUTOMAÇÃO NO COTIDIANO

Por Ana Carolina Santos, Hosana Lima, Lara Pinheiro, Larissa Assis , 

Vivian Barcelos,  Andrea Bitencourt e Justino de Medeiros
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A partir dos sinais dos sensores, co-

nectados nas portas de entrada da 

unidade de processamento, constituí-

da pela plataforma Arduíno, é possível 

conhecer as variáveis e gerar um sinal 

de comando ou atuação dos disposi-

tivos conectados às portas de saída. 

Possibilitando, por exemplo, controlar 

o acionamento de motores, lâmpadas, 

alarmes, dentre outros dispositivos, a 

partir dos sinais obtidos de diversos 

sensores, como por exemplo, de luz, 

temperatura ou presença.

O Arduíno é uma importante ferra-

menta desenvolvida para simplificar o 

projeto eletrônico, prototipagem, aqui-
sição de dados para o computador e a 
realização de experimentos em diver-
sas áreas. Iniciou seu desenvolvimento 
em 2005 como um projeto de pesqui-
sa no Instituto de Ivrea na Itália, com 
o intuito de atender profissionais que 
desejavam utilizar sistemas automati-
zados e não encontravam no mercado 
uma solução com interface simples e 
flexível. A sua grande aceitação pelos 
diversos usuários, pesquisadores, es-
tudantes e pessoas com interesse na 
área, deve-se principalmente, ao fato 
de ser uma plataforma de baixo custo, 
fácil utilização, expansível, Open Sour-
ce e extremamente flexível. 

Os sensores utilizados para o desen-
volvimento do projeto foram LM35, 
um sensor de temperatura bastante 
comum, que apesar de seu baixo cus-
to, não necessita de nenhuma calibra-
ção externa e garante a temperatura 
agradável no ambiente, possibilitando 
o acionamento do sistema de ventila-
ção, representados no protótipo por 
coolers, caso a temperatura esteja aci-
ma do valor desejado. Para o contro-
le de luminosidade, utilizou-se o LDR, 
uma fotocélula, que do inglês significa 
resistor dependente de luz, cuja fun-
ção no protótipo é a de percepção da 
variação luminosa, programado para 
acender/apagar os diodos emissores 
de luz, também conhecidos como Leds, 
que simulam as lâmpadas da área ex-
terna de uma residência.

Para o acionamento das lâmpadas do 
interior da residência, utilizou-se o 
sensor PIR (Passive Infrared), sensor 

de movimento por calor que atua em 
um raio de 180º, possibilitando per-
ceber o deslocamento das pessoas e a 
partir disso acionar as lâmpadas. Para 
o controle de acesso à parte interna da 
casa foi utilizado o Teclado Matricial, 
que conectado à porta de entrada da 
casa, libera o ingresso na residência, 
através do uso de dados numéricos, 
garantindo maior segurança e pratici-
dade aos moradores da casa.  

Para conectar todos os componentes 
utilizados no protótipo desenvolvido, 
utilizou-se uma protoboard, placa de 
ensaio na qual é possível fazer a mon-
tagem e testes de circuitos eletrônicos 
sem a utilização de solda.

A Figura 2 apresenta o protótipo da 
casa automatizada desenvolvida para 
testar e avaliar todos os sistemas de 
controle propostos.

O desenvolvimento do protótipo pos-
sibilitou a demonstração da eficiência 
da plataforma Arduíno para a automa-
tização de projetos de automação resi-
dencial, uma área de extrema impor-
tância para o investimento do mercado 
atual, que visa facilitar diversas ações 
do nosso dia-a-dia, de forma simples e 
com baixo custo. Como trabalho futuro 
serão desenvolvidas placas de circuito 
impresso de todos os circuitos eletrô-
nicos testados na protoboard, transfor-
mando o protótipo em uma ferramenta 

definitiva para o ensino de automação.
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Figura 2. Experimento “A Casa Automatizada”.          
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O coração é um órgão importante 
do corpo humano que tem a ca-
pacidade de realizar contrações 
constantes bombeando o sangue 

para todas as partes do corpo e é for-
mado por duas camadas, uma interna, 
chamada de endocárdio, e uma cama-
da externa, denominada de pericárdio. 
Existem várias doenças que podem 
atingir o coração: doença de Chagas, 
infarto do miocárdio, derrame, den-
tre outras. No ambiente onde vive-
mos existem vários microorganismos 
como: bactérias, fungos e vírus, e que 
também podem transmitir diversas 
doenças para os seres humanos. Entre 
esses microorganismos, as bactérias 
são os que vivem em vários ambien-
tes, entre eles, na poeira do ar, e po-
dem provocar diversas doenças, entre 
elas inflamações nas camadas do cora-
ção. A pericardite é um distúrbio cau-
sado pela inflamação do pericárdio e a 
endocardite é uma inflamação do en-
docárdio que é o revestimento interno 
liso do coração.

No Brasil, o Ministério da Saúde criou 
programas que visam reduzir os im-
pactos oriundos do ar poluído nos 
seres humanos, denominado Proje-
to “Vigiar” que realiza a Vigilância da 
Exposição Humana a Poluentes At-
mosféricos. Essas ações em Salvador 
são realizadas pela Subcoordenação 
de Vigilância em Saúde Ambiental 
(VISAMB), da Diretoria Geral de Vigi-
lância em Saúde (DVIS), da Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) da Prefeitu-

CiÊncia LÚdica

PESCANDO 
BACTÉRIAS
Por Ayana Oliveira Pires e Bárbara Rosemar 
Nascimento de Araújo

ra de Salvador (PMS). O projeto atua 
em regiões onde existem diferentes 
atividades econômicas ou sociais que 
gerem poluição atmosférica de modo 
a causar de risco para as pessoas de 
seu arredor. 

Segundo os Parâmetros Curriculares 
Nacionais de Ciências Naturais do 
Ensino Fundamental, do 6º ao 9º ano 
(BRASIL, 1998), são necessárias ativi-
dades que propiciem aos estudantes a 
compreensão do organismo humano 
como um todo, interpretando diferen-
tes relações e correlações entre siste-
mas, órgãos, tecidos em geral, reco-
nhecendo fatores internos e externos 
ao corpo que concorrem na manuten-
ção do equilíbrio, as manifestações e 
os modos de prevenção de doenças 
comuns em sua comunidade e o papel 
da sociedade humana na preservação 
da saúde coletiva e individual.

Com isso, foi proposto um jogo com 
o objetivo de demonstrar a presença 
de bactérias em qualquer ambiente 
e as doenças que podem causar ao 
coração. O jogo pode ser jogado por 
2 participantes, a partir do 6º ano 
do Ensino Fundamental. O jogo é 
composto por 1 dado de seis faces; 
1 tabuleiro de isopor em forma de 
quadrado com uma placa de Petri, 
desenhada no centro; 20 cartas, sen-
do 14 com perguntas e 6 com uma 
surpresa (prêmio ou prenda); e uma 
vara de pescar com um cordão e um 
anzol para pegar as cartas do tabu-
leiro (Figuras 1A e 1B). 

Figura 1. Vista geral do tabuleiro (A) e das cartas (B) do 

jogo “Pescando Bactérias”.
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O jogo precisa de um mediador que 
deve misturar as cartas e depois, das 
20 cartas seleciona 10 cartas e fixa 
as mesmas no isopor de forma per-
pendicular e aleatória. Cada jogador 
recebe uma vara de pescar; aquele 
que tirar maior número no dado é 
quem começa o jogo. O jogador 1 
(que ganhou no dado) tenta pescar 
uma das cartas que está no tabuleiro 
com a vara de pescar. Ao retirar a 
carta o jogador não deve ler a car-
ta e sim entregar ao mediador que 
fará então a pergunta e indicará as 
opções. Se o jogador 1 acertar a per-
gunta ele ficará com a carta e pesca-
rá outra carta, mas caso o jogador 1 
não saiba ou erre a resposta passa a 
vez para o jogador 2. Se o jogador 
2 errar ou não quiser responder, a 
carta volta para o mesmo lugar no 
tabuleiro. Caso algum jogador pes-
que uma carta prêmio ou “prenda” o 
mediador indicará o que acontecerá 
com o jogador. Durante o jogo, o jo-
gador não poderá pegar no cordão 
da varinha de pesca e se tentar ver 
a carta antes de passar para o me-
diador, o mesmo perderá sua vez de 
jogar. As cartas não respondidas têm 
apenas mais uma chance para serem 
pescadas e respondidas. O jogador 
considerado vencedor será aquele 
que tiver maior número de cartas 
respondidas corretamente.
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O coração é um órgão-músculo 
composto por quatro partes (2 
átrios e 2 ventrículos), auxilia a 
circulação do sangue por todo 

o corpo, transportando o oxigênio, 
inspirado pelos pulmões e nutrien-
tes, digeridos dos alimentos pelo 
sistema digestório. Os alimentos que 
ingerimos geralmente são forma-
dos por uma mistura de substâncias 
como água, sais minerais, proteínas, 
carboidratos, vitaminas e lipídios. 
Os lipídios são os compostos consi-
derados importantes devido a sua 
função energética para o corpo e 
para a manutenção da vida. Os lipí-
dios são classificados em dois tipos, 
os líquidos, como óleos, e os sólidos, 
que são as gorduras. Apesar de im-
portantes, os alimentos com grande 
quantidade de gorduras são perigo-
sos, pois podem provocar doenças 
como: derrames, diabetes e infartos, 
como relata Vida Saúde (2013) que 
indica que existem algumas doenças 
do coração que podem ser provoca-
das pelo seu excesso. 

As doenças do coração podem ser 
mais perigosas com a exposição das 
pessoas ao ar poluído, pois quando 
inspirado, além de provocar as rini-
tes e conjuntivites, os poluentes do 
ar passam para o sangue e podem 
se depositar nos vasos, junto com as 
gorduras, diminuindo ainda mais a 
passagem de sangue. 

 

BATALHA 
CORAÇÃO
Por Caroline Cerqueira Santos e Bárbara 
Rosemar Nascimento de Araújo

Para reduzir os problemas de 
saúde devido à poluição do ar, o 
Ministério da Saúde (MS) desenvol-
veu o Projeto “Vigiar” para realizar 
a vigilância da exposição humana a 
poluentes atmosféricos. As ações do 
“Vigiar” em Salvador são realizadas 
pela Subcoordenação de Vigilân-
cia em Saúde Ambiental (VISAMB), 
da Diretoria Geral de Vigilância em 
Saúde (DVIS), da Secretaria Muni-
cipal de Saúde (SMS) da Prefeitura 
de Salvador (PMS). O “Vigiar” atua 
preferencialmente nas regiões onde 
existem diferentes atividades eco-
nômicas ou sociais que gerem a po-
luição atmosférica de modo a causar 
risco para as pessoas de seu arredor.

Segundo os Parâmetros Curriculares 
Nacionais – Ciências Naturais (1998) 
há necessidade de compreensão do 
organismo humano como um todo, 
interpretando diferentes relações e 

correlações entre sistemas, órgãos, 
tecidos em geral, reconhecendo 
atores internos e externos ao cor-
po que concorrem na manutenção e 
os modos de prevenção de doenças 
comuns em sua sociedade. Conside-
rando isto, desenvolvemos um jogo, 
BATALHA CORAÇÃO, com o objetivo 
de divulgar sobre a importância e 
problemas dos alimentos ricos em 
gorduras. Neste artigo vamos relatar 
a nossa experiência na construção 
do jogo. 

O jogo pode ser jogado por 2 parti-
cipantes, a partir do 6º ano do Ensi-
no Fundamental. O jogo é composto 
por um tabuleiro em forma de ba-
talha naval, com figura de um cora-
ção, tem quatro colunas A, B, C e D e 

A B

Figura 1. Vista geral de uma cidade com poluição do ar e um agente da 
Vigilância Saúde Ambiental, verificando o problema.

Fonte: A - http://radios.ebc.com.br/revista-brasil
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cinco linhas de 1 a 5; são 28 cartas, 
sendo 20 com perguntas e 8 com 
sorte ou revés. 

As cartas do jogo devem ser emba-
ralhadas e distribuídas nos quadra-
dos do tabuleiro. Os jogadores tiram 
a sorte em par ou impar para definir 
quem começa o jogo. O mediador do 
jogo embaralha as 28 cartas e de-
pois seleciona 20 cartas aleatoria-
mente que serão presas no tabuleiro 
e o jogador 1 (que ganhou no par ou 
ímpar) então escolhe uma letra e um 
número, onde terá a pergunta que 
ele irá responder. O mediador retira 
a carta escolhida e lê a pergunta e as 
alternativas para o jogador 1 e caso 
o jogador 1 responda corretamente 
a pergunta, ficará com a carta que  
respondeu e terá a possibilidade 
de selecionar outra letra e/ou outro 
número, mas caso o jogador 1 não 
saiba a resposta, passa a vez para 
o jogador 2 responder. Caso jogador 
2 não responda a pergunta da car-
ta, a mesma volta para o tabuleiro 
e o jogador 2 seleciona outra carta 
para responder. Os participantes não 
poderão ver as cartas do jogo, en-

quanto estiverem jogando e o jogo 
termina quando todas as cartas já 
estiverem respondidas, sendo que 
o vencedor do jogo será aquele que 
estiver com mais cartas respondi-
das.

Esse jogo foi apresentado em vários 
espaços, tanto para o público ado-
lescente e adulto como no 5º En-
contro Jovens Cientistas, como para 
crianças no Centro de Referencia de 
Assistência Social (CRAS). De forma 
geral, o público se mostrou muito 
interessado em brincar com o jogo, 
bem como pelas informações que 
eram transmitidas para os mesmos. 
Inclusive alguns adultos demonstra-
vam surpresa com a importância do 
coração para a vida, bem como os 
perigos dos alimentos ricos em lipí-
dios. A construção de um jogo para 
transmitir informações para as pes-
soas é uma grande responsabilidade 
e exige muita dedicação e leitura. No 
final de tudo há uma grande satisfa-
ção em divulgar conhecimento.

Figura 2. Vista geral da apresentação do jogo Batalha do Coração no Centro de 
Referência de Assistência Social (CRAS) do Pero Vaz, Salvador-BA.
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O conhecimento de hábitos alimen-
tares saudáveis é um instrumento 
importante para saúde, qualidade 
de vida e o exercício cidadão. O 

ensino dos componentes bioquímicos 
se apresenta como um excelente tema 
para entender as vantagens e os obs-
táculos da alimentação saudável.

De acordo com os Parâmetros Curri-
culares Nacionais (PCN), a Educação 
Alimentar e Nutricional abrange os 
temas transversais de temas Saúde 
e Consumo. Portanto, a alimentação 
que promove a saúde das pessoas 
deve também estar atrelada a uma 
consciência cidadã. Os consumidores 
podem evitar ou interromper hábitos 
guiados simplesmente pelo apelo da 
mídia e propaganda. Diante disso, jus-
tifica-se a necessidade da escola ser 
um dos locais prioritários para promo-
ção de hábitos alimentares saudáveis.

O “Guia Alimentar para a população 

Por Samuel Machado da A. Pinto, Daniel Conceição Santos, Danilo Conceição Santos, João Djean Soares Júnior, 
Bernardo Santos Souza, Maurício Bonfim Santos Filho e Silvanir Pereira Souza

brasileira”, publicado em 2014, apon-
ta a importância de ações que alterem 
as trajetórias da obesidade e desnu-
trição no país. Educação alimentar e a 
conscientização de que a obesidade é 
uma doença são os principais fatores 
no combate à obesidade. Além disso, o 
aumento da obesidade e do sobrepeso 
na população brasileira parece estar 
mais relacionado ao consumo excessi-
vo de alimentos como arroz, massas e 
batata, do que à ingestão inadequada 
de gordura.

Biscoitos, arroz, massas e batata são 
alimentos ricos em carboidratos. Den-
tre suas funções destaca-se o de fonte 
energética para maioria das células, 
como componente estrutural e maté-
ria prima para outras biomoléculas. O 
tema carboidratos mescla conteúdos 
da biologia e da química e apesar de 
previsto é um tema pouco discutido 
no Ensino Médio.

Com o propósito principal de demons-
trar a importância da absorção dos 
carboidratos foi elaborado o jogo So-
breviva! A utilização de jogos educati-
vos já existentes com todas as normas 
já estabelecidas é muito favorável ao 
aprendizado. No entanto, construir 
nossos próprios jogos relacionados 
aos conteúdos dados em sala é ainda 
mais produtivo, uma vez que somos 
responsáveis por interligar os conteú-
dos com as normas do jogo. Essa prá-
tica deveria ser mais bem explorada 
pelos professores, pois, além de uma 
ferramenta de aprendizado é uma for-
ma de propiciar aos alunos que juntos 
produzam um jogo onde todos con-
tribuíram com o que aprenderam na 
aula.

Sobreviva! foi elaborado dentro da 
disciplina de Biologia, ministrada pela 
professora Silvanir Pereira Souza, no 
Colégio Estadual Almirante Barroso. 

Figura 1. Imagem do tabuleiro do jogo Sobreviva!, com suas três partes.
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Orientados pela professora, desenvol-
vemos um jogo cujo público-alvo são 
estudantes do ensino médio, espe-
cialmente do primeiro ano. De acordo 
com as Orientações Curriculares para 
o Ensino Médio, este jogo inclui as 
competências da investigação e com-
preensão em torno do tema estrutura-
dor da qualidade de vida das popula-
ções humanas.

O jogo é do tipo tabuleiro e foi cons-
truído em papelão e cartolina. Além 
do tabuleiro, o jogo contém cartas de 
perguntas e sorte ou revés, como nos 
clássicos jogos de tabuleiro. O cená-
rio do jogo é um quadro de consumo 
diário de carboidratos (três dias com 

três fases - manhã, tarde e noite). O 
jogador percorre as principais refei-
ções desses dias onde as horas são 
contabilizadas com um dado e cada 
hora representa uma casa do tabu-
leiro. Cada uma das casas representa 
uma pergunta ou uma ação.

Sobreviva! pode ser jogado por dois 
a quatro jogadores competindo pela 
maior absorção de carboidratos (pon-
tos) “bons” e fugindo dos carboidratos 
“negativos”. Fazendo uma relação com 
o recomendado por nutricionistas os 
“bons” carboidratos seriam carboi-
dratos complexos, representados por 
cadeias carbônicas como trioses (três 
carbonos), tetroses (quatro carbonos), 

Figura 2. Imagens da embalagem e cartas que compõem o jogo Sobreviva!

Estudantes autores e a orientadora no processo de construção do jogo de Sobreviva!, no 

ambiente do Laboratório Multidisciplinar de Ciências do Colégio Estadual Almirante Barroso.
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pentoses (cinco carbonos) e hexoses 
(seis carbonos). Os carboidratos “ne-
gativos” são representados por açú-
cares artificiais pelo xarope de milho 
rico em frutose e por adoçantes in-
dustrializados. Além dos jogadores é 
necessário um mediador.

A cada rodada o mediador retira car-
tas-perguntas para os jogadores, estas 
possuem pontos variados equivalen-
tes ao número de carbonos dos tipos 
de carboidratos. Existem também 
cartas-surpresa com instruções, que 
podem ser cartas especiais com mais 
pontos ou cartas com ações de “passar 
a vez”, “esperar uma rodada” etc. As 
resoluções dessas cartas também po-
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Estudantes autores de Sobreviva! Da esquerda para direita – 

Bernardo Santos Souza, Samuel Machado da A. Pinto, Daniel 

Conceição Santos, João Djean Soares Júnior, Danilo Conceição Santos 

e Maurício Bonfim Santos Filho.
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deriam estar ligadas a outras cartas. Por exemplo, a carta de Amido que dá ao 
jogador 50 carbonos só pode ser válida se até o final do jogo ele receber carta 
Amilase (uma vez que só a enzima amilase irá digerir o amido). 

Dessa forma, o jogo termina assim que o primeiro jogador alcançar a última 
hora do terceiro dia. Independente da posição dos demais jogadores os pontos 
são contados e vencerá o jogador que alcançar o maior número de pontos. So-
breviva! é um jogo simples e dinâmico que pode ser utilizado para revisão de 
alguns conceitos relacionados aos carboidratos. Por isso, ele pode ser uma im-
portante ferramenta para os professores de Biologia e Química, como atividade 
complementar às aulas.
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DOMINÓ DAS
organelas

Por Cristiano Oliveira Sales Filho, Hugo Rodrigues dos santos, Mariana Fagundes 
dos Santos Araújo, Sanderson Leite Bruno e Rosemeire Machado da Silva

Jogos didáticos são recursos pe-
dagógicos capazes de mediar o 
processo de aprendizagem nas 

práticas educacionais, pois possibili-
ta o desenvolvimento das seguintes 
competências: liderança, criativi-
dade, espontaneidade, capacidade 
de comunicação, além de estimular 
o senso de competição e o fortale-
cimento das relações interpessoais 
entre os educandos de forma lúdica 
e saudável, segundo as Orientações 
Curriculares Nacionais para o Ensino 
Médio (BRASIL, 2006).

Aprender os conteúdos propostos 
pelos professores e, ao mesmo tem-
po se divertir, parece algo impos-
sível de acontecer na sala de aula. 
Quem foi que disse isso? Geralmente, 
quando um professor apresenta uma 
proposta diferente para introduzir 
um determinado conteúdo, costu-
ma-se ouvir de alguns estudantes as 
seguintes frases: “a aula de hoje foi 
bem legal”, “a aula de hoje foi diver-
tida”, “curti a aula de hoje”. Admite-
-se que esse episódio não seja algo 
muito comum, mas de vez em quan-
do, isso acontece. Que tal aprender 
sobre a morfologia das organelas 
citoplasmáticas brincando? Essa foi 
a proposta da professora de Biologia 
para alguns estudantes na turma do 
1º ano do Ensino Médio, sugerindo 
a criação de um jogo didático sobre 
o tema. Afinal de contas, aprender 

um monte de nomes esquisitos, re-
conhecer o desenho e compreender 
o papel de cada uma dessas estrutu-
ras na célula apresenta-se um tanto 
complicado.

Entre o intervalo das aulas ou até 
mesmo durante os horários vagos, 
os estudantes costumam passar esse 
tempo, se divertindo através de jo-
gos de cartas ou tabuleiros, dentre 
eles os mais comuns são: uno, dama, 
xadrez, dominó, dentre outros. Na 
turma do 1º ano, a preferência é 
pelo jogo de dominó. Diante dessa 
preferência, um grupo de estudante 
da turma supracitada resolveu criar 
um dominó das organelas obedecen-

do à proposta de garantir a diversão 
do grupo concomitantemente com o 
aprendizado acerca da morfologia 
das organelas citoplasmáticas.

O objetivo do jogo é reconhecer 
a morfologia das organelas conti-
das nas peças do dominó. O jogo é 
constituído por vinte e oito peças 
de dominó, sendo que cada peça é 
dividida ao meio, com lados simétri-
cos, contendo em um lado o nome da 
organela, e do outro lado da peça a 
imagem. Dessa forma, o jogador terá 
que conhecer a figura da organela 
para colar as peças subsequentes. 
Exemplificando a dinâmica do jogo, 
o ribossomo é a bucha de “AS”, essa 

Jogo didático “Dominó das organelas”.
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pedra apresenta a imagem do ribos-
somo de um lado, e o nome da orga-
nela “ribossomo” do outro. As pedras 
são embaralhadas na mesa, e cada 
estudante terá sete peças para jogar, 
sendo que o jogador que começa a 
partida é o que tem a bucha de “AS”, 
colocando-a no centro do tabuleiro. 
A partir desse momento, joga-se no 
sentido anti-horário, onde cada jo-
gador tenta encaixar alguma de suas 
peças naquelas que estão na extre-
midade do jogo, e caso não consiga 
encaixar, passa a vez para outro jo-
gador, vencendo o jogo aquele que 
liberar todas as pedras. Caso não 
exista mais a possibilidade de encai-
xar as pedras, o jogo fica “travado”, 
tendo por isso, que ser efetivada a 
contagem dos pontos contidos em 
cada peça que está sob o domínio 
de cada jogador, logrando-se vence-
dor do jogo, aquele que tiver menos 
pontos nas mãos. Esse jogo pode ser 
executado por duas ou quatro pes-
soas, e especialmente o público de 
estudantes a partir do 1º ano do En-
sino Médio. 

Conforme LUCKESI (2004), a adoção 
de atividades lúdicas e jogos didáti-
cos como propostas pedagógicas no 
processo de ensino-aprendizagem, 
promove uma mudança de postura 
e atitude do educando, fazendo com 
que este, abandone o papel de mero 
espectador do processo de ensino-

-aprendizagem, e passe a assumir o 
papel de protagonista desse processo. 

No desenvolvimento de práticas lú-
dicas, o educador assume um papel 
de mediador no processo de ensino, 
instigando e incitando a curiosidade 
do educando, estimulando a criação 
e a capacidade de relacionar os te-
mas discutidos na sala de aula com o 
seu cotidiano, valorizando seu saber 
e promovendo uma maior autono-
mia desse sujeito. 

Espera-se que esse recurso didático 
possa trazer contribuições no apren-
dizado do Ensino de Biologia sobre 
o tema organelas citoplasmáticas, 
pois com jogos e brincadeiras fica 
mais fácil aprender.

*Este trabalho foi apresentado no Ciência 
Lúdica, no 5º Encontro de Jovens Cien-
tistas - 2014, e foi agraciado em 2º lugar 
com o Prêmio Jovem na Ciência, modali-
dade Jogo de Tabuleiro, categoria Ensino 
Médio.
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A MAGIA DA PELE, 
Um belo lagarto olhava o céu 

e meditava em voz alta: 

Contam os avós e duen-
des da floresta que aqueles 

que moram no 
u n i v e r s o 

– Sim, de magia e proteção e vi-
vemos essa história agora que o 
astro rei está orgulhoso de po-
der contemplar como o planeta 
Terra gira em torno de si, para 
roubar-lhe um pouco de energia. 
– disse a rã.

O lagarto olhava com assom-
bro para a rã e não entendia o 
que ela queria dizer. No entan-
to, diante do imponente sol, cor-
reu para o lugar onde ela estava 
para ficar mais tranquilo, embai-
xo de uma ramificação de uma 
árvore e escutar a história. A rã 
abriu um pouco mais seus gran-
des olhos e falou para ele: 

– Olá! Por quê você fica aí, não 
precisa da energia do sol? – se-

CiÊncia LÚdica

precisam de 
proteção. Mas, 

proteção contra o 
que? Para que? Por quê? 

O que é proteção? Talvez as 
estrelas e os planetas precisem 
de um exército para proteger-
-se? Ou será que as plantas, os 
animais precisam de um vigilan-
te, de uma babá, um pai ou uma 
mãe para proteger-se?

Não seja tonto – respondeu a rã 
diante da intrigante história de 
“magia” que queria contar ao seu 
amigo lagarto. 

Se todos tivéssemos um bata-
lhão ou um vigilante para pro-

teger-nos o mundo seria um 
caos. Eu sim posso contar 
para você uma história de 
magia e proteção, nós esta-
mos escrevendo essa história 
agora – disse a rã. 

Como assim? – Perguntou o 
lagarto.
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A MAGIA DA PELE, COISAS DE RÃS?
Por Erika Patricia Daza e  Fernando Santoyo Pardo

mais. Pensei que você sabia isso! 
Nós dois temos muitas coisas em 
comum... – respondeu o lagarto. 

A rã olhou novamente para o 
lagarto e com um gesto irônico 
respondeu: Eu sei que você quer 
ser parecido comigo, mas minha 
pele é mais lisa e macia, diferen-
te da sua que é escamosa... Me-
lhor, explique-me, por que você 
não ficou no sol? 

Bom, senhora rã – disse com tom 
firme o lagarto – ao contrário 
do que todos pensam, apesar de 
precisar de fontes externas do 
calor, não posso ultrapassar al-
guns limites porque meu corpo 
funciona em faixas específicas 
de temperatura. Assim, se eu ul-
trapasso estas faixas, posso mor-
rer. Com você, também acontece 
a mesma coisa e deveria saber 
isso! Por acaso não somos ecto-
térmicos? Ou animais de sangue 
frio, como a maioria das pessoas 
nos chama?

– Sim, eu sei – murmurou com um 
tom indiferente a rã, – só queria 
provar quanto você conhece seu 
corpo e me conhece. 

– Não seja presunçosa, se você 
sabe por que deixou para trás 
a história que quer me contar? 
Essa tal história da magia? Por 
acaso, era só uma desculpa para 
protegê-la dessa serpente, que 
anda dando voltas ao seu redor? 
– falou o lagarto.  

– Essa, essa, essa o quê? - excla-
mou a rã e foi embora para se 
esconder debaixo de uma folha.  

kkkkkk, você tem que sair daí e 
me contar a história, eu só esta-
va brincando. Gritou o lagarto.

 A rã saltou e voltou para seu lu-
gar e continuou falando de ma-
gia e peles. – Escute com aten-
ção: Se realmente se conhece 
e me conhece, verá que nossa 
pele é muito curiosa. A minha, 
por exemplo, é macia demais, 
enquanto a sua é áspera e têm 
muitas escamas, alguns de seus 
parentes até parecem que tem 
espinhos... – Nesse momento, o 
sol estava em seu máximo es-
plendor, o lagarto viu que sua 
amiga respirou profundamente, 
sua pele parecia vibrar e come-
çava a ficar áspera.    

– O que está acontecendo com 
você? – perguntou o lagarto. – 
Você me está me imitando? – A 
rã saltou para uma folha que 
estava no interior de uma la-
goa, descansou uns segundos e 
respondeu: – Amigo, você não 
é bom observador. Eu falo para 
você da magia da pele e digo 
que é uma história que nós es-
távamos escrevendo ou que es-
crevemos diariamente. Agora, só 
quero que minha pele se umede-
ça um pouco, para eu recuperar 
rapidamente a energia que perdi 
por esse quase desmaio que tive. 

guidamente exclamou: – Um mo-
mento! Olha o que acontece com 
seu corpo!

– O que? Não crie pânico! – res-
pondeu o lagarto.

– Seu corpo já não tem o ver-
de lindo que tinha uns minutos 
atrás! A magia está sendo mos-
trada! – gritou a rã. 

– Não gosto de seu escândalo! 
Bom, é normal, vocês sempre 
inflam seus sacos gulares para 
cantar forte e atrair fêmeas. 
Além do mais, essas alterações 
em minha coloração são nor-
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– Realmente, vi que você não es-
tava bem. O que aconteceu para 
você sofrer este quase desmaio? 
Eu entendo que sou muito admi-
rável, sou um lagarto muito lin-
do, mas, calma, calma, por favor. 
Falou com voz baixa o lagarto. 

A rã já recuperada, e um pouco 
enfurecida respondeu: – Olha se-
nhor lagarto, se você conseguir 
se concentrar no que acontece e 
aprender a observar melhor, seu 
corpo e o meu, nosso ambiente e 
as coisas que nos acontecem dia-
riamente, poderemos aprender 
mais, ser mais críticos e fazer 
mais perguntas interessantes. 
Tem um tempão que eu estou 
tentando contar a história mági-
ca que ajuda na resposta às suas 
perguntas sobre a proteção, mas 
você só se importa com coisas 
banais. Você sabe o que aconte-
ceu comigo?

– Sim, eu vi que sua pele já es-
tava seca, parecia que estava 
perdendo água... Então, qual é o 
mistério? – falou o lagarto. 

– Não posso acreditar, disse a 
rã colocando sua mão na cabe-

ça. – Se, minha pele está seca e 
estou cansada de falar, por que 
eu quase desmaio? Quais as con-
sequências da falta de água para 
o funcionamento de meu corpo?

O lagarto com um gesto de gran-
deza e ironia disse: – Possivel-
mente você me subestima se-
nhora rã, eu sei tudo e por isso 
não me surpreende sua aparente 
história de magia. Olha, sua pele 
não somente ajuda a dar forma 
ao seu corpo, mas protege os ór-
gãos internos, te protege de pre-
dadores e de mudanças bruscas 
no ambiente, como também aju-
da na sua respiração. Você tem 
vantagem, respira com seus pul-
mões e pela pele. É esse o misté-
rio? Não vejo nada de intrigante 
nisso que eu já sei. 

– Oh meu Deus! Senhor lagarto, 
você parece um animal amargo 
e chato que não tem capacidade 
para sentir admiração e a ima-
ginação que nos ajuda a curtir a 
natureza. Você tem razão na sua 
explicação, é apropriada, mas, eu 
quero olhar as coisas além da sua 
falta de humildade – afirmou a 
rã. E continuou: – Que tal se você 

pensar que se todos os animais 
têm pele, que se essa pele tem 
as mesmas características e que 
sua função não está limitada so-
mente a proteger? Assim, o que 
é o que faz com que a sua pele 
seja diferente da minha? Em seu 
caso, também ajuda na respira-
ção? Ou, por que ela muda da cor 
em alguns momentos? Enfim...

– Você não percebe que são mui-
tas as coisas que ainda não co-
nhecemos? por exemplo, por que 
não temos pêlos como os mamí-
feros ou penas como as aves? 
Reflita um pouco e, por favor, 
leia estas lições:

– O comum só perde seu elemen-
to de admiração quando nossa 
mente e corpo não podem ver 
além da sua vida cotidiana. 

– A humildade, ligada a certa 
sensação de ignorância infinita, 
são as principais asas para voar 
no universo do conhecimento.
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Caro leitor, pense um pouco na pequena história que acabou de ler e responda as 
perguntas:

a. Por que para a rã, as particularidades de sua pele têm um elemento mágico?

b. Escolha duas perguntas feitas pelos personagens e tente resolvê-las. 

c. Por que a pele ajuda na proteção contra predadores? 

d. Por que quando a pele da rã sofreu desidratação, ela quase desmaiou? 

e. Por que a rã teve que procurar uma folha na água para recuperar-se depois do quase 
desmaio?

f. Procure saber o que são os sacos gulares e qual é sua função.

g. Por que a pele do lagarto mudou de cor?

h. Tente construir um final para a história, qual é o melhor?

i. Qual é a sua opinião sobre o título? Você acha que é o apropriado para a história? 
Que título você propõe?
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As nuvens são formadas por água no estado gasoso, vapor de água, 

dessa forma, a pessoa não vai se molhar, pois a água não se encontra 

no estado líquido. As moléculas de água no estado gasoso encon-

tram-se bastante afastadas uma das outras, a passagem de uma pes-

soa entre as nuvens não vai alterar o seu estado físico, pois não ocasiona 

um aumento de pressão para aproximar as moléculas de água, e promover 

a sua passagem para o estado líquido.

SE UMA PESSOA CAIR
ENTRE AS NUVENS 
ELA VAI SE MOLHAR?
Por Rosemeire Machado da Silva
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é Bióloga, Supervisora do PIBID/Biologia/UFBA e 
Professora do Colégio Estadual Ana Cristina Prazeres 
Mata Pires, Salvador, BA (rosemsbio@yahoo.com.br).
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O pênis é formado por dois cor-

pos cavernosos e um corpo 

esponjoso, portanto não tem 

osso. Quando os garotos e ho-

mens ficam excitados há um desvio 

do fluxo sanguíneo para a região 

do pênis, e os corpos penianos são 

preenchidos por uma grande quan-

tidade de sangue, deixando esse 

órgão sexual ereto (duro).

DÚVIDAS SOBRE SEXUALIDADE: 

PÊNIS TEM OSSO?
Por Rosemeire Machado da Silva

Rosemeire Machado da Silva
é Bióloga, Supervisora do PIBID/Bio-
logia/UFBA e Professora do Colégio 
Estadual Ana Cristina Prazeres Mata 
Pires, Salvador, BA (rosemsbio@yahoo.
com.br).
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Por que, em algumas casas, 

quando alguém vai tomar 

banho, a luz enfraquece? Por 

que, em alguns pisca-piscas 

de natal, se uma lâmpada queima, 

as outras não acendem? Por que 

quando cai a energia, as lâmpadas 

incandescentes ficam mais fracas? 

Todas essas perguntas podem ser 

respondidas a partir do estudo de 

instalações elétricas, como as car-

gas são ligadas a Primeira Lei de 

Ohm. Mas como é que tudo isso se 

conecta? 

O trabalho com instalação elétri-

ca necessita do entendimento da 

forma como as cargas podem ser 

conectadas à rede elétrica. Esse 

conhecimento permite a com-

preensão da disposição das cargas 

em um projeto elétrico (associação 

em paralelo) ou em um arranjo 

simples, como o da iluminação de 

natal (associação em série). É co-

mum utilizar resistências associa-

das em diversos formatos, chama-

dos de associação de resistores, 

para estudar o comportamento da 

rede elétrica ou quando se deseja 

obter valor de resistência diferen-

te da fornecida por um resistor 

apenas. Os resistores podem ser 

associados de três maneiras: sé-

rie, paralela ou mista.  

A relação das grandezas de um 

circuito resistivo é regida prin-

cipalmente pela Primeira Lei de 

Ohm (v = R * i), para a qual a ten-

são (v) é diretamente proporcional 

ao produto da resistência (R) pela 

corrente (i). Para entender melhor 

o relacionamento das grandezas 

através dessa relação, pode-se fa-

zer uma experiência simples, uti-

lizando lâmpadas incandescentes 

para demonstrar o comportamen-

to das grandezas tensão e corren-

te nas associações de resistores.

O experimento utiliza os seguintes 

componentes: 5 kits de lâmpada 

incandescente de 40W e suporte; 

Amperímetro; Voltímetro; e Fios 

para conexão. Faz-se a montagem 

de dois circuitos, o primeiro com 

lâmpadas em paralelo e o segun-

do, em série. Para ambos inicia-se 

com uma lâmpada e vai-se acres-

centando outras.

A montagem inicial, comum aos 

dois tipos de associações (Figura 

1), mostra que o valor da corrente 

não pode ser medido com o am-

perímetro disponível, pois a esca-

la é muito grande e a potência (P) 

da carga é muito pequena, o que 

implica numa corrente pequena (P 

= R * i2). A tensão na lâmpada é de 

127 volts, aproximadamente, que 

é igual à da rede elétrica. Para as 

outras montagens, o amperímetro 

vai medir a corrente total do cir-

cuito e o voltímetro a tensão na 

primeira lâmpada.

A montagem em paralelo pode 

ser vista no esquema da Figura 

2. É possível observar que, ao se 

colocarem todas as lâmpadas em 

paralelo a tensão se mantém no 

mesmo valor e a corrente aumen-

ta para cerca de 1,5 ampère. Dá 

para perceber que as lâmpadas 

mantém a mesma luminosidade 

em relação à montagem inicial.

A montagem em série pode ser 

observada no esquema da Figura 

3. Um aspecto que chama a aten-

ção é a luminosidade das lâmpa-

das que fica bem menor que na 

montagem inicial, com apenas 

três lâmpadas. Colocando cinco 

lâmpadas não se percebe lumino-

sidade. Nessa montagem não foi 

POR QUE AS LÂMPADAS 
INCANDESCENTES 

ENFRAQUECEM QUANDO 
ALGUÉM TOMA BANHO?

Por Mônica Silveira
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possível medir tensão e corrente, 

pois os valores são muito peque-

nos para os medidores, mas per-

cebe-se que a tensão fica muito 

menor que na montagem inicial. 

Então, qual a conclusão que se 

tem sobre o comportamento das 

grandezas em associações parale-

lo e série?

Na montagem em paralelo a ten-

são na primeira lâmpada perma-

nece sempre em 127 volts, que é 

uma característica deste tipo de 

associação: a tensão permanece 

inalterada e é a mesma em to-

das as lâmpadas. Já a corrente 

vai aumentando à medida que 

novas lâmpadas vão sendo colo-

cadas na montagem. Isso se deve 

à redução que ocorre no valor da 

resistência total da associação. 

Pela Lei de Ohm, se a tensão fica 

constante e a resistência diminui 

a corrente aumenta. É uma rela-

ção de proporcionalidade inver-

sa (i = v / R).

Na montagem em série, quando 

se colocam mais lâmpadas na 

associação, o valor da tensão cai 

para níveis que não foi possível 

medir com o voltímetro. Por ou-

tro lado a corrente desde o início 

não pode ser medida, por con-

ta da escala do amperímetro, e 

continuou em valores muito bai-

xos. Também os resultados estão 

compatíveis com o enunciado 

da Lei de Ohm, pois a resistên-

cia total na associação em série 

aumenta; como a tensão da rede 

permanece a mesma, então a 

corrente deve diminuir de valor, 

uma vez que corrente e resistên-

cia são inversamente proporcio-

nais. 

Mas... E a tensão nas lâmpadas 

da montagem em série, por que 

o valor diminuiu?

Isso aconteceu porque a tensão 

da rede (127 volts) se divide 

entre as lâmpadas que estão co-

nectadas, visível pela queda da 

luminosidade da lâmpada. É isso 

que acontece quando a tensão na 

nossa casa fica menor e as lâm-

padas incandescentes acendem 

fraquinhas! A mesma coisa acon-

tece com as lâmpadas que ficam 

mais fracas, quando alguém está 

tomando banho. O chuveiro pro-

voca a queda no valor da tensão, 

diminuindo a luminosidade das 

lâmpadas incandescentes! BIBLIOGRAFIA CONSULTADA
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Dr. Berinjela Explica

Ao ouvir falar sobre as novas descobertas da Paleontologia, os fósseis extraordi-

nários encontrados, o trabalho pesado em campo e as deduções e comparações 

que surgem a partir do estudo destas evidências, muita gente associa a figura 

do paleontólogo ao famoso personagem de filmes de aventura Indiana Jones... o 

problema é que Henry Walton “Indiana” Jones Junior é, na verdade, um arqueólogo! 

A Paleontologia é uma ciência que se dedica ao estudo de fósseis, ou seja, dos restos 

(como dentes, ossos, conchas, sementes, troncos, etc.) ou vestígios (pegadas, ovos e 

até fezes!) de organismos com mais de 11.700 anos. Portanto, ela estuda evidências 

de seres que estavam vivos antes do Holoceno (época geológica recente, na qual a 

Terra assumiu sua configuração atual de clima, geografia, fauna e flora) e, por isso, 

trabalha numa escala de tempo de dezenas de milhares até bilhões de anos. Já a 

Arqueologia é uma ciência que estuda as atividades humanas e civilizações passadas 

a partir da análise de vestígios materiais deixados por elas. Assim, fragmentos de 

cerâmica, ferramentas, instrumentos de caça e restos de alimentos, por exemplo, são 

achados arqueológicos. Além disso, a Arqueologia limita-se a um período de tempo 

muito mais reduzido que a Paleontologia, pois começa com a Idade da Pedra, há cerca 

de 4 milhões de anos, a partir de artefatos de hominídeos. 

Portanto, tanto a Paleontologia quanto a Arqueologia se dedicam ao estudo do passa-

do na Terra e até compartilham muitas técnicas de investigação, mas os seus objetos 

de estudo são completamente diferentes. Agora você sabe porque que Indiana Jones 

só resgata amuletos e urnas funerárias, por exemplo, e não fósseis como aqueles que 

Alan Grant e Ellie Sattler encontram no início do filme Jurassic Park I.

QUAL A DIFERENÇA ENTRE
PALEONTOLOGIA
E ARQUEOLOGIA?

Por Rafaela Santos Chaves
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Meteoro 
é um meteoróide que ao entrar 

na atmosfera da Terra passa a ser 
chamado de meteoro. Com uma ve-
locidade de 70 km/segundos essas 
“pedras” queimam em contato com os 
gases do ar, formando um rastro de 
luz, que são conhecidas popularmen-
te como “estrelas cadentes”. A maio-
ria dos meteoros são grãos de poei-
ra que saem de cometas, planetas e 
asteroides. O último grande meteoro 
caiu na Rússia em fevereiro de 2013 
e causou um grande estrago, além de 
assustar e ferir muitas pessoas. Ge-
ralmente, os meteoros são do tama-
nho de uma bola de gude, mas quase 
sempre quando entram na atmosfera 
terrestre não chegam ao chão. 

Este artigo tem o objetivo de divulgar 
um jogo que pretende ensinar brin-
cando sobre os Meteoros. O jogo en-

sina de forma divertida o que são 
meteoros, de onde eles vêm, com 

que velocidade eles chegam à Terra e 
no que se transformam ao entrar em 
contato com os gases do ar. 

O jogo é indicado para crianças de 7 
anos em diante. Possui 1 tabuleiro 
com 24 casas, onde 4 casas são de 
pergunta, e 4 de sorte ou revés. Pos-
sui 20 cartas: sendo 10 de perguntas 
e 10 de sorte ou revés, 1 dado e 4 
pinos. Devem jogar no mínimo duas 
pessoas, e no máximo quatro. À me-
dida que os jogadores, jogam o dado, 
andam o número de casas indicado 
no dado e estão sujeitos à interativi-
dade das casas, de perguntas ou de 
sorte/revés. Ao cair numa carta de 
sorte ou azar, o jogador pode avançar 
ou voltar, e ao cair em casa de per-
gunta o jogador terá três alternativas 
para escolher, sendo que apenas uma 
é a correta. Vence o jogo aquele que 
chegar até a última casa primeiro.

 

 OS METEOROS
Por Ana Victória Silva Bastos de 

Oliveira, Helena Mariana Oliveira dos 
Santos Silva, Júlia Bianca de Oliveira e 

Josefa Rosimere Lira-da-Silva
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Fique sabendo!

O colégio Estadual Edvaldo Bran-

dão Correia (CEEBC) está loca-

lizado no Bairro de Cajazeiras 

e recebe um público diverso 

deste conjunto habitacional que co-

meçou de forma organizada, mas que 

aos poucos foi perdendo a caracterís-

tica de bairro planejado. Este artigo 

objetiva resgatar uma breve história 

do bairro e divulgá-la entre os estu-

dantes do colégio e a população de 

Salvador. Foi conduzida uma pesqui-

sa bibliográfica sobre o desenvolvi-

mento de Cajazeiras por estudantes 

do 4º ano do curso técnico em co-

mércio para a disciplina intervenção 

social do CEEBC.

O bairro de Cajazeiras é um conjunto 

habitacional localizado em Salvador, 

no Estado da Bahia, com cerca de 60 

mil habitantes e um intenso comércio. 

Segundo uma pesquisa feita pelo IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Es-

tatística) em 2012, o bairro é o segun-

do mais habitado de Salvador (atrás 

somente de Brotas, que possui 70.158 

moradores), e também o segundo em 

população de etnia negra (atrás de 

Pernambués, que possui 53.580 pes-

soas auto declaradas negras).

Segundo pesquisa realizada pela 

Fundação Gregório de Matos, o bair-

ro de Cajazeiras começou a surgir 

no ano de 1977, em uma área que 

abrangia três enormes fazendas (Ja-

guaripe de Cima, Fazenda Cajazeiras 

O BAIRRO DE

CAJAZEIRAS
 EM SALVADOR, BAHIA: CRESCEI E DESORGANIZAI-VOS

e Fazenda Boa União, além da Chá-

cara Nogueira), quando o então go-

vernador do Estado, Roberto Figueira 

Santos, desapropriou estas terras dos 

seus antigos donos. Desde o século 

XIX cultivavam-se laranja, café, man-

dioca e cana-de-açúcar e havia gran-

de área verde oriunda da Mata Atlân-

tica que circunda a região até hoje, 

situada entre a Estrada Velha do                                                                                     

Aeroporto e a BR-324.

O comércio de Cajazeiras vem acom-

panhando o crescimento populacio-

nal e o desenvolvimento econômico 

do bairro. A população dispõe de 

um conglomerado de estabelecimen-

tos que oferece uma diversidade de 

produtos e serviços, além das casas 

comerciais que abastecem as peque-

nas compras de moradores da locali-

dade e dos arredores. Grande parte 

do comércio do bairro se concentra 

no Largo da Feirinha, que está locali-

zada em Cajazeira X, no cruzamento 

que liga as Cajazeiras VIII, XII e Fa-

zenda Grande II.

Projetado para ser um conjunto ha-

bitacional, hoje Cajazeiras tem um 

amontoado de lojas que se espalham 

sem a menor organização. Bancos, 

escolas de ensino fundamental e 

médio, lojas de departamento, hos-

pitais, feiras livres, clínicas particu-

lares e centenas de pequenas lojas 

compõem o cenário apocalíptico, que 

juntamente com as invasões torna-

ram Cajazeiras um modelo de bairro 

projetado, porém sem plano de de-

senvolvimento urbano.

Atualmente, quem mora em Cajazei-

ras não precisa sair do bairro para 

adquirir bens de consumo ou con-

tratar serviços. Notamos assim, que 

Por Mirella Medeiros, Luise Lopes e Jorge Lúcio Rodrigues das Dores

Rotula da Feirinha, Cajazeiras X, Salvador, BA.
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Cajazeiras é um enorme potencial 

econômico na periferia de Salvador, 

e isso só tende a crescer, juntamente 

com a população do bairro.

A que podemos atribuir esse desen-

volvimento comercial?

Grande parte desse desenvolvimento 

tem como razão a descentralização 

do comércio que é um fator decor-

rente em todo o Brasil. O processo 

de descentralização comercial em 

Salvador vem ocorrendo de forma 

gradual. Verifica-se o surgimento de 

novos pólos comerciais e a expansão 

de outros já consagrados e eles estão 

se direcionando para bairros perifé-

ricos de grande densidade demográ-

fica, como Cajazeiras. 

A descentralização da gestão do es-

paço urbano em direção aos bairros é 

urgente já que em Salvador, a noção 

de autonomia é fundamental: auto-

nomia de decisão, expressa na par-

ticipação efetiva das comunidades 

locais no processo de planejamento 

urbano. O planejamento participati-

vo implica na sensibilização e capa-

citação das comunidades locais. Não 

pode haver autonomia sem capaci-

tação, sem informação. A noção de 

redes de relações sociais deve estar 

na base da formulação de uma estra-

tégia, de uma metodologia de ação 

coletiva.  

Seria ideal que destruíssemos a ve-

lha dicotomia “centro versus perife-

ria”, uma vez que o desenvolvimento 

de uma cidade ocorre de forma di-

nâmica entre as várias partes de um 

município. O espaço urbano é sempre 

fragmentado, mas também articula-

do, daí a ideia de uma hierarquia (re-

lativa) de centros e periferias, e essa 

relação reforça a necessidade de um 

plano diretor mais eficaz na cidade. 

O Plano Diretor é um instrumento de 

planejamento urbano, um conjunto 

de leis e normas, que norteia, por 

exemplo, o uso e a ocupação do solo, 

a distribuição de infra-estrutura e 

equipamentos públicos, direcionando 

e priorizando também os investimen-

tos públicos e privados no desenvol-

vimento futuro das cidades. A elabo-

ração do Plano Diretor de Salvador 

mostra exatamente perda de autono-

mia das sociedades locais (nos bair-

ros) no processo de gestão da cidade. 

É nos gabinetes da Secretaria de Pla-

nejamento da Prefeitura Municipal 

que vêm sendo detalhadas as etapas 

desse plano, porém o bairro de Ca-

jazeiras cresceu órfão de um plano 

diretor de desenvolvimento. Isso se 

intensificou com o aumento da po-

pulação e o achatamento do centro 

da cidade, lojas estão migrando para 

bairros da periferia de grande den-

sidade populacional com a intenção 

de obter de lucros, pois os aluguéis e 

terrenos mais baratos e mão de obra 

que não precisa de transporte para 

se locomover são itens fundamentais 

para atrair investimentos nos bairros 

periféricos.

Cajazeiras cresceu, mas isso não sig-

nifica que houve desenvolvimento, 

pois o crescimento trouxe caos no 

transporte, devido o estreitamento 

de ruas causado pelo crescimento do 

comércio informal e insegurança de-

vido às invasões e a maior circulação 

de bens no comércio.

Precisamos pensar nisso!
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 GUIADOS PELA 

PORÉM SÃO APENAS PESCADORES
 DE ITAREMA, CEARÁ

Por Diana dos Santos Gomes, Thaianny Silva 
Vasconcelos e  Jardel Ribeiro Batalha

A astronomia, ciência que estuda 
a constituição e movimento dos 
astros, faz-se presente na hu-
manidade desde os tempos mais 

remotos. O céu vem sendo utilizado 
como calendário, relógio e mapa pelo 
homem, pois os movimentos do sol, 
da lua, das estrelas e dos planetas 
foram usados como orientação para 
pesca, caça e agricultura. Os registros 
astronômicos mais antigos datam de 
aproximadamente 3.000 a.C. e se de-
vem aos chineses, babilônios, assírios 
e egípcios. 

O projeto “Guiados pela astronomia, 
porém são apenas pescadores de Ita-
rema”, teve como objetivo estudar os 
conhecimentos de Astronomia dos 
pescadores de Itarema, município lo-
calizado no litoral Oeste do estado do 
Ceará. Para tanto, procurou-se coletar 
o máximo de informações através de 
pesquisa bibliográfica e por meio de 
entrevistas com os pescadores nati-
vos da região, visando tentar compro-
var que eles são guiados pelos astros. 

  O homem sempre teve um encanto 
pelas estrelas, em especial os pesca-

dores. Os guerreiros dos mares, que 
saem em busca pela sobrevivência 
em um ambiente que, para qualquer 
direção que visualizar, vai contemplar 
apenas a imensidão das águas, para 
muitos uma visão aterrorizante. Na ci-
dade de Itarema, a principal fonte de 
renda está ligada à comercialização 
de produtos oriundos da prática de 
pesca artesanal, praticada com pouco 
auxílio de equipamentos tecnológicos.  

   O estudo revelou que as principais 

constelações utilizadas para orien-
tação em alto mar pelos pescadores 
de Itarema, são o Cruzeiro do Sul e o 
Caminho de Santiago. Em relação ao 
Cruzeiro do Sul, composta por quatro 
estrelas de primeira grandeza em for-
mato de uma cruz. Segundo os pes-
cadores, esta constelação é bastante 
utilizada, pelo fato de ser uma rota 
altamente segura em direção à ter-
ra firme.  O Cruzeiro do Sul, também 
chamado de Crux, apesar de ser a me-
nor de todas as constelações, é uma 

Estudo das Constelações de Itarema.
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Constelação do Hemisfério Sul.
Fonte: http://www.apolo11.com/display.php?imagem=imagens/etc/ceu_ano_novo_2008_sul.jpg.

Constelação do Hemisfério Norte.
Fonte: http://www.apolo11.com/imagens/etc/ceu_ano_novo_2008_norte_490.jpg.

das mais importantes, principalmente para os povos do hemisfério Sul.

O estudo revelou que a outra constelação utilizada pelos pescadores 

como forma de orientação na direção norte é conhecida popularmente 

como Sete Estrelas. Também é denominada de Caminho do Santiago, por 

se relacionar ao fato de que a constelação marca a direção da cidade 

de Santiago de Compostela na Espanha, no hemisfério Norte (IOP, 2004, 

p.22).

Portanto, a Astronomia tem uma grande importância para a cidade de 

Itarema, pois seu desenvolvimento está ligado diretamente com a pesca, 

visto que os pescadores transformaram as estrelas em pontos de orien-

tação durante a pescaria em alto mar. Ademais, sabe-se que a pesca é 

uma prática milenar descrita em vários livros que relatam a história da 

humanidade.
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Conversa de Cientista

LEMBRAR VERSUS 
ESQUECER. 
OS MISTÉRIOS DA NOSSA MEMÓRIA

 Por Luciana Lyra Casais-e-Silva

Quantas vezes tentamos lembrar 
de alguma coisa, mas não conse-
guimos recordar. Não seria bom 
se pudéssemos guardar tudo na 

mente?

Algumas pessoas apresentam esta 
capacidade, denominada Síndrome 
Hipertimésica (do grego thymesis = 
lembrar). E, ao contrário do que possa 
parecer, eles sofrem com esta condi-
ção. Alguns hipertimésicos descre-
vem que a constante rememoração 
é ininterrupta, incontrolável e extre-
mamente exaustiva. Tão importante 
quanto armazenar informações é a 
capacidade de esquecer. Ao longo do 
desenvolvimento do cérebro, foram 
desenvolvidos mecanismos para eli-
minar informações irrelevantes ou 
ultrapassadas, o que é crucial para o 
bem estar da memória funcional. En-
tretanto, isso não significa que nossa 
memória tem limites. Pelo contrário, 
sua capacidade é (quase?) infinita, 
mas o cérebro seleciona o que fica-
rá armazenado e simplesmente “joga 
fora” o resto. Mas não é culpa dele 
quando não nos lembramos da res-
posta na hora da prova. Infelizmente 
não podemos colocar a culpa no cére-
bro; provavelmente a culpa é sua! 

Em primeiro lugar é preciso enten-
der que existem diferentes tipos de 
memória. Esta que estamos falando, 
que guarda nomes, fatos e eventos da 

nossa vida é conhecida como memó-
ria explícita ou declarativa. Existem 
ainda as memórias implícitas ou não 
declarativas que se dividem em sub-
tipos como a memória emocional e a 
memória de procedimentos ou pro-
cessual (sua memória para habilida-
des como saber andar de bicicleta 
ou ligar o computador). Todas as 
memórias passam por estágios 
para serem fixadas: primeiro, 
ela é codificada, ou seja, o 
significado da informação é 
determinado. Depois, ela vai 
ser armazenada e, posterior-
mente, recuperada, quan-
do você precisa lembra-se 
dela. Este armazenamento 
pode ser por pouco tempo 
(memória de curto prazo) 
ou muito tempo (memória 
de longo prazo). O que vai 
determinar se esta infor-
mação ficará armazenada 
por curto ou longo tempo 
é a repetição da informação 
(quantas vezes você lê um 
texto, por exemplo) ou as as-
sociações que seu cérebro faz 
com a nova informação. Estímu-
los emocionais também vão inter-
ferir neste processo, como gostar ou 
não do que está estudando. Porém, 
um aspecto importante no armazena-
mento das informações no seu cére-
bro está relacionado com o processo 
inicial de fixação. Para que a memória 
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seja efetivamente e eficientemente 
armazenada é necessário que a entra-
da da informação seja feita com aten-
ção!! Quando existe baixa atenção ao 
evento a ser memorizado, o cérebro 
interpreta como pouco importante e 
.... simplesmente esquece! Mas, é im-
portante lembrar que, muitas vezes, 
quando a informação vem acompa-
nhada de uma forte emoção (boa ou 
ruim), mesmo com pouca atenção ela 
fica retida. É o caso de pessoas que 

sofrem de Estresse Pós-Trau-
mático, no qual o indiví-

duo não consegue 
esquecer um 

evento ruim. 

Mas isso é outra história. Voltemos à 
memória e ao esquecer versus lem-
brar.

Todos estes eventos de codificação, 
armazenamento e recuperação de in-
formações ocorrem no nosso cérebro 
em células denominadas neurônios. 
Quando entra um estímulo novo, eles 
iniciam uma excitação temporária 
(começam a emitir sinais elétricos). 
Quando recordamos de alguma coisa, 
eles voltam a trabalhar. A quantidade 
de vezes que estimulamos os neurô-
nios está relacionada como o maior 
ou menor tempo de armazenamento 
daquele estímulo. Esquecer é impor-
tante porque poupamos o cérebro de 
gasto de energia com informações 
irrelevantes e com a ativação de co-
nexões sem importância. Por isso, a 
memória extraordinária dos hiperti-
mésicos é tão cansativa. Eles armaze-
nam inúmeras informações desneces-
sárias durante todo o dia. 

Esquecer é importante, mas não 
pode ser tudo. Já imaginou perder 
a memória de sua vida passada 
ou, pior, nunca mais guardar nada 
em seu cérebro? A amnésia é uma 
condição na qual existe perda 
de memória. Existem dois tipos 
de amnésia: retrógrada, na qual 
ocorre a perda de informações 
que você já tinha guardada e a 
anterógrada, que é a incapacidade 
de armazenar memórias futuras. 
Ambas causam prejuízo pessoal e 

social (já imaginou não lembrar de 
seus amigos?). A amnésia anteró-

grada é uma condição mais rara que 
pode ocorrer após tumores cerebrais 
ou consequência de alcoolismo seve-
ro. Nela, as memórias de curto e longo 
prazo não se formam e a informação 
só é armazenada por segundos e, en-
quanto você tiver atenção ao evento. 
Não existe aquela história apagar a 
memória quando você dorme! Isso é 
invenção de cinema.

A amnésia retrógrada, por sua vez, 
pode ocorrer após uma pancada na 
cabeça, por exemplo, e a gravidade da 
situação, ou seja, quanto de memória 
antiga você vai perder, depende da 
intensidade da lesão. Pode, inclusi-
ve, ser passageira e a memória voltar 
após um tempo ou a perda ser apenas 
de algumas horas antes da lesão. Mas, 
existem casos de pessoas que perdem 
toda a memória de sua vida.

Como podemos ver, nossa memória é 
dinâmica, com informações armaze-
nas e perdidas a todo instante. O im-
portante é preservá-la de forma que 
possamos guardar as coisas relevan-
tes e prazerosas e certamente, esque-
cer o que não vale a pena.

Luciana Lyra Casais-e-Silva 
é Bióloga e Professora do Instituto de 
Ciências da Saúde (ICS) da Universida-
de Federal da Bahia, Salvador, BA.
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Conversa de Cientista

ferramenta de investigação da 
APRENDIZAGEM EM BIOLOGIA

Por Gustavo Ramos de Oliveira, Hermínia Maria Bastos Freitas e Rejâne Maria Lira-da-Silva

O desenho pode fornecer registros so-
bre representações da realidade de 
crianças e adolescentes. Este artigo 
trata de uma pesquisa, de caráter 

inovador, que objetivou analisar o uso 
do desenho como ferramenta de inves-
tigação da apropriação dos conteúdos de 
Biologia, através das fases de desenvol-
vimento gráfico e cognitivo de estudan-
tes do Ensino Médio de um Colégio pú-
blico de Salvador, Bahia, Brasil, com base 
em LUQUET (1969) e PIAGET (1973).

O desenho é uma atividade que pode nos 
fornecer importantes registros sobre os 
primeiros processos representativos das 
crianças através de uma conquista física, 
prática e funcional. Em 1921, Jean Wil-
liam Fritz Piaget (1896-1980) descobriu 
que o aprendizado é um processo gra-
dual no qual a criança vai se capacitando 
em níveis cada vez mais complexos do 
conhecimento, seguindo uma sequência 
lógica. O desenho já era considerado 
como uma técnica que parece ser inata 
ao ser humano, observada desde os pri-
meiros anos de idade (PIAGET, 1973). 

O que diz Piaget

PIAGET (1973) descreveu quatro fases 
no desenvolvimento cognitivo da crian-
ça: 

•  A fase Sensório-Motora que dura de 
0 a 2 anos é onde o bebê começa a de-
senvolver esquemas de ação baseados 
nos estímulos do meio. São seus refle-
xos neurológicos básicos provendo a 
construção das noções de objeto, espa-
ço, casualidade e tempo. Dessa forma, o 

universo que circunda a criança é con-
quistado mediante a percepção de movi-
mentos como, por exemplo, a sucção e o 
movimento dos olhos.

•   De 2 a 7 anos a criança vive a fase Pré-
-operatória ou da Inteligência Simbólica, 
onde surge a capacidade de substituir 
um objeto ou acontecimento por uma re-
presentação; é marcada pelo surgimento 
da função simbólica ou semiótica, emer-
gindo a Linguagem; a criança apresenta 
um egocentrismo característico da fase 
devido à ausência de esquemas concei-
tuais.

•   De 7 aos 12 anos constitui-se o perío-
do Operatório-Concreto, onde a criança 
desenvolve noções de tempo, espaço, 
ordem e casualidade e são capazes de 
relacionar diferentes pontos de vista e 
abstrair dados da realidade, passando a 
integrá-los de modo lógico e coerente. 
Este período refere-se ao aparecimento 
da capacidade de interiorizar ações, ou 
seja, realizar operações mentalmente 
sem precisar de ações físicas, como é tí-
pico do período Sensório-Motor. 

•   De 12 anos em diante a fase Opera-
tória Formal se estabelece, as estruturas 
cognitivas da criança atingem seu nível 
mais elevado de desenvolvimento. Isso 
não quer dizer que ocorre uma estagna-
ção das funções cognitivas, mas será a 
forma predominante de raciocínio utili-
zada pelo adulto. Agora a criança é capaz 
de pensar logicamente, formular hipó-
teses e buscar soluções, sem depender 
mais só da observação da realidade.  

O que diz Luquet

GEORGES-HENRI LUQUET (1876-1965) 
também descreve em sua obra “O dese-
nho infantil”, publicada em 1969, quatro 
períodos de desenvolvimento grá-
fico, abordando os elementos 
presentes nos desenhos in-
fantis e possibilitando uma 
correlação com o trabalho 
de Piaget: 

•   O primeiro período é 
o Realismo Fortuito, que 
começa por volta dos 2 
anos e põe fim ao pe-
ríodo chamado rabis-
co, onde a criança que 
começou por traçar 
signos sem desejo de 
representação des-
cobre por acaso uma 
analogia com um ob-
jeto e passa a nomear 
seu desenho. 

•   O segundo é o Rea-
lismo fracassado, ge-
ralmente entre 3 e 4 
anos onde, com a des-
coberta da identidade 
forma-objeto, a crian-
ça procura reproduzir 
esta forma. 

•   O terceiro é o Rea-
lismo intelectual, de 4 a 
10 ou 12 anos, onde a 
criança desenha do ob-
jeto não aquilo que vê, 
mas aquilo que sabe, mis-
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turando diversos pontos de vista e∕ou 
perspectivas. 

•   O quarto período é o Realismo vi-
sual, por volta dos 12 anos e marca-
do pela descoberta da perspectiva e a 
submissão às suas leis.

O diálogo entre Piaget e Luquet sobre o 
desenho

Em uma análise Piagetiana dos pe-
ríodos descritos por Luquet são per-
mitidas as relações para os seguintes 
períodos, que foram utilizados para 
categorizar as fases de desenvolvi-
mento gráfico de cada estudante:

•   Fases de Garatuja: Inclui a fase sensó-
rio-motora (0 a 2 anos) e parte da fase 
pré-operatória (2 a 7 anos). Neste perío-
do os desenhos carecem de intenção e 
são acidentalmente parecidos com obje-
tos. A criança não sabe o que desenhou 
até ser questionada e então ela procura 
uma forma real que seja semelhante e 
justifique seu desenho.

•   Pré-esquematismo: inclui 
a fase pré-operatória (2 a 

7 anos), onde aparece 

a descoberta da relação entre desenho, 
pensamento e realidade. Quanto ao es-
paço, os desenhos são dispersos inicial-
mente, não relacionados entre si e apare-
cem as primeiras relações espaciais.

•   Esquematismo: inclui a fase operató-
rio-concreta (7-10 anos), com esquemas 
representativos, afirmação de si median-
te repetição flexível do esquema. Quanto 
ao espaço, é o seu primeiro conceito de-
finido, a linha de base.

•   Realismo: inclui a fase final operató-
rio-concreta, onde existe uma consciên-
cia maior do sexo e autocrítica pronun-
ciada. No espaço é descoberto o plano e 
a superposição, abandonando-se a linha 
de base.

•   Pseudo-Naturalismo: inclui a fase das 
operações abstratas (10 anos em diante) 
e é marcada pelo fim da arte como ativi-
dade espontânea, inicia-se aí a investiga-
ção de sua própria personalidade. 

Como a pesquisa foi conduzida e os que 
os dados revelaram

A pesquisa foi conduzida no âmbito do 
Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência da Licenciatura da 
CAPES, em Ciências Biológicas da Uni-
versidade Federal da Bahia (Campus Sal-
vador) – PIBID/BIOLOGIA/UFBA, no mês 
de setembro de 2012, na disciplina de 
Biologia do Colégio Estadual Thales de 
Azevedo, Salvador, Bahia, Brasil.

O grupo foi composto por uma turma de 
estudantes do 1º ano do Ensino Médio, 
turno vespertino, constituída por 10 ga-
rotas e 7 garotos, com idade média de 
15 anos. As atividades foram dirigidas 
quando os estudantes estavam estudan-
do o conteúdo “Origem da vida”, Tema 
Estruturador 6 “Origem e evolução da 
vida” (BRASIL, 2006). Para o início da 
atividade disponibilizou-se papel tipo 
ofício e lápis coloridos para que os estu-
dantes desenhassem sobre este assunto 
durante 30 minutos. Após, solicitamos 
que eles explicassem seus desenhos, que 
foram organizados e arquivados. 

Em relação às expectativas dos dese-
nhos, esperava-se que fossem represen-
tados elementos que indicassem formas 
simples de vida como organismos uni-
celulares, a terra primitiva e até mesmo 
uma noção temporal da evolução, com 
representações de formas mais simples 
de vida evoluindo em formas mais com-
plexas, temas que são orientados para o 

período escolar (BRASIL, 2006). A cate-
gorização do desenho gráfico e análise 
dos resultados foi feita de acordo com 
o indicado por Luquet em seu livro “O 
Desenho Infantil”, de 1969, a partir dos 
elementos em seus traços, fazendo-se a 
correspondência com os períodos cog-
nitivos de Piaget (1973). Esperava-se 
que eles estivessem na fase de desen-
volvimento luquetiana do Realismo vi-
sual, piagetiana do Operatório Formal e 
na fase de desenvolvimento gráfico de 
Pseudo-Naturalismo. 

Os resultados obtidos, a partir dos regis-
tros gráficos dos desenhos compostos 
pelos estudantes, após as aulas de Biolo-
gia, forneceu informações valiosas para 
uma interpretação sobre a apropriação 
do conhecimento que eles adquiriram 
em sala. 

A análise dos desenhos, considerando-
-se os conteúdos sobre Origem da Vida, 
mostrou que os estudantes apresen-
taram seus desenhos com explicações 
fragmentadas do tema e não abstraíram 
a ideia da Origem da Vida, além de não 
conseguirem representá-la com os ele-

Figura 1. Desenho do Estudante “A” 
sobre o Tema Origem da Vida.

mentos esperados (Figuras 1 e 2). 

Os dados encontrados para a maioria dos 
alunos é exemplificado pelo estudante 
“A” para explicar a Origem da Vida, que 
fez uma representação da fecundação de 
um espermatozoide em um óvulo, segui-
do do desenvolvimento embrionário (Fi-
gura 1). Apesar de não estar no contex-
to do Tema Estruturador 6 dos OCNEM 
(BRASIL, 2006), “Origem e evolução da 
vida”, para este estudante, aquele dese-
nho tinha tal significado, neste caso a 
vida animal, desviando-se do conteúdo 
e sugerindo uma dificuldade na abstra-
ção da ideia da Origem da Vida na Terra 
primitiva.
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O estudante “B” trouxe representações 
religiosas da origem da vida sem funda-
mentação científica que explicasse este 
processo.  Sua explicação para o desenho 
foi “aqui é a luz de deus saindo das nu-
vens e tocando no barro, de onde Adão 
foi feito. Aí depois surgiu Eva da costela 
de Adão” (Figura 2). 

Figura 2. Desenho do 
Estudante “B”, sobre o 
Tema Origem da Vida.

Figura 3. Desenho do 
Estudante “C”, sobre o 
Tema Origem da Vida.

À exceção do grupo, apenas um estu-
dante chegou a uma representação com 
elementos que sugerem uma abstração 
do tema proposto (Figura 3). Apesar da 
simplicidade do desenho, é possível ob-
servar que o estudante tentou represen-
tar uma sucessão de mudanças em um 
organismo, indicando um processo evo-
lutivo ao longo do tempo. Além disso, ob-
serva-se referências ao experimento de 
Francesco Redi com um pequeno texto 
“Teoria de Redi, Francesco. O experimen-
to de Francesco Redi – gênese- quebrou 

a ideia de que os seres vivos surgiam ex-
pontaneamente, a teoria da abiogênese.”

De acordo com a análise piagetiana dos 
conteúdos científicos, a turma encontra-
-se na fase Operatório Concreta, caracte-
rizada pelo aparecimento da capacidade 
infantil de realizar operações mental-
mente sem precisar de ações físicas, uma 
fase anterior à que deveriam estar, a fase 
Operatório Formal, característica da ida-
de. Os estudantes não foram capazes de, 
pelo menos do ponto de vista científico, 
pensar logicamente, formular hipóteses e 
buscar soluções abstratamente. 

Os registros de representação gráfica 
permitiram categorizar a turma no pe-
ríodo de Realismo Intelectual, de acordo 
com Luquet (1969), uma fase anterior 
a que os estudantes deveriam estar. Os 
alunos não desenham aquilo que é so-
licitado, mas aquilo que sabem sobre o 
assunto, misturando diversos pontos de 
vista e∕ou perspectivas. Tratando-se do 
assunto Origem da vida, é exigida uma 
maior capacidade de abstração, uma vez 
que eles não “veem” os acontecimentos, 
portanto fazem a descrição com base em 
interpretações pessoais. 

Em uma análise Piagetiana dos períodos 
descritos por Luquet, o perfil da turma 
está mais apropriado para o período pia-
getiano Pré-Operatório. Nessa fase “sur-
ge a capacidade de substituir um objeto 
ou acontecimento por uma representa-
ção”; surge a função simbólica ou semió-
tica, emergindo a Linguagem” (PIAGET, 
1973). 

O estudante “A” que atribuiu ao ato da fe-
cundação à formação da vida, por exem-
plo, restringiu-se a concepção da vida 
animal. Esse simbolismo de um evento é 
uma característica do período Pré-Ope-
ratório, a simbolização de um evento 
(PIAGET, 1973). As representações do es-
tudante “B” estão impregnadas com seus 
conceitos pessoais, uma vez que, ainda 
que tenha sido solicitado um desenho 
sobre um tema científico, o estudante ig-
norou essa identidade e trouxe símbolos 
que indicam sua concepção de origem da 
vida pela providência divina, indicando 
mais um elemento do período Pré-Ope-
ratório, o egocentrismo, que é a super-
valorização do ponto de vista da criança, 
em detrimento de outras perspectivas. 

Os alunos, em sua maioria, fugiram do 
tema Origem da Vida ou trouxeram re-
presentações aleatórias sobre o conteú-
do e nos casos que apresentaram hipóte-
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ses científicas, foi de forma fragmentada, 
sem uma fundamentação plausível. Se-
gundo Luquet (1969), todo desenho re-
presentado pela criança tem um caráter 
realista e está impregnado com suas 
concepções pessoais do tema que lhe for 
proposto. Desse modo, é pertinente ana-
lisar, além dos desenhos, o discurso por 
trás dos traços, pois ainda que o estudan-
te não consiga abstrair as ideias de um 
tema sob a forma de desenho, ele pode 
ter maior segurança em explicar um fe-
nômeno ou conteúdo. 

Um recado para a sociedade, para os 
pais, para os professores e a escola

Nossa pesquisa revelou um resultado 
dramático, já apontado por muitos pro-
fessores: a maioria dos alunos se encon-
tra na fase piagetiana Operatório Con-
creta e luquetiana Realismo Intelectual, 
períodos anteriores ao esperado para as 
suas idades. Isto significa que não foram 
capazes de pelo menos do ponto de vista 
do aprendizado em ciências, pensar lo-
gicamente, formular hipóteses e buscar 
soluções, indicando uma apropriação 
superficial do conteúdo Origem da Vida. 
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