ATIVIDADES
•

Sugestão: para envolvimento de todos e discussão coletiva, o docente pode levar impresso os conceitos em tamanho grande e se utilizar do quadro de giz
para prender com fita adesiva e fazer as ligações com giz colorido.

1. ELABORAÇÃO DE UM MAPA CONCEITUAL
Em grupos, elaborar um mapa conceitual com os conceitos SUGERIDOS a seguir e com outros acrescentados pelo grupo:

•

CÉLULA

•

UNICELULAR

•

HETERÓTROFO

•

MEMBRANA PLASMÁTICA

•

PLURICELULAR

•

FOTOSSÍNTESE

•

CITOPLASMA

•

CICLO CELULAR

•

DIVISÃO CELULAR

•

NÚCLEO

•

ORGANIZAÇÃO CELULAR

•

TECIDOS

•

PROCARIONTE

•

METABOLISMO ENERGÉTICO

•

CROMOSSOMOS

•

EUCARIONTE

•

RESPIRAÇÃO CELULAR AERÓBICA

•

CROMATINA

•

PAREDE CELULAR

•

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

•

MITOSE

•

ANIMAL

•

AUTÓTROFO

•

MEIOSE

•

VEGETAL

•

FERMENTAÇÃO

Mapa conceitual da classificação dos seres vivos e as relações com a célula
Fonte: CUNHA, K. M. C. B. O ensino e a aprendizagem significativa da célula no contexto da disciplina biologia do primeiro ano do ensino médio em uma escola pública do Rio
de Janeiro. Instituto Oswaldo Cruz, 2011.

Mapa conceitual das relações das características dos seres vivos e a célula
Fonte: CUNHA, K. M. C. B. O ensino e a aprendizagem significativa da célula no contexto da disciplina biologia do primeiro ano do ensino médio em uma escola pública do Rio
de Janeiro. Instituto Oswaldo Cruz, 2011.

Mapa conceitual para célula
Fonte: MOREIRA, M. A. Mapas conceituais e diagramas V. Instituto de Física, UFRGS, 2006.

Sistematização dos conteúdos centrais de Biologia no contexto da SE
Fonte: ROSIN, C. K.; BIASIBETTI, L.; BOFF, E. T. O. Situações de estudo e o livro didático – Análise dos conteúdos de biologia. IX ANPED SUL, 2012. Disponível em: <
http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/anpedsul/9anpedsul/paper/viewFile/2093/962 >. Acesso em: 12 abr. 2013.

ATIVIDADES
1. ELABORAÇÃO DE UM QUADRO HISTÓRICO
Construa uma tabela onde conste a época (o século) e o principal aspecto do trabalho dos seguintes
pioneiros da Citologia ou de outros que você inserir:
ÉPOCA

QUEM?
William Harvey
Antonie van Leeuwenhoek
Robert Hooke
Robert Brow
Matthias Schleiden (“chiláiden”)
Theodor Schwann (“chiván”)
Hugo von Mohl
Rudolf Virchow

CONTRIBUIÇÃO

2. TEORIA CELULAR: PASSADO, PRESENTE E FUTURO
O parágrafo a seguir, retirado do mesmo livro, apresenta uma síntese da teoria celular conforme proposta por
Schwann. Considerando uma elaboração do século XIX, discuta com os professores o que permanece, o que foi
revisto e o que foi substituído.
A síntese de Schwann
1. Todas as partes das plantas e animais são celulares ou derivam de células. As células podem ser
identificadas pela presença do núcleo e por apresentarem um processo comum de formação:
"Pode-se incluir sob o termo teoria celular, no sentido mais geral, a exposição da afirmação de que existe
um princípio geral de construção para todos os produtos orgânicos e que este princípio de construção é a
formação da célula." (Schwann, citado por Baker, parte I, p. 103.)
"Um princípio comum de desenvolvimento é a base de todos os tecidos orgânicos, por mais diversos que
eles possam ser, e que se chama formação da célula; isto significa que a natureza nunca reúne as
moléculas diretamente em uma fibra, tubo etc., mas sempre primeiro modela uma célula ou primeiro
transforma esta célula, onde necessário, nos diferentes elementos da estrutura tal como ocorrem no seu
estado adulto." (Schwann, citado por Baker, parte I, p. 104.)
2. As células originam-se por deposição de materiais.
3. Células são independentemente viáveis, e, embora cada célula seja influenciada por suas vizinhas, a
vida do todo é produto, e não causa, da vida dos elementos celulares.

3. IMPORTÂNCIA DA ANALOGIA E DAS REPRESENTAÇÕES
O trecho a seguir, retirado do livro “Teoria Celular: de Hooke a Schwann”, trata da hipótese de Schleiden
sobre a formação das células.
"Para Schleiden, todo o processo de formação de uma célula seria uma espécie de sobreposição de camadas a partir
de um conjunto inicial de grânulos. Inicialmente, a célula acumularia uma grande quantidade de material nutritivo
que gradativamente seria dissolvido numa goma, que, por sua vez, se tornaria mais opaca, até que 'grânulos
singulares, maiores e mais definidos tornam-se aparentes na massa e logo em seguida o citoblasto [núcleo] surge,
tendo a aparência de coagulações granulares em volta dos grânulos'. Depois da formação do núcleo, apareceria uma
vesícula delicada e fina sobre sua superfície, em torno da qual seria depositada outra camada, formando o que
atualmente denominamos citoplasma."
Essa descrição da divisão celular proposta por Schleiden é importante para a discussão em torno de como
nos comunicamos com nossos alunos, o quanto eles compreendem de tudo que falamos e repetimos, por várias
vezes, quando os mesmos dizem que não entenderam a explicação: “então, presta atenção dessa vez que vou
explicar novamente ...”
Como ensinar o que se pretende de modo que os estudantes compreendam? Além do encaminhamento
dado em aula, considerando os elementos que podemos agregar à situação de aula, como estratégias, recursos,
técnicas convencionais e novas tecnologias, a comunicação entre professor e estudantes é fundamental e o uso de
analogias e esquemas pode contribuir para a melhoria do processo ensino-aprendizagem.
O professor tem o papel de mediar o processo de construção do argumento científico, o qual é diferente da
argumentação do senso comum. Ensinar ciências significa, portanto, ensinar os estudantes a ler a linguagem
científica. A linguagem científica é um gênero de discurso que foi construído socialmente pelos cientistas em sua
prática e apresenta características próprias que a distingue da linguagem cotidiana. Enquanto a linguagem científica
é estrutural e aparentemente descontextualizada, sem narrador, nominalizando processos, a linguagem cotidiana é
linear, automática, dinâmica, geralmente produzida por um narrador em uma sequência de eventos. A peculiaridade
do gênero de discurso científico, na organização dos fenômenos, o torna estranho e pouco acessível aos alunos.
Nesse contexto se inserem os estudos envolvendo o uso da linguagem metafórica e analógica em sala de
aula, uma vez que o uso figurativo da linguagem como estratégia didática possibilita tornar inteligíveis os fenômenos
em estudo, contribuindo para que os estudantes desenvolvam a argumentação científica.
Proponha aos professores que eles elaborem um esquema, um desenho, que represente a escrita do texto.
Discuta com eles a importância das imagens e representações utilizadas como recursos didáticos.

TEXTO 01 – A responsabilidade social dos cientistas
A história social da ciência testemunha a contribuição do desenvolvimento científico para o
progresso e bem-estar da humanidade. Inúmeras descobertas conduziram a importantes avanços
tecnológicos. Paradoxalmente, em alguns momentos da história universal recente, o uso do conhecimento
científico e tecnológico foi responsável por grandes desastres e tragédias para a humanidade, entre os
quais se destaca o lançamento de bombas atómicas em Hiroshima e Nagasaki, em 1945.
Para o sociólogo Sérgio Adorno, coordenador da Cátedra Unesco de Educação para a Paz, Direitos
Humanos, Democracia e Tolerância, há várias questões a considerar sobre as consequências sociais do
desenvolvimento científico e tecnológico: a aplicação da ciência para fins militares; o impacto do avanço
tecnocientífico no meio ambiente; a distribuição dos benefícios resultantes do progresso tecnocientífico; e
a difusão da ciência como problema da educação para a paz, direitos humanos e tolerância. [...]
O século XX assistiu a um crescimento da violência em escala jamais vista anteriormente, com duas
guerras mundiais na primeira metade do século e uma Guerra Fria na segunda metade com conflitos
localizados, mas nem por isso menos violentos. Adorno lembra que a produção de armas químicas e
biológicas, bem como de artefatos nucleares para fins bélicos, tem ocupado permanentemente parcela
considerável da comunidade científica internacional: "A ideia positivista de que o desenvolvimento
científico e tecnológico atua sempre no sentido de uma solução benéfica para a humanidade tem sido
contestada pelos fatos".
Novos problemas vêm aflorando graças ao grande
avanço nas ciências biológicas nas últimas décadas. As
mesmas técnicas destinadas a promover a cura e a
prevenção de enfermidades e a produção abundante de
alimentos poderiam ser utilizadas para grandes prejuízos à
humanidade. Adorno considera que as discussões
bioéticas concentram-se, sobretudo nas áreas de
organismos geneticamente modificados (OGM), da
biossegurança (com problemática do bioterrorismo e
enfermidades emergentes, como a gripe aviária) e no uso
de células-tronco embrionárias para fins terapêuticos. Na
foto, cientista segurando gráfico da concentração de C02 na atmosfera. Descobertas científicas podem
mudar o modo como conduzimos nossas vidas.
Disponível em: www.iea.usp.br/iea/cienciaesociedade.html. Acesso em: 3 out. 2008.

QUESTÕES PARA DISCUSSÃO EM GRUPO
1. No texto se afirma que "A história social da ciência testemunha a contribuição do desenvolvimento
científico para o progresso e bem-estar da humanidade", assim como é merecedora de um olhar bastante
crítico sobre a ciência e a tecnologia. Cite exemplos de avanços científicos e tecnológicos que melhoraram
o bem-estar ou a expectativa de vida de grande parte da população mundial. Cite, também, situações em
que avanços impactaram negativamente sobre a sociedade.
2. Na opinião do grupo, quem é responsável pelas consequências advindas do uso dessas “descobertas”
científicas: o pesquisador, o governo ou a sociedade?

TEXTO 02 – Tem alguém aí? Astrobiólogos estudam origem da vida na Terra para entender se ela pode existir em
outros astros
A origem da vida e a existência de vida extraterrestre são alguns dos grandes enigmas não resolvidos da
ciência. Questões como essas são estudadas por pesquisadores de diversas áreas — astrónomos, biólogos,
geneticistas, químicos, físicos, geólogos e engenheiros – reunidos em uma disciplina própria: a astrobiologia. Em
março, dezenas de especialistas nesse campo vindos de seis países estiveram no Rio de Janeiro para debater as
novidades da área no primeiro Workshop Brasileiro de Astrobiologia. Entre os principais temas discutidos, estavam a
existência de estrelas e planetas de interesse astrobiológico nas proximidades do Sol ou a sobrevivência de
moléculas orgânicas no espaço. Uma das estrelas do evento foi a bióloga norte-americana Janet Louise Siefert, da
Universidade de Rice (EUA) [...]
Janet explica que, antes de nos indagarmos sobre a existência de vida extraterrestre, deveríamos refletir
sobre a própria definição de vida. Na Terra, ela é formada a partir de átomos de carbono que, combinados com
outros átomos, formam moléculas complexas, como o DNA. Mas seria possível a existência de outras formas de vida
sem carbono? A bióloga afirma que não consegue imaginar outros elementos químicos capazes de atingir a
complexidade de ligações químicas característica do carbono, que lhe confere maior diversidade e capacidade de
mutação e evolução.
Mas ela própria não descarta a ideia. "Se formos a Marte e descobrirmos vida extraterrestre feita de
carbono, proteínas e DNA, conseguiremos reconhecê-la. Mas e se existir outra forma de vida? Poderíamos ao menos
identificá-la?"
Uma pista importante é a existência de água: na Terra, ela é usada como principal solvente, fundamental
para as reações bioquímicas. A existência desse líquido em outros astros é vista com grande esperança pelos
astrobiólogos: a descoberta de que ela existe ou existiu sob alguma forma em Marte, Europa (uma lua de Júpiter) ou
Enceladus (uma lua de Saturno) impulsionou recentemente o debate sobre o tema.
Outra pista para o entendimento da vida é o estudo de microrganismos que vivem em condições extremas
de temperatura, pressão e pH, em lugares com pouca fonte de nutrientes ou até dentro de rochas. Esses organismos
até poderiam sobreviver em ambientes como o de alguns planetas ou satélites conhecidos – resta saber se esses
ambientes seriam capazes de originar vida, além de abrigá-la.
Esforços científicos
Para estudar a origem da vida, os astrobiólogos promovem experimentos de laboratório na busca de
entender a origem e evolução de biomoléculas funcionais e dos sistemas celulares e procuram por fontes de energia
que poderiam ter sido utilizadas pelas formas primitivas de vida, como as reações de oxidação e redução ou
captação de energia solar. Os especialistas identificam também a natureza de compostos orgânicos dos meteoritos e
amostras de asteroides e promovem simulações para interpretar o espectro das nuvens interestelares.
"Estudar como a vida se formou na Terra pode nos levar a entender se existe vida extraterrestre ou nos guiar
para o caminho errado, mas atualmente é tudo o que podemos fazer", afirmou Janet Siefert em entrevista à CH Online.
Uma das hipóteses para o surgimento da vida -a chamada panspermia – postula que a vida terrestre seria
originária do espaço. [...] Recentemente, o astrônomo William Napier, do Observatório Armagh, na Irlanda do Norte,
propôs o contrário: a hipótese de que a própria Terra teria disseminado bactérias primitivas no espaço, lançadas
com pedregulhos formados por impactos de meteoros. [...]
Enquanto isso, o projeto Seti (sigla em inglês para "busca por inteligência extraterrestre") ainda procura
captar, através de ondas de rádio, sinais de vida inteligente no espaço. Desde 1960, quando o astrofísico americano
Frank Drake realizou os primeiros esforços fracassados de "escuta", ainda não foi detectado nenhum sinal. Mas
quem sabe um dia possamos responder a todas essas perguntas com um contato imediato de segundo grau.
Disponível em: http://cienciahoje. uol.com.br/noticias/astronomia-e-exploracao-espaciaVtem-alguem-ai/?searchterm="origem da vida". Acesso em: 20 jan. 2010.
QUESTÕES PARA DISCUSSÃO EM GRUPO
1. Explique a dúvida expressa pela especialista entrevistada ao indagar: "Mas e se existir outra forma de vida?
Poderíamos ao menos identificá-la?". Poderíamos compará-la com uma célula procarionte? Como seria sua forma de
obtenção de energia? Será que a energia solar seria necessária para esta outra forma de vida?
2. De acordo com o texto, cite as principais linhas de pesquisa que contribuem para elucidar a origem da vida na
Terra, justificando cada uma delas.

TEXTO 03 – A osmose e a dessalinização da água
A água é encontrada na natureza em fontes superficiais ou subterrâneas. E menos de 3% do total é
composto de água doce, ou seja, que contém um volume reduzido de sais e apropriada ao consumo humano. A água
doce, normalmente utilizada para abastecimento público, passa por um tratamento principalmente para a remoção
de microrganismos e impurezas que possam afetar a saúde.
Porém, muitas regiões do planeta não possuem quantidade suficiente de água doce. O aumento da
população mundial e a poluição são outros fatores comprometedores ao uso dessa água [...]. Uma das alternativas
para regiões que possuem escassez de água doce é a utilização de água com alta concentração de sais, como a água
salobra (muito comum nos aquíferos subterrâneos do Nordeste brasileiro) e a água do mar. Para torná-las potáveis,
ou seja, apropriadas ao consumo humano, é necessário fazer a dessalinização.
Trata-se de um processo que exige alto investimento e recursos tecnológicos complexos para a produção em
larga escala. Neste caso, o preço da água para o consumidor final torna-se muito mais elevado, devido à menor
oferta e gastos envolvidos para torná-la potável.
[...] Tal sistema é utilizado em alguns países, como Arábia Saudita, Israel e Kuwait, além de ser usado por
equipes de navios que ficam meses no mar ou pesquisadores residindo em regiões desprovidas de água doce. [...]
Água do mar e água salobra são alternativas para a escassez da água em algumas regiões.
Osmose reversa
O processo de dessalinização por osmose reversa ocorre quando é exercida pressão em uma solução salina.
A água atravessa uma membrana semipermeável, com poros microscópicos, que retêm sais, microrganismos e
outras impurezas. Dessa maneira, a água pura "sai" da solução salgada e fica separada em outro local.
Um dos pontos principais desse processo é a fabricação de membranas osmóticas sintéticas, uma tecnologia
de ponta, criada inicialmente para uso em processos industriais. [...]

No esquema, a água atravessa membranas sintéticas com poros pequenos o bastante para reter os sais
dissolvidos. Ao aplicar pressão sobre uma solução mais concentrada, a água flui no sentido contrário ao da osmose,
ou seja, do compartimento com maior concentração de sais para o compartimento com menor concentração. A
força aplicada deve ser superior à da pressão osmótica. Cores-fantasia.
Disponível em: http://www.sabesp.com.br. Acesso em: 2 jul. 2008.

QUESTÕES PARA DISCUSSÃO EM GRUPO
1. Como explicar, de modo didático e com uma linguagem coerente, o fenômeno da meiose para os estudantes do
ensino fundamental?
2. A osmose reversa remove da água uma grande quantidade de sais, geralmente devolvida ao ambiente marinho do
entorno, causando aumento na salinidade. O que pode acontecer com os organismos marinhos que aí vivem?
Justifique a resposta.
3. A osmose reversa é um processo muito caro, utilizado apenas em locais com escassez de água doce. Na opinião do
grupo, esse processo deve ser utilizado no Brasil? Por quê? Quais são os principais fatores que ameaçam o
abastecimento de água doce em nosso país?

TEXTO 04 – Doenças lisossomais
São conhecidas atualmente inúmeras doenças e síndromes relacionadas aos lisossomos.
Na silicose, por exemplo, trabalhadores sujeitos a uma atmosfera rica em pó de silício (cortadores
de mármore, operários de fundições, etc.) inalam constantemente partículas microscópicas. As partículas
maiores são retidas nas vias aéreas; mas as menores, atingem os pulmões. Nos alvéolos pulmonares, essas
partículas são fagocitadas por glóbulos brancos. Elas, porém, não são digeridas, uma vez que as enzimas
lisossomais atuam apenas sobre moléculas orgânicas. Ocorre, então, o rompimento dos vacúolos
digestivos e liberação de seu conteúdo. As enzimas lisossomais digerem o tecido pulmonar, causando
lesões. No processo de cicatrização, o tecido pulmonar é substituído por um tecido mais fibroso. Como
consequência, o pulmão perde elasticidade, além do que as áreas lesionadas não permitem a difusão
normal de gás oxigénio ao sangue. O resultado é que a respiração exige maior esforço. Dependendo da
quantidade de pó de sílica presente no ar inalado, os sintomas podem começar a aparecer em menos de
dez anos de exposição à atmosfera com muito pó.
Os indivíduos afetados apresentam, inicialmente, tosse e escarro. Com a evolução da doença, surge
a dificuldade respiratória, até mesmo quando em repouso. A dificuldade de respirar sobrecarrega o
coração, podendo conduzir a um quadro de insuficiência cardíaca. Além disso, as pessoas com silicose
tornam-se mais sujeitas à infecção por Mycobacterium tuberculosis, a bactéria causadora da tuberculose.
A silicose não tem cura. O controle da poeira no local de trabalho, além do uso de máscaras e filtros
protetores, são as melhores formas de prevenção. Recomenda-se, também, a realização de radiografias
torácicas regularmente. Aos primeiros sinais da doença, o trabalhador deve ser afastado das áreas de
maior exposição à sílica.
Doenças similares são a doença dos mineiros, mal que acomete os trabalhadores de minas de
carvão, e a asbestose, que afeta os operários que trabalham com produtos à base de amianto. Muitos
médicos alertam que habitantes das grandes cidades podem desenvolver sintomas de silicose, devido à
enorme quantidade de partículas minerais presentes na atmosfera poluída.
Em muitos países, essa preocupação já fez as autoridades proibirem a utilização de amianto na
fabricação de peças utilizadas nos freios dos automóveis e demais veículos motorizados: o acionamento
dos freios desgasta lonas e pastilhas, lançando no ambiente grandes quantidades de partículas de amianto,
que poderiam vir a ser inaladas.
As Doenças Lisossomais de Sobrecarga (DLS) são causadas por anomalias genéticas que resultam na
deficiência de uma ou mais enzimas lisossomais, Com a função autofágica comprometida, ocorre acúmulo
de substâncias que deveriam ser eliminadas da célula. São conhecidas atualmente cerca de 50 DLS, que
podem ocorrer em até l a cada 5 mil recém-nascidos. Na doença de Tay-Sachs, por exemplo, a falta de uma
enzima impede a reciclagem da membrana plasmática de células cerebrais, ocasionando lesões graves no
cérebro, retardo no desenvolvimento mental e morte precoce.
Acredita-se que a artrite reumatoide esteja relacionada à liberação de enzimas lisossômicas no
espaço extracelular das articulações, danificando os tecidos articulares. Os sintomas incluem intensa dor
localizada, rigidez das articulações e fraqueza muscular. Existe tratamento para aumentar a estabilidade
das membranas lisossomais, diminuindo a liberação indevida de enzimas.

QUESTÕES PARA DISCUSSÃO EM GRUPO
1. O que são os lisossomos e qual sua função na célula?
2. Por que as partículas de sílica não são digeridas pelos glóbulos brancos?
3. A silicose é um problema exclusivo de trabalhadores de minas, marmorarias e fundições?
4. As DLS são também conhecidas como doenças de depósito. O que justificaria essa denominação?

TEXTO 05 – Vitaminas desvendadas: descobertas funções dos bioflavonoides na preservação das células
O canadense Brian John Bandy [...] do Instituto de Química da Universidade de São Paulo (IQ-USP) [...]
concluiu um estudo que aumentou a importância de um grupo de substâncias, os bioflavonoides, antes vistas
apenas como vitaminas. Bandy mostrou que são muito mais que isso: protegem as células animais do
envelhecimento e da morte prematura. [...].
Os resultados atestam pela primeira vez o papel essencial dos bioflavonoides nas reações de [...]
liberação de energia dentro da célula e indicam como as vitaminas agem conjuntamente em benefício do
organismo. Encontrados em extratos de plantas [...] atuam em conjunto com a vitamina C ou ascorbato,
também encontrada em frutas e hortaliças. Já se sabia havia anos que o ascorbato isolado pode até ser tóxico,
ainda que indiretamente, por promover reações que liberam substâncias danosas à célula – um alerta para
quem exagera nas doses de vitamina C e acha que não precisa de qualquer outra, nem de frutas ou verduras.
[...]
Por meio de técnicas que monitoram a transferência de elétrons, as alterações da forma das moléculas
de proteínas chamadas citocromos e a formação e o desaparecimento de radicais livres, Brian e Bechara
[professor supervisor de Brian] detalharam esses mecanismos de interação, que decorrem de uma propriedade
das moléculas de bioflavonoides: a dupla afinidade química, tanto pela água como pela membrana da
mitocôndria [...] Os bioflavonoides – pelo menos cinco dos 20 testados – provavelmente ficam parcialmente
envolvidas pela mitocôndria e parcialmente fora dela.
É uma posição ideal para apanharem elétrons do ascorbato, que têm afinidade apenas pela água
(permanecem afastados da membrana), e conduzi-los para dentro das membranas de dezenas de mitocôndrias
contidas em cada célula animal – uma célula do fígado humano, por exemplo, tem de mil a 2 mil mitocôndrias.
Vencida a membrana, os elétrons chegam ao destino que beneficia quem quer adiar o envelhecimento: os
citocromos c, proteínas que protagonizam as reações de respiração celular [...]
Nesse processo, um dos compostos que se formam é o peróxido de hidrogénio (ou água oxigenada,
H2O2). Reagindo com o citocromo c, o H2O2 origina radicais hidroxila. Eles é que são o perigo. As hidroxilas, um
dos tipos dos chamados radicais livres, quebram o heme e retiram o ferro do citocromo, com consequências
nada boas, do ponto de vista do funcionamento do organismo: sem o ferro, o citocromo perde não só o
vermelho característico, mas também a capacidade de atuar na respiração celular. É ainda pior quando os
radicais fazem as mitocôndrias incharem e se romperem. E, livres no interior da célula, os citocromos c
disparam o processo de morte celular, a chamada apoptose. [...]
Ao começar o trabalho, Bandy comprovou que o ascorbato sozinho protege o citocromo c do ataque
dos peróxidos, efeito não muito bem caracterizado antes. Mas era um efeito limitado. Numa situação mais
perto do real - com lipossomos, um tipo de membrana artificial feito com as moléculas mais comuns na
membrana das mitocrôndrias —, não funcionou. Explica-se o resultado pelo fato de o ascorbato ter afinidade
apenas com água — na prática, fica longe da membrana. Disposto a descobrir os mecanismos e as substâncias
que impedem a destruição do citocromo c, Bandy resolveu testar um bioflavanoide que, como ele sabia, tem
afinidade pela membrana. [...]
Os resultados a que Bandy chegou também têm implicações práticas. [...] Em princípio, seu trabalho
também poderia ajudar a conter o envelhecimento, pois sugere uma combinação de nutrientes que seria mais
eficiente para minimizar os danos às células – o chamado estresse oxidativo, resultado dos processos de
respiração que ocorrem na mitocôndria.
Disponível em: http://revistapesquisa.fapesp.br/?art=1600&bd=l&pg=l&lg=. Acesso em: 4 nov. 2008.
QUESTÕES PARA DISCUSSÃO EM GRUPO
1. Qual é o papel da vitamina C (ácido ascórbico ou ascorbato) no processo de respiração celular?
2. Onde os bioflavonoides se situam em relação às mitocôndrias? Qual é a importância dessa posição?
3. De onde provém o peróxido de hidrogénio (água oxigenada), causador dos maiores danos aos citocromos?
4. Por que é importante consumir vários tipos de frutas, verduras e legumes?

TEXTO 06 – Viagem ao futuro
À beira do século 22 o mundo ainda não encontrou uma boa alternativa à queima de
combustíveis fósseis, como petróleo e carvão. O ar está entupido de gás carbônico. Graças ao
efeito estufa, tempestades, nevascas e ondas de calor torturam o planeta. O fim está perto.
Fazer o que para brecar tudo isso? Exatamente o que o pessoal do Instituto [de Botânica] já
está fazendo: achar um jeito de varrer gás carbónico do ar.
A tal "máquina do tempo" é uma câmara que simula essa possível atmosfera do futuro.
Dentro dela, o ar tem duas vezes mais gás carbónico que fora, justamente o que se prevê para
2075 caso nada mude. Os botânicos testam lá como algumas árvores reagem a esse ambiente.
Isso porque plantas retiram gás carbónico do [ar] [...]. Portanto, quanto mais árvores, menos
CO2 Uma equação simples. Mas com um problema: há um limite para a quantidade de gás que
um vegetal consegue "comer". Tem uma hora que de simplesmente satura. Hoje, a atmosfera
tem 75% mais gás carbónico que em 1850, e os vegetais já parecem quase empanturrados. Se
a quantidade de CO2 continuar subindo nesse ritmo e as plantas ficarem com o apetite
estagnado, vai ser cada vez mais difícil varrer o ar.
Um beco sem saída? Não. A equipe liderada pelo botânico Marcos Buckridge, do
Instituto, descobriu que algumas plantas têm um apetite por gás carbónico maior que outras.
"Vimos que o jatobá assimila duas vezes mais CO2 numa atmosfera com o dobro do gás", diz
Marcos. Ou seja: uma floresta com mais jatobás limparia melhor a atmosfera do futuro. Mas o
projeto não fica só nisso. "A ideia é estudar os genes que fazem o jatobá se comportar assim,
para depois passar essa característica para outras plantas", afirma. A tendência é que a
necessidade de reduzir as emissões do gás crie um mercado novo: o da venda de "créditos" de
carbono. Países que emitem muito CO2 teriam de comprar o direito de poluir. E o pagamento
iria para as nações com mais capacidade de varrer o gás. No fim das contas, o trabalho com o
jatobá pode fazer o Brasil lucrar.
Claro que ninguém sabe se o mercado de carbono vai vingar. Enquanto isso não se
decide, homens e máquinas do Instituto de Botânica continuam mirando o futuro [...].
Fonte: VERSIGNASSI, A. Viagem ao futuro. Revista Superinteressante. São Paulo, Abril, n. 202, jul. 2004.

QUESTÕES PARA DISCUSSÃO EM GRUPO
1. O grupo concorda com a afirmação do texto de que "[...] quanto mais árvores, menos CO2"?
Por quê?
2. Discutam se a frase seguinte tem fundamento: "[...] há um limite para a quantidade de gás
que um vegetal consegue 'comer' [...]".
3. O grupo concorda com a ideia, apontada no último parágrafo do texto, de que as árvores
"limpam" o ar? Por quê?
4. As florestas, segundo pesquisadores, têm árvores com capacidades distintas de absorção do
dióxido de carbono da atmosfera. Por que isso ocorre?

TEXTO 07 – A turma do desmanche: identificados no núcleo das células compartimentos que desfazem
proteínas
[...] Marcelo Damário Gomes mergulhou em uma linha de pesquisa que mostrou que o núcleo celular –
e não só o citoplasma, a porção da célula que envolve o núcleo – abriga compartimentos responsáveis pela
destruição de proteínas que não deram certo ou já cumpriram seu papel, antes que levem o organismo ao caos.
[...]
O empenho desse e de outros grupos de pesquisa desfaz a imagem mais conhecida do núcleo como o
território exclusivo dos cromossomos, as longas estruturas de proteínas e de DNA cujas sequências, os genes,
regulam a produção de proteínas que formam os organismos. Não está por lá apenas o nucléolo, uma central
de produção de um dos tipos da molécula de RNA que permite a produção de proteínas. Estão por lá também
pelo menos dez outros compartimentos – ou organelas. Gomes descobriu um deles, o fand. [...] o fand,
curiosamente, limita-se por si mesmo, sem uma membrana externa como a que separa o núcleo do citoplasma.
Nos fands encontram-se as proteínas chamadas ubiquitinas que, em conjunto com outras, desfazem as que não
servem mais ao organismo. "É uma linha de desmontagem", compara Gomes [...]. "Nada está parado no
núcleo", assegura. Proteínas que chegam ou saem a todo momento controlam a divisão dos cromossomos, a
qualidade e a recombinação dos genes e a formação de outras células – em síntese, a continuidade ou o fim dos
seres vivos. Seis anos atrás uma equipe da Universidade de Lisboa havia identificado o primeiro desses
compartimentos do núcleo com proteínas que eliminam outras proteínas, chamado de clastossoma e ocupado
por proteínas específicas.
Até então subestruturas semelhantes haviam sido encontradas apenas no citoplasma, que envolve o
núcleo e outros compartimentos da célula. [...] Os estudos sobre esses mecanismos de degradação de proteínas
se intensificaram especialmente depois de 2004, quando dois cientistas de Israel e um dos Estados Unidos
compartilharam o Prémio Nobel de Química por terem evidenciado o papel da ubiquitina na destruição seletiva
de proteínas de plantas e de animais. Chamado de proteassoma, esse mecanismo de limpeza só entra em ação
ao identificar proteínas que carregam pelo menos quatro. ubiquitinas encadeadas. As ubiquitinas, assim
chamadas por serem ubíquas ou onipresentes, funcionam tomo etiquetas que marcam quem deve morrer [...]
Formadas no citoplasma, as ubiquitinas espalham-se e circulam o tempo todo por todas as células
dotadas de núcleo, como a maioria das que formam o corpo humano, com exceção das hemácias, as células
vermelhas do sangue. Algumas ubiquitinas que atravessam a membrana do núcleo se convertem em
personagens-chave da limpeza do organismo ao formarem o fand. "O proteassoma só reconhece as proteínas
que ganharam uma cadeia de pelo menos quatro ubiquitinas", diz Gomes. Mas as ubiquitinas não representam
apenas o carrasco que leva pela mão os condenados à morte a uma espécie de triturador. São também
essenciais no controle dos genes e das próprias células. Segundo Gomes, proteínas conhecidas como fatores de
transcrição suicida, que regulam a atividade dos genes, só funcionam depois de ganharem ubiquitinas. "Essa é
uma forma de assegurar que os fatores de transcrição terão uma vida curta e serão destruídos depois de
cumprirem seu papel apenas uma vez", diz ele. "Tudo no interior da célula é extremamente regulado."
A interação entre ubiquitina e proteassoma, o conjunto de proteínas que limpam o organismo do que
não serve mais, explica um pouco melhor o desenvolvimento de doenças causadas pelo acúmulo de proteínas
malformadas. É o caso, lembra Gomes, da coreia de Huntington, que se agrava à medida que se acumulam os
resíduos que o proteassoma não consegue nem reconhecer nem desfazer. [...] esse mecanismo, por estar
ligado à degradação da maioria das proteínas intracelulares, incluindo as que controlam a multiplicação e a
morte das células, representa também um valioso alvo para novos medicamentos contra câncer e doenças
inflamatórias. [...]
Disponível em: http://www.revistapesquisa.fapesp. br/?art=3495&bd=l&pg=l&lg=. Acesso em: 21 jan. 2009.

QUESTÕES PARA DISCUSSÃO EM GRUPO
1. De acordo com o texto, as novas descobertas sobre o papel do núcleo na célula dão continuidade ao que se
conhecia sobre ele ou abre novas frentes de conhecimento? Justifique.
2. Por que o pesquisador estabelece relação entre as ubiquitinas e os medicamentos contra o câncer? Em
outras palavras, de que forma as ubiquitinas controlariam o câncer?

TEXTO 08 – Neurônios novos em cérebros usados
Todo mundo já deve ter ouvido falar que a gente nasce com todos os neurônios [células
presentes no cérebro] a que tem direito no cérebro, e daí para a frente eles só vão morrendo [...].
Isso ata de fato o que os neurocientistas acreditavam [...]. Mas pergunte a eles hoje, e a resposta
será outra: nascem novos neurônios no cérebro adulto, sim. E o tempo todo.
Também não se trata de nenhuma “fonte da juventude" cerebral, repondo dos os neurônios
que morrem pelo cérebro afora. Os neurônios recém-nascidos parecem ter endereço certo
cérebro adulto: o hipocampo, estrutura essencial para a formação de novas memórias, e o bulbo
olfatório, que recebe sinais do nariz.
[...] Na verdade, essa descoberta foi feita várias vezes desde os anos [19] 60, quando
surgiram as técnicas necessárias. Só que a comunidade científica ainda não estava pronta para
aceitar a notícia. O cérebro era considerado uma estrutura imutável, pronta no momento do
nascimento. O clima foi mudando aos poucos, à medida que vários exemplos de modificação no
cérebro foram sendo descobertos, incluindo o nascimento de neurônios em animais adultos de
várias espécies.
Claro que o desenvolvimento [...] de ferramentas poderosas o suficiente para uma
demonstração definitiva ajudou muito. Essas ferramentas são necessárias porque não basta
simplesmente olhar o cérebro no microscópio para ver os neurônios recém-nascidos. Primeiro,
porque eles têm a mesma forma que os outros neurônios. Segundo, porque eles são tão
transparentes quanto os outros; é preciso corar os neurônios para conseguir vê-los dentro do
cérebro. Terceiro, porque para saber que um neurônio é recém-nascido é preciso pegá-lo "no
flagra", no instante em que a célula-mãe está se dividindo, único momento em que os
cromossomos ficam alinhados no meio da célula, em vez de espalhados a esmo. [...] Mas há um
quarto e mais grave problema: essas divisões no cérebro adulto são raras, em comparação com o
número total de células no cérebro, e se consumam muito rapidamente. Por isso, a chance de dar
de cara com uma célula se dividindo no cérebro naquele exato momento em que você está
olhando é muuuuuuuito menor do que a de encontrar aquela agulha no palheiro.
[...] O número de pacientes estudados ainda é pequeno para dizer quantos neurônios novos
são gerados por dia, mas estima-se que no hipocampo do camundongo adulto nasçam 200 novos
neurônios a cada dia, e no rato, uns 5 mil. Pode parecer muito, principalmente se acumulados ao
longo dos anos. [...] De fato, a maioria dos 5 mil novos neurônios nascidos a cada dia no cérebro
do rato morrem em poucas semanas, enquanto os irmãos-neurônios mais velhos —juntos desde o
nascimento do dono do cérebro – permanecem.
Para que serve então ter neurônios novos no hipocampo se eles logo morrem? É possível
que eles tenham um papel no aprendizado, já que o hipocampo participa da formação de novas
memórias [...].
Fonte: HOUZEL, S. H. O cérebro nosso de cada dia: descobertas da neurociência sobre a vida cotidiana. Rio de Janeiro: Vieira & Lent, 2002. p. 119 a 122.

QUESTÕES PARA DISCUSSÃO EM GRUPO
1. Que tipo de divisão celular é responsável pelo surgimento de novos neurônios no cérebro?
Explique.
2. A existência de divisão celular entre neurônios é um exemplo de que os conceitos científicos
podem ser alterados por novas pesquisas. O grupo concorda com essa afirmação? Explique.

TEXTO 09 – Alternativa animal: cabras, vacas, galinhas e camundongos transgênicos são um novo meio para
produção de medicamentos
Um medicamento [... ] acaba de ser lançado na Europa para tratamento de tromboembolismo em
cirurgias de pacientes com deficiência antitrombina hereditária, doença que provoca coágulos no interior dos
vasos sanguíneos. Até aí nada de muito inusitado em lançar um medicamento. A grande diferença é que ele é
produzido a partir de uma substância extraída do leite de cabras transgênicas [...]. A substância é a
antitrombina humana III (AIII), proteína introduzida no genoma de uma cabra por uma técnica conhecida como
DNA recombinante. Essa molécula, por meio de recursos biotecnológicos, é colocada no embrião, nos primeiros
momentos da sua formação, na forma de um gene codificador da mesma proteína. Posteriormente, a AIII é
produzida nas células mamarias do animal. Cada cabra produz, durante o período de amamentação, 3 litros de
leite por dia, o que equivale à produção de cerca de 3 quilos de proteína já purificada por ano.
A estratégia tecnológica de transgenia animal está presente em muitas empresas e institutos de
pesquisa, principalmente nos países europeus e nos Estados Unidos. Vários medicamentos estão em testes, em
diferentes fases, antes de serem liberados para o mercado. No Brasil, esse tipo de pesquisa está restrito a
grupos de pesquisadores em universidades e centros de pesquisa. São cerca de dez grupos de pesquisa no país
que produzem animais transgênicos para expressar alguma proteína de interesse medicamentoso ou para uso
em experimentos científicos, como camundongos modificados geneticamente. [...]
Os animais transgênicos usados para produção de proteínas, chamados de biorreatores, estão se
tornando uma solução para se obter fármacos que funcionam como repositórios de substâncias produzidas
naturalmente pela maioria dos humanos, mas ausentes ou em níveis diminutos em alguns. [...]
Entre os medicamentos fabricados com a técnica de DNA recombinante com bactérias ou com o cultivo
de células de ovários de hamster-chinês, na sigla CHO em inglês, estão o hormônio de crescimento humano
(hGH) e o fator IX de coagulação sanguínea, essencial aos hemofílicos e também produzido com plasma
humano. [...] São proteínas fundamentais para evitar hemorragias em pessoas hemofílicas. [...]
Embora prometendo preços baixos, os novos medicamentos com origem transgênica ainda são caros.
[...] "O desenvolvimento de animais transgênicos está ligado a empresas de biotecnologia que têm investido
muito nesses últimos anos na área. Com eles fica mais fácil e barato testar novas drogas porque se experimenta
o princípio ativo contra determinada proteína humana no camundongo, por exemplo", diz Pesquero. [João
Bosco Pesquero é diretor do Centro de Desenvolvimento de Modelos Experimentais para Medicina da Unifesp]
"Isso elimina algumas etapas dos testes clínicos. Um gene importante para o diabetes pode ser testado num
camundongo preparado com um gene humano no lugar do gene do animal. Se a droga se ligar na proteína
humana, ela funciona. Isso diminui o tempo para testes de novas drogas e verificação dos efeitos colaterais.
Além disso, são usados muito menos animais de laboratório." Pela ajuda que trazem ao estudo de doenças e no
desenvolvimento de novas drogas, os animais transgênicos mais presentes são aqueles destinados a
laboratórios. "Já são milhares de animais transgênicos, principalmente camundongos, em todo o mundo. A
maioria produzida por laboratórios associados às universidades." [...] A equipe de Pesquero da Unifesp
desenvolve camundongos para pesquisadores da Unifesp e de outras instituições, como o Instituto do Coração,
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. [...] "A pesquisa e a produção desses animais são
muito importantes para o Brasil. Se não produzirmos animais transgênicos aqui estaremos dentro em breve
importando-os", prevê Pesquero [...].
Além da produção de medicamentos via leite dos animais para obtenção de proteínas humanas ou
mesmo de ovos, é possível combater enfermidades como dengue e malária, por meio da manipulação genética
dos mosquitos transmissores dessas doenças. [...]
Disponível em: http://www.revistapesquisa.fapesp.br/?art=3522&bd=lcSrpg=l&lg=. Acesso em: 11 abr. 2009.

QUESTÕES PARA DISCUSSÃO EM GRUPO
1. Sintetizem o trabalho que levou à produção da proteína AIII usando cabras transgênicas.
2. Explique a importância da produção de medicamentos a partir da utilização de animais transgênicos.
3. Esses medicamentos ainda são caros. Como eles poderiam tornar-se mais baratos no futuro? Justifique.

TEXTO 10 – Brasileiros obtém pele humana em laboratório
Pela primeira vez no Brasil, cientistas conseguiram reconstruir em laboratório a pele
humana. A descoberta pode curar lesões dermatológicas como queimaduras graves e ferimentos
profundos, além de ser útil às indústrias farmacêutica e de cosméticos. [...]
O procedimento de reprodução da pele inicia-se com a retirada de um pequeno pedaço
(1x2 cm) de pele sadia do próprio paciente. Dessa fração são extraídos os três principais tipos de
células [...] (fibroblastos, melanócitos e queratinócitos). Tais células são cultivadas separadamente
em meios específicos, para depois serem novamente unidas, formando círculos de pele com cinco
centímetros de diâmetro.
Os novos trechos de pele são então aplicados nas lesões, como ponto de partida para o
processo de regeneração natural do organismo. Dependendo da área dos ferimentos, são cerca de
45 dias até sua cura, ou seja, até que os enxertos estejam totalmente aderidos à pele do resto do
corpo. Essa técnica elimina os riscos de rejeição ao órgão, já que o paciente é seu próprio doador.
"A nova pele não é um produto artificial, mas sim um tratamento individual", esclarece a
dermatologista Beatriz Puzzi, coordenadora dos estudos.
Ainda assim, a nova pele também poderia despertar o interesse das indústrias farmacêutica
e de cosméticos, pois seria possível testar medicamentos e cosméticos na pele reconstruída in
vitro, em vez de fazer experimentos com os produtos em humanos ou animais.
Entretanto, o método desenvolvido no Laboratório de Cultura de Células da Pele da
Unicamp não é tão simples como uma colagem de células. Até os resultados recentes, foram mais
de cinco anos de pesquisas. Inicialmente, a equipe cultivou apenas as células de pigmentação da
pele, os melanócitos, em busca de um tratamento para o vitiligo. Bem-sucedido, esse trabalho
impulsionou a cultura dos outros dois tipos de células usados no procedimento atual: os
queratinócitos e os fibroblastos. [...]
Pertencentes à camada mais interna da pele (derme), os fibroblastos são responsáveis pela
produção de fibras de colágeno, que dão sustentação ao órgão. Extraídos da amostra saudável da
pele do indivíduo, eles são cultivados e posteriormente depositados em colágeno bovino estéril,
que serve para nutri-los inicialmente e direcionar seu crescimento (posteriormente, essa
substância é substituída por colágeno humano, produzido naturalmente pelos próprios
fibroblastos conforme se multiplicam). Já os queratinócitos são encarregados da proteção da pele.
Assim como os melanócitos, são retirados da camada mais externa da pele (epiderme) e cultivados
em um meio específico, composto por aminoácidos.
Segundo Puzzi, os meios de cultura representam os elementos mais custosos do tratamento
com a pele reproduzida em laboratório. Para cada litro dessas substâncias, são necessários, em
média, R$ 1.400,00. "Por isso, não houve condições de aplicá-lo em pacientes como vítimas de
queimaduras que afetam uma área muito grande do corpo e acidentados que têm feridas
profundas, ou em quem sofre de vitiligo", lamenta a médica.
Disponível em: http://cienciahoje.uol.com. br/3433. Acesso em: 5 jan. 2009.
QUESTÕES PARA DISCUSSÃO EM GRUPO
1. Por que pacientes submetidos a esse tipo de tratamento não apresentam rejeição aos pedaços
de pele aplicados?
2. Até chegar aos resultados descritos na reportagem, foram necessários cinco anos de pesquisas.
O que seria importante para que esse tratamento estivesse disponível para maior número de
pessoas?
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BARALHO CELULAR

1. Resumo e função pedagógica:
A partir da análise dos currículos de Biologia Celular, percebe-se uma enorme
atenção dos professores no enfoque sobre a composição química e a descrição
estrutural da célula.
Para Rodríguez (2002), tais enfoques não favorecem uma melhor compreensão do
conceito de célula. Assim, cabe ao educador uma reflexão sobre os conteúdos celular
que são transmitidos e oferecidos aos alunos quando se trata de células.
Levando-se em conta que a célula representa a unidade morfo-fisiológica da Vida,
os conceitos e os fenômenos relacionados a essa temática são fundamentais para o
entendimento dos conceitos que envolvem a Biologia.
Visando-se o desenvolvimento de uma aprendizagem significativa, inúmeros
trabalhos na área educacional têm buscado responder à seguinte questão: o que é
conhecer?
Batista (2005) afirma que uma das respostas a essa indagação relaciona o
processo de conhecer à aquisição de conceitos.
Para Vygotsky (1934/ 1996), somente quando passamos a conhecer o objeto em
todos os seus nexos e relações, sintetizando essa diversidade de forma verbal em uma
imagem total, configura-se o conceito. Lewontin (2002), por outro lado, afirma que
“não se pode fazer ciência sem usar uma linguagem cheia de metáforas”. Inspirandose nesse pressuposto, o processo de aprendizagem relacionado à temática celular
exige a utilização de uma linguagem apropriada, dotada de analogias que permitam
ao aluno construir um significado efetivo.

2. Objetivos do Jogo:
Que o aluno:
• conheça e reconheça elementos de Biologia Celular Humana em um contexto
de aprendizagem significativa.
• receba informações relacionadas à morfologia e localização de diferentes tipos
de células e suas respectivas funções para o organismo.
• relacione a descrição da morfologia celular com imagem das células
• desenvolva um pensamento estratégico de seleção de informações próprias
de um tipo celular, reunindo os dados relevantes e descartando aqueles nãorelacionados.
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3. Justificativas:
Entre os temas apontados como os de menor compreensão por parte dos alunos
de Ensino Médio, destaca-se a Citologia. Esse jogo foi proposto frente à necessidade
de contribuir com uma aprendizagem significativa sobre a Célula.
O presente material instrucional pretende possibilitar, ao estudante, a reunião de
diversas informações sobre a Célula de acordo com a definição de conceito proposta
por Vygotsky (1934/1996).
Uma outra característica valiosa desse jogo é a busca de analogias para
caracterizar as células, num esforço para aproximar elementos da vida dos alunos às
informações científicas.

4. Materiais:
Um baralho formado por 30 cartas, divididas em 6 conjuntos de cinco cartas:
cada conjunto diz respeito a um tipo de célula: (Anexo 1)
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Descrição dos conjuntos de cartas:
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• Célula Nervosa
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• Célula Muscular Estriada Esquelética
Em cada conjunto, há os seguintes tipos de cartas numeradas de 1 a 5:
1. morfologia;
2. localização;
3. função;
4. curiosidade;
5. imagem.
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5. Número de jogadores:
Mínimo de 3 e máximo de 6.

6. Modo de jogar:
1. Separar o número de conjuntos de cartas correspondente ao numero de
jogadores.
2. Embaralhar as cartas que serão utilizadas para o jogo.
3. Distribuir para cada jogador cinco cartas. Cada jogador deve manter as cartas
na sua mão de forma a ocultá–las dos adversários.
4. Cada jogador opta por tentar reunir o tipo celular de sua escolha.
5. Em cada rodada, cada jogador deverá passar uma de suas cartas para o
jogador à sua esquerda. Todos os jogadores deverão passar suas cartas
simultaneamente. Dessa forma, a carta recebida só pode ser passada adiante
na rodada seguinte;

Quem ganha o jogo:
Ganha o jogo o jogador que conseguir reunir primeiro as cinco
cartas referentes ao seu tipo celular.

7. Desafio e Enigma do Jogo:
O desafio colocado ao jogador é o de conseguir reunir, antes dos demais
jogadores, o conjunto de 5 cartas relacionadas a um determinado tipo celular de sua
própria escolha.
O enigma está no fato dos jogadores não terem conhecimento da escolha do tipo
celular feita pelo adversário.
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8. Sugestões para o trabalho do professor em
sala de aula:
Ressaltamos que, embora o jogo permita que o aluno entre em contato com os
diferentes tipos celulares, faz-se necessária uma abordagem temática prévia em sala
de aula. Com a aplicação do jogo, o aluno pode reconhecer várias informações
fornecidas anteriormente.
A partir do jogo novas questões poderão surgir propiciando, para o grupo, um
ambiente favorável para discussão de outros assuntos pertinentes ao tema.
Exemplos de desdobramentos para discussão:
• Efeitos do uso de drogas no organismo;
• Mecanismos ligados à osteoporose ou ao câncer de pele;
• Processo de sinalização celular em neurônios;
• Desenvolvimento muscular;
• Integração dos tipos celulares em estudos de caso;
• Outros temas de interesse dos alunos.
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Cara a Cara com a Célula é um jogo divertido e diferente para aprender sobre
as células e suas estruturas. Para tanto, basta fazer perguntas “bem feitas” e descobrir qual
é a célula que está na mão do adversário.
Resumo
O jogo Cara a Cara com a Célula é um instrumento para trabalhar, em sala de aula, o
conceito de célula e suas correspondentes organelas e estruturas. Segundo a classificação
de Wittaker estão contemplados, no jogo, os reinos: Monera, Fungi, Protista, Plantae e
Animalia. Os vírus, agentes acelulares também estão presentes no jogo. No presente jogo,
classificar as células segundo suas características morfológicas, estruturais e fisiológicas pode
se tornar uma grande e divertida brincadeira.
Algumas atividades para o “pós jogar” são apresentadas no anexo 2.
O desenvolvimento destas atividades pode propiciar discussões sobre os temas:
• unidades de tamanho,
• equipamentos necessários para a visualização das células e suas estruturas,
• conceito de células eucariótica e procariótica,
• estrutura das organelas e suas funções na célula,
• processos celulares para geração de energia e outros.
Função pedagógica em sala de aula
O enorme potencial do jogo como recurso didático deve-se ao fato de reunir
três aspectos fundamentais para o ensino escolar: cultura, interesse e conteúdos
curriculares. No jogo apresentado o aluno não é ouvinte, mas é agente ativo do processo
de aprendizagem. Sob o ponto de vista da convivência, por ser um jogo de “senha”, tem
como característica o desafio da comunicação. A contínua troca de informações expressa
nas perguntas e respostas pelas equipes de jogadores estabelece uma forma de interação
entre os adversários. Esta interação simula problemas de comunicação, configurando
desafios de ordem social e cultural.
Público alvo:
Estudantes a partir da 7a série do ensino fundamental.
Número de jogadores:
Duas equipes formadas por, no máximo, 4 jogadores cada.
2

Material componente do jogo Cara a Cara com a célula:
3 baralhos iguais: dois baralhos com suportes (que ficam em pé) e
			

um baralho sem suporte.

Cada baralho é formado por 14 cartas com as figuras abaixo:

• Cartas do baralho para serem impressas e montadas (Anexo 1).
• Dois suportes para colocação das cartas sorteadas a serem descobertas
pelos adversários (Anexo 2).
3

Como jogar em sala de aula:
Sugere-se que a primeira partida seja jogada apenas para compreensão das regras
e esclarecimentos das dúvidas.
1. Para cada uma das equipes (ou jogadores) é fornecido um baralho completo.
2. As duas equipes de estudantes devem se colocar frente a frente, visualizando as
próprias cartas dispostas numa mesa ou superfície. As bases serão necessárias
para manter as cartas “em pé”.

Estudantes jogando Cara a Cara com a Célula

3. O professor esclarece aos alunos as regras do jogo, inclusive o tipo de pergunta
que pode ser feita. As regras que norteiam as perguntas a serem formuladas
pelos jogadores devem ser construídas coletivamente envolvendo professor e
alunos. Exemplos de perguntas para orientar a discussão:
• É válido perguntar diretamente pelo nome do grupo escrito na parte inferior da
carta?
• As perguntas devem ser feitas apenas sobre o que está escrito nas cartas ou os
alunos poderão usar conhecimentos que vão além do que está escrito?
4. O terceiro baralho é embaralhado pelo professor. A seguir, cada jogador/equipe
retira (sem deixar o adversário ver a figura!) uma carta. Esta é colocada no suporte
apropriado de forma a não permitir a visualização pela equipe adversária.
4

O desafio do jogo é descobrir qual a carta que está com o adversário. Para tanto,
cada equipe fará, na sua vez, uma pergunta que deverá ser respondida pela equipe
adversária APENAS com as palavras “SIM” ou “NÃO”.
5. As equipes decidem quem fará a primeira pergunta. A equipe oposta terá sempre
o direito a mais uma pergunta, de forma que as duas equipes tenham a mesma
chance, independente de qual equipe iniciou o jogo.
6. Quando um jogador/equipe entende que já sabe qual a figura que está nas mãos
do adversário, na sua vez, pode lançar um palpite falando o nome da figura (na
parte superior da carta). O jogador/equipe adversária confirma ou não o palpite
emitido.
Mas cuidado! Se estiver enganado perderá o jogo!

Quem ganha o jogo
Vence o jogo o jogador/equipe que primeiro descobrir o nome da figura que está
nas mãos do opositor.
As cartas sorteadas voltam para o baralho que está com o professor. São novamente
embaralhadas e sorteadas, iniciando-se, assim, uma nova partida.
Sugere-se que o jogo tenha a duração de aproximadamente 20 minutos - tempo
suficiente para um mínimo de 3 partidas.
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Desdobramentos após o “jogar” em sala de aula
Registros e Atividades

Descobrindo o critério usado pelos alunos
1. Após o término das partidas, o professor poderá construir (utilizando os
depoimentos dos alunos) o registro dos conceitos que foram utilizados na atividade. Ele
poderá fazê-lo com perguntas, tais como:
• Como vocês agruparam as cartas diante de vocês?
• Esta forma de agrupar foi aleatória ou envolveu alguns grupos de células?
• Quais os grupos de seres vivos que fazem parte do jogo?
• Porque ninguém perguntou se tinha DNA? O que esta molécula tem de importante
que está presente em todas as cartas ou grupos?
• Se separássemos as cartas pela quantidade de termos escritos ou estruturas, em
quantos grupos basicamente vocês separariam? - Nesse caso, os alunos vão
separar o grupo dos vírus (que são acelulares) e outros dois grupos de células, as
eucarióticas e as procarióticas.
• Porque poucos perguntaram se tem ou não membrana plasmática? Quantas cartas
vocês eliminariam com essa pergunta?
Após os registros dos “novos” conceitos, o professor poderá sugerir uma nova rodada
do jogo com modificação das regras, ou seja, um novo conteúdo poderá ser incluído
nas perguntas. Uma vez compreendido o conceito de celular e acelular ou de eucarioto
e procarioto, por exemplo, tais conceitos passam a ser uma pergunta: É eucarioto? ou,
É célula?
2. Perguntar sobre a diferença básica entre o tipo de aglomerado celular apresentado
por Candida albicans e pelos enterócitos que fazem parte de um tecido.

Questões sobre a função das estruturas
3. Após o estudo das funções das organelas e estruturas contidas nas figuras das
cartas (isso pode ser feito em um novo momento utilizando uma outra estratégia de
aula), o professor pode estabelecer uma nova regra para o jogo, ou seja, em uma segunda
6

fase do jogo as perguntas não poderiam conter qualquer palavra escrita na carta, mas
sim, a pergunta deverá envolver a função da estrutura. Ex: Este organismo respira? Faz
fotossíntese? É móvel?
Desta forma o aluno compreenderá que, quanto maior o seu repertório de
conhecimento, maior será a sua possibilidade de ganhar o jogo!

Observando no microscópio
4. Em aulas de laboratório onde a microscopia óptica comum está disponível,
com lente de imersão (para visualização de bactérias) ou aumento de, pelo menos 40x
(para visualização de células de protozoários, fungos, animais e vegetais), os alunos
poderão receber lâminas prontas e coradas ou construí-las a partir de material fornecido
pelo professor ou coletado por eles mesmos. Comparando as imagens observadas ao
microscópio com as figuras das cartas do jogo, o desafio é fazer uma lista dos possíveis
nomes dos organismos observados ao microscópio. Esta atividade poderá se tornar um
emocionante exercício de observação!
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Exercício com o Quadro 1: “Cara a cara com a célula” (Anexo 3)

Este quadro apresenta quatro
pares de imagens. Cada par é formado
por uma foto e uma figura do mesmo
material. As legendas apresentam as
condições usadas para a obtenção
das fotografias.

1. Observar as duplas formadas pela figura e pela respectiva imagem microscópica:
Bacteriófago (Vírus de bactéria), Candida albicans (Fungo), Escherichia coli (bactéria) e
Enterócito (célula do intestino).
Responder a seguinte pergunta:
• Todas as figuras são células? Justificar a sua resposta.

2. Escolher uma das duplas formadas pela figura e respectiva imagem
microscópica:
( ) Candida albicans (Fungo)
( ) Escherichia coli (bactéria)
( ) Enterócito (célula do intestino)
Pede –se:
a. Fazer uma lista das estruturas celulares presentes na figura escolhida.
b. Assinalar, na lista, as estruturas presentes também na imagem microscópica
correspondente.
c. Geralmente os esquemas de cada um dos pares de figuras são mais completos
que as fotografias, ou seja, apresentam mais estruturas. Construir uma possível
explicação (hipótese) para justificar essa diferença.
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Exercício com o Quadro 2: “TAMANHO RELATIVO DOS OBJETOS” (Anexo 4)

Este quadro apresenta uma
série de itens de tamanhos diferentes.
Ex: átomos, proteína, hemácia,
carrapato, etc.

1. Pede-se:
A partir dos itens apresentados no quadro 2, fazer uma lista daqueles que são
formados por células. Justificar a sua resposta com base no conceito de célula.
2. Responder:
a. Todas as células são do mesmo tamanho?
b. Qual o tamanho mínimo de célula que pode ser observado pelo olho humano?
c. Qual o aumento mínimo que um microscópio deverá apresentar para possibilitar a
visualização de uma hemácia?

9
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13

Comparações - Quadro 1 (Anexo 3)
Candida albicans
Microscopia eletrônica de varredura (SEM)
Aumento de 7.250x.
Dr Kari Lounatmaa

Bacteriófago infectando uma E. Coli.
Microscopia eletrônica de transmição (TEM)
Aumneto 65.000x
Biozentrum, Univ. of Bazel.

Escherichia coli
Microscopia eletrônica de varredura (SEM)
aumento de 26.500x
Dr. Kari Loumatmaa

Enterócito - célula do epitélio intestinal
Microscopia óptica
Aumento de 35x
Eric Grave
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Quadro 2 (Anexo 4)

Tamanho relativo dos objetos
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Os cartões à seguir devem ser
recortados, dobrados ao meio
e colados.

A Membrana Plasmática
As membranas celulares são essenciais para a sobrevivência da célula. A membrana
plasmática envolve a célula, define seus limites e separa o citoplasma do meio externo,
ambos aquosos, mas com composições químicas bem diferentes. Esta diferença entre
os meios externo e interno em uma célula sugeria que deveria existir algum tipo de
“barreira”. Apesar de invisível ao microscópio de luz, a existência da membrana já havia
sido sugerida por cientistas, mesmo antes de ser visualizada por microscópio eletrônico.
Todas as membranas biológicas são películas finíssimas compostas por lipídeos e
proteínas em constante movimento.
Um experimento crucial, feito em 1925 por Gorter e Grendel, foi decisivo para o
entendimento da membrana.
Agora você deverá, a partir das pistas deixadas por Gorter e Grendel, descobrir como os

CASO

A Membrana
Plasmática

lipídeos estão organizados na membrana plasmática das células.

CITOESQUELETO

Os lipídeos mais encontrados nas membranas
biológicas são os fosfolipídeos, que possuem
uma cabeça solúvel em água (hidrofílica), e
uma cauda incapaz de se misturar com a água
(hidrofóbica), mas solúvel em solventes
orgânicos como a acetona.

cabeça
hidrofílica

cauda
hidrofóbica

A Membrana
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MEMBRANA
PLASMÁTICA

As hemácias de mamíferos não possuem
núcleo nem organelas com membrana. A
membrana plasmática nestas células é a
única estrutura que possui lipídeos.

Hemácias humanas

A Membrana
Plasmática

© Morel et al. 1971. Originalmente publicado em The Journal of
Cell Biology, 48: 91-100.

PEROXISSOMO

O gráfico abaixo foi montado com dados da
tabela da pista encontrada no Complexo de
Golgi.
Com estes resultados, Gorter e Grendel
construíram o modelo de como os lipídeos estão
organizados nas membranas.

Lipídeos extraídos das hemácias espalhados
na água
Hemácias
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Área total (µ
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1
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MATRIZ
EXTRACELULAR
0.05µ

© [2008 Daniel S Friend]. Todos os direitos reservados.
Impresso sob licença da American Society for Cell Biology.

A Membrana
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Aparência da Membrana Plasmática de
hemácias humanas. Ao microscópio eletrônico,
a membrana aparece como duas linhas
paralelas escuras (setas) com uma área central
mais clara.

LISOSSOMO

Os experimentos de Gorter e Grendel
tiveram dois problemas:

!A acetona não remove todos os lipídeos.
!A área de superfície calculada para as

hemácias foi feita em células secas, que
ficam menores do que as normalmente
encontradas no sangue.

A Membrana
Plasmática

Apesar dos problemas no experimento de
Gorter e Grendel, por sorte uma suposição
errada compensou a outra.

MITOCÔNDRIA

A Membrana
Plasmática

No experimento clássico de Gorter e Grende,l foi
coletado sangue de vários animais. Depois de
separar as hemácias por centrifugação, os
lipídeos destas células foram extraídos com
acetona e cuidadosamente dispersos sobre
água. Comprimindo a camada de lipídeos com
uma barreira móvel, eles estimaram então a área
que eles ocupavam sobre a água:

Barreira
Fixa

Lipídeos

Barreira
Móvel

água

RETÍCULO
ENDOPLASMÁTICO

Um lado da membrana plasmática das
hemácias está em contato com o citoplasma,
rodeado por água e proteínas (principalmente
hemoglobina).
O outro lado se encontra voltado para o meio
extracelular (plasma sanguíneo), também
formado principalmente por água.
Assim, a membrana separa dois compartimentos
aquosos.

membrana

A Membrana
Plasmática

Plasma

Citoplasma

COMPLEXO
DE GOLGI
Gorter e Grendel, em seu experimento,
estimaram a área que os lipídeos extraídos das
hemácias ocupavam sobre a água (Pista da
Mitocôndria). Depois, comparam esses valores
com a área de superfície das hemácias nos
animais estudados, obtendo os resultados
abaixo:

Animais

A Membrana
Plasmática

A) Área total
ocupada na água pelos
lipídeos extraídos
das hemácias (µ
m2)

B) Área total das
hemácias (µ
m2)

Cachorro

62

31.3

Carneiro

6.2

2.95

Coelho

9.9

5.46

Bode

0.66

0.33

Homem

0.92

0.47

NÚCLEO

Se você já lavou louça, sabe como o detergente
facilita o trabalho. Detergentes são moléculas
com partes hidrofílicas (solúveis em água) e
hidrofóbicas (insolúveis em água).
Quando os usamos, sua parte hidrofóbica
envolve a gordura, deixando a parte hidrofílica
voltada para a água, facilitando a remoção da
gordura pela água.

Água

A Membrana
Plasmática
Detergente

Gordura

CENTRÍOLO

Em experimentos mais antigos, o químico
Langmuir observou que os lipídeos se distribuíam
em uma monocamada na superfície entre o ar e
a água.

Ar
Monocamada
de
Lipídeos

Água
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Os cartões à seguir devem ser
recortados, dobrados ao meio
e colados.

Hóspede do Barulho
Todos os seres vivos precisam de energia para viver. Essa energia pode ser obtida através da
quebra dos alimentos. Os primeiros seres vivos faziam essa quebra na ausência de oxigênio,
em um processo chamado fermentação. O aparecimento da respiração nos seres aeróbicos
foi um tremendo avanço na evolução das espécies: a respiração usa oxigênio, e libera uma
quantidade de energia muito maior do que a fermentação.
A organela responsável pela respiração aeróbica em eucariotos é a mitocôndria. As células
podem ter quantidades diferentes de mitocôndrias, dependendo da sua necessidade de
energia. O espermatozóide, por exemplo, gasta muita energia, e por isso tem grande
quantidade de mitocôndrias junto de seu flagelo (como na figura abaixo). Pode-se considerar
que a mitocôndria teve um papel essencial no desenvolvimento dos seres complexos, já que
estes consomem enormes quantidades de energia.

CASO

Hóspede do
Barulho

Espermatozóide visto por microscopia eletrônica:
note a grande quantidade de mitocôndrias junto
de seu flagelo.

Você deverá descobrir como a mitocôndria surgiu na célula eucariota.

Adaptado de Lohiya, N K (2000) Asian J Androl 2: 103-109. Sob licença da Wiley-Blackwell

Os cupins se alimentam de madeira, chegando
a consumir as estruturas de uma casa inteira! No
entanto, esses seres vorazes não são capazes de
digerir a celulose, principal molécula da
madeira. Esses insetos só conseguem digerir a
madeira porque em seus intestinos vivem
protozoários que são capazes de quebrar as
moléculas de celulose. Os cupins fornecem aos
protozoários proteção e bastante alimento. Esse
tipo de relação é conhecido como mutualismo
ou simbiose.

Hóspede
do Barulho

Reproduzido com permissão do autor. Originalmente publicado em
Breznak, J. A. 2006. Caister Academic Press, Norfolk, Inglaterra.
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Cupim

Intestino

Bactérias (setas)
e Protozoários (P)

MEMBRANA
PLASMÁTICA
O cromossomo é uma fita dupla de DNA.
Normalmente, nas células eucariotas ele é linear
(A), enquanto nas bactérias ele é circular ( B).

(A)

(B)

Hóspede
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MATRIZ
EXTRACELULAR
No citoplasma das células encontramos os
ribossomos, onde são produzidas as
proteínas.
Dentro da mitocôndria também existem
ribossomos que produzem algumas
proteínas importantes para a respiração.
Os ribossomos mitocondriais são sensíveis a
certos antibióticos que normalmente
afetam apenas bactérias.

Hóspede
do Barulho

PEROXISSOMO

© [2006 Porter KR, Claude A, Fullam EF]. Todos os direitos
reservados. Impresso sob licença da American Society for Cell
Biology.

Hóspede
do Barulho

As mitocôndrias (setas) vistas ao microscópio
eletrônico aparecem normalmente como
longos tubos de 0,5 a 1 micrômetro (ou a
milésima parte de um milímetro), tamanho
parecido com o das bactérias.

Hóspede
do Barulho

© [2007 Dorothy F Bainton]. Todos os direitos reservados.
Sob licença da American Society for Cell Biology.

LISOSSOMO

Células podem englobar partículas ou mesmo
células inteiras, para alimentação ou para
defesa, num processo chamado fagocitose. A
célula que foi englobada fica dentro de uma
vesícula, e será digerida na maioria dos casos. É
dessa forma que células de defesa de nosso
corpo (macrófagos) eliminam bactérias
invasoras.

Bactéria

1µ
m
Veja nesta microscopia eletrônica o momento em
que a bactéria está sendo englobada (fagocitada)
pela célula!

Hóspede
do Barulho

© [2008 Daniel S Friend]. Todos os direitos reservados. Impresso
sob licença da American Society for Cell Biology.

MITOCÔNDRIA

A mitocôndria apresenta duas membranas,
diferente da maioria das organelas. Cada
uma destas membranas possui uma função
específica e, portanto, são bem diferentes
entre si.

Membrana interna

100nm

Membrana externa

Microscopia eletrônica de uma mitocôndria.

RETÍCULO
ENDOPLASMÁTICO

Níveis de oxigênio na atmosfera (%)

Hóspede
do Barulho

Com o surgimento dos seres
fotossintetizantes na Terra, a atmosfera
passou a ser formada por uma quantidade
cada vez maior de oxigênio. Essa nova
atmosfera tornou-se tóxica para a maioria
dos seres que ali viviam, pois o oxigênio gera
os radicais livres, que danificam as células e
suas estruturas.

20

10

4,6

Formação
da Terra

3,6
Surgimento
dos seres
fotossintetizantes

2,6

1,6
A respiração
aeróbica
torna-se comum

0,6
Surgimento
de plantas
e animais

Tempo
(bilhões
de anos)
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Imagem cedida por Maurício Magalhães de Paiva.
Todos os direitos reservados.

Hóspede
do Barulho

Há mais de um bilhão de anos, quando a
Terra ainda era muito pobre em oxigênio,
surgiram bactérias com capacidade de
respirar. Várias bactérias existentes hoje
(como as da imagem acima) respiram de
maneira semelhante à mitocôndria.

Hayashi & Ueda (1989) Journal of Cell Science 93,
565-570. The Company of Biologists Ltd.
Adaptado com permissão.

NÚCLEO

25µ
m

Nesta célula podemos ver o núcleo
(vermelho) e várias mitocôndrias (verdes). A
mitocôndria é uma das únicas organelas
que possui DNA próprio (pontos amarelos).
Na figura abaixo, podemos ver o DNA
circular extraído de uma mitocôndria:

Hóspede
do Barulho

1µ
m

© [2008 Dawid IB, Wolstenholme DR]. Todos os
direitos reservados. Impresso sob licença da
American Society for Cell Biology.

CENTRÍOLO
Os sobreviventes do aparecimento do
oxigênio na Terra Primitiva protegeram-se
contra seus efeitos tóxicos utilizando o
oxigênio ou eliminando os radicais livres.

Os seres que não foram capazes de se
proteger morreram, ou passaram a se
refugiar em locais anaeróbicos (sem
oxigênio).

Hóspede
do Barulho

Os cartões à seguir devem ser
recortados, dobrados ao meio
e colados.

A Pérola do Nilo
Durante uma festa à fantasia no Clube Mediterrâneo, o milionário Armando Furtado foi
informado do roubo de sua mais preciosa jóia, a “Pérola do Nilo”, segurada no valor de 8
milhões de dólares. A jóia havia sido guardada por um funcionário de confiança em um
cofre do Clube, e foi vista pela última vez às 00:00. Estavam presentes na festa, além do
senhor Armando Furtado, cinco convidados fantasiados: Cinderela, Branca de Neve,
Darth Vader, Super Homem e Capitão Gancho. O crime teria ficado sem solução se não
fosse pelo delegado Palhares, que encontrou no local um fio de cabelo do criminoso.
Você deverá descobrir:

CASO

A Pérola do Nilo

1. Como foi possível, a partir de um único fio de cabelo, encontrar o criminoso.
2. Quem roubou a jóia.

CITOESQUELETO

A figura é um gel de eletroforese com
amostras de DNA do fio de cabelo
encontrado e do sangue de todos os
suspeitos. A região repetitiva A do DNA de
cada suspeito foi amplificada por PCR,
gerando fragmentos de diferentes
tamanhos.
AF BN DV SH CG Ci

Bulbo

A Pérola do Nilo
AF (Armando Furtado); BN (Branca de Neve);
DV(Darth Vader); SH (Super Homem); CG (Capitão
Gancho); Ci (Cinderela).

LISOSSOMO

A figura é um gel de eletroforese com
amostras do DNA do fio de cabelo
encontrado e do sangue de todos os
suspeitos. A região repetitiva B do DNA de
cada suspeito foi amplificada por PCR,
gerando fragmentos de diferentes
tamanhos.

AF BN DV SH CG Ci

Bulbo

A Pérola do Nilo
AF (Armando Furtado); BN (Branca de Neve);
DV(Darth Vader); SH (Super Homem); CG (Capitão
Gancho); Ci (Cinderela).

MATRIZ
EXTRACELULAR
Um fato que revolucionou a investigação
de crimes foi a descoberta do polimorfismo
genético, que permite identificar uma
pessoa a partir de uma amostra de material
biológico. Na maioria dos testes, uma
pequena sequência repetitiva de DNA é
escolhida e amplificada. Podemos
identificar os indivíduos não apenas pelas
diferentes sequências de DNA que
possuem, mas também pelo número de
vezes que elas se repetem.

A Pérola do Nilo

COMPLEXO
DE GOLGI
Apenas 1 a 2 % de todo o genoma humano
codifica proteínas! Quando ocorrem
mutações nestas regiões do DNA (que
contêm genes), há o risco de se formarem
proteínas defeituosas causando
deficiências ou mesmo doenças fatais.
Porém, mutações nas regiões de DNA que
não contêm genes podem passar
despercebidas por não causarem
alterações no indivíduo. Desse modo, essas
mutações são acumuladas e transmitidas
aos descendentes, gerando grande
variabilidade genética entre os indivíduos.

A Pérola do Nilo

NÚCLEO

O PCR ou Reação em Cadeia da Polimerase é
uma técnica de laboratório que utiliza uma
enzima (a DNA polimerase) para produzir um
grande número de cópias de uma determinada
sequência ou de uma região do DNA de uma
amostra. Observe o esquema:
Aquece a 95oC para
separar as fitas de DNA

Resfria até 60oC para que
os iniciadores se liguem

Duplicação das sequências
pela DNA polimerase

Aquece a 95oC para
separar as fitas de DNA

A Pérola do Nilo

Resfria até 60oC
para que os
iniciadores se
liguem

Duplicação das
seqüências pela
DNA polimerase

MITOCÔNDRIA

Cerca de 50% do DNA humano é composto
de sequências que se repetem muitas vezes
e que não possuem genes ou qualquer
outra função conhecida.
Cada pessoa recebe uma destas
sequências (alelos) de seu pai e outra de
sua mãe. Dessa forma, podemos encontrar
uma pessoa com dois alelos diferentes
(heterozigotos) ou iguais (homozigotos).

A Pérola do Nilo

PEROXISSOMO

A replicação do DNA é realizada por enzimas
chamadas de DNA polimerases. Essas enzimas
constroem uma nova fita de DNA usando como
molde uma das duas fitas complementares do DNA.
Para que a nova fita seja feita, primeiro as duas fitas
originais devem ser separadas. Além disso, a DNA
polimerase só começa a “trabalhar” depois que um
pequeno fragmento (o iniciador) estiver ligado na
região onde a síntese terá início. Fragmentos
iniciadores são encontrados nas células, mas
também podem ser produzidos em laboratório, de
forma que você possa escolher a região do DNA que
a DNA polimerase irá copiar.
A DNA POLIMERASE em ação:

enzimas abrem
a fita dupla de DNA

A Pérola do Nilo

O Iniciador
indica a região do
DNA a ser copiada

nov

ta
a fi

D
de

NA

DNA POLIMERASE

É possível separar e ordenar fragmentos de DNA
de diferentes tamanhos usando a técnica da
eletroforese em gel. Nessa técnica, uma
corrente elétrica é aplicada em uma placa feita
de uma espécie de gelatina, onde são
colocadas as amostras de DNA. Como o DNA
possui carga elétrica negativa, os fragmentos
serão atraídos para o pólo positivo do gel.
Quanto menor for o fragmento, mais
rapidamente ele se moverá para o pólo positivo.
Após algum tempo de corrida, os fragmentos
estarão separados por ordem de tamanho e
poderão ser visualizados através de um corante
que se liga ao DNA.

B

C

CENTRÍOLO

amostras

Maior fragmento de DNA

A Pérola do Nilo

+

Menor fragmento de DNA

RETÍCULO
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A Cinderela foi embora da festa às 23:59,
por questões pessoais.

A Pérola do Nilo

MEMBRANA
PLASMÁTICA

A Pérola do Nilo

Tipo de Amostra

Quantidade de DNA
normalmente extraído
(microgramas)

Esperma (1 ml)

150-300

Sangue (1 ml)

20-40

Saliva (1 ml)

1-10

Mancha de sangue (1 cm2)

0, 2

Fio de cabelo com bulbo (1)

0,001-0,75

Fio de cabelo sem bulbo (1)

Menos de 0,0005*

*O valor não é nulo devido ao DNA mitocondrial

Os cartões à seguir devem ser
recortados, dobrados ao meio
e colados.

Um por todos

raios digitais

Embrião com cerca de
48 dias: os dedos ainda
estão unidos por
membranas, mas já é
possível perceber onde
irão se separar.

Embrião com cerca de
56 dias: as membranas
que uniam os dedos já
desapareceram.

O desenvolvimento embrionário é mesmo impressionante: um organismo inteiro é gerado
a partir de apenas uma célula! Esse processo envolve a multiplicação, o crescimento, a
migração e a diferenciação das células. Isso tudo ocorre em momentos bem definidos, e
resulta na formação de estruturas complexas como os olhos, o sistema nervoso e os
membros. Um exemplo curioso do desenvolvimento humano é a formação dos pés e das
mãos, apresentado na figura abaixo:

mãos e pés em
forma de remo

Embrião com cerca de 42
dias: apresenta mãos e
pés em forma de remo.

Um por todos
CASO

eles se formem?

Como as células das membranas entre os dedos de um feto desaparecem para que

Imagens reproduzidas de Nishimura et al. (1977) Prenatal
development of the human with special reference to
craniofacial structures Washington DC National Institute of

CITOESQUELETO
O câncer é gerado quando uma célula
começa a se dividir sem controle e se torna
praticamente imortal.
Em pelo menos metade dos tipos de câncer
em seres humanos, o gene conhecido
como "guardião das células" não está
funcionando.
Este gene normalmente controlaria a morte
e a divisão celular.

Um por todos

MEMBRANA
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A Necrose é a morte de uma célula
causada por fatores externos como:
radiação, temperaturas extremas, traumas,
falta de oxigênio, infecções, etc.
Seus efeitos
são comumente
devastadores, pois a morte da célula
afetada gera inflamação, que pode matar
as células vizinhas.

Um por todos

A MORTE DE UMA CÉLULA:

MATRIZ
EXTRACELULAR

NECROSE

APOPTOSE

FRAGMENTAÇÃO
DE DNA

EXTRAVASAMENTO
CELULAR

FORMAÇÃO
DE BOLHAS

Um por todos
RESTOS CELULARES
COM MEMBRANAS
ÍNTEGRAS

GERA
INFLAMAÇÃO

NÃO GERA
INFLAMAÇÃO

PEROXISSOMO
A. Pata de um feto de camundongo com
13 dias. Em vermelho (setas) estão
marcadas as células responsáveis pela
remoção de restos celulares.

B
B

Um por todos
Wood et al. (2000) Development 127, 5245-5252.
The Company of Biologists Ltd.
Adaptado com permissão.

B. Pata de um feto de camundongo, agora
utilizando a técnica T.U.N.E.L. (ver Pista da
Mitocôndria ) que marca em verde
pedaços de DNA.

LISOSSOMO
As primeiras evidências de que certos genes
controlam o desaparecimento das células
vieram de estudos com C. elegans. Este verme
do solo é um excelente modelo de estudo por ter
apenas 1.090 células, das quais 131 morrem
durante seu desenvolvimento.

Um por todos

Reproduzido com permissão de Ian Hope

MITOCÔNDRIA

Existe um tipo específico de morte celular no qual
enzimas quebram o DNA da célula. É possível
detectar este fenômeno com a ajuda de uma
técnica chamada T.U.N.E.L. Nela, adicionamos
moléculas fluorescentes às pontas do DNA.
Assim, se houver DNA quebrado, o núcleo celular
estará brilhando muito.

pontos de corte pela enzima (DNAse)

DNA

pedaços de DNA

+

Um por todos

moléculas fluorescentes

Os pedaços de DNA tornam-se fluorescentes

COMPLEXO
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Quando um ser vivo é invadido por vírus,
uma das estratégias para impedir que a
infecção se espalhe se dá através do
“suicídio” das células infectadas.
Alguns vírus, por outro lado, conseguem
impedir que certas proteínas celulares
dêem início a esse “suicídio”, garantindo
assim que a infecção se espalhe.

Um por todos
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Um por todos

Observe o que acontece com o número de
ovócitos primários (que dão origem aos óvulos)
presentes nos ovários de uma mulher:

Período

Número de ovócitos
(Em ambos os ovários)

5º mês fetal

7. 000.000

Nascimento

1.000.000

Puberdade

400.000

Além disso, quando a mulher atinge
a
puberdade, forma apenas 1 óvulo por mês,
dentre os 1.000 ovócitos que iniciaram sua
maturação no ovário. Só sobrevive o ovócito
que responde melhor aos hormônios produzidos
durante o ciclo menstrual.

NÚCLEO

No timo são formados os linfócitos T, células
de defesa de nosso organismo.
No entanto, alguns linfócitos T recémformados atacariam o próprio organismo
se não fossem eliminados. De fato, 95% dos
linfócitos produzidos morrem ainda no timo.

timo

Um por todos

CENTRÍOLO

A importância de certas proteínas pode ser
observada em animais geneticamente
alterados que não as produzem.
Veja abaixo o efeito da falta de algumas
proteínas produzidas pelo próprio feto no seu
desenvolvimento:

Normal

Geneticamente
Alterado

Adaptado de Sabapathy e cols(1999), Mechanisms of Development
89(1): 115-124.

Um por todos

No animal alterado, células de vários tecidos
que deveriam desaparecer durante o
desenvolvimento passam a se acumular,
causando sua morte antes mesmo do
nascimento.

Os cartões à seguir devem ser
recortados, dobrados ao meio
e colados.

Surfando na Célula
A Herpes é uma doença infecciosa muito contagiosa, causada pelo vírus Herpes simplex.
Como todo vírus, ele é muito pequeno, não possui estrutura celular e, por isso, depende de
uma célula hospedeira para se multiplicar. Os vírus, além de invadirem a célula hospedeira,
causam enormes alterações em seu funcionamento. A célula infectada praticamente deixa
de realizar suas funções normais e nela passa a ocorrer principalmente a multiplicação do
vírus invasor! Muitas vezes, a infecção leva à destruição das células, causando lesões na pele
e nas mucosas. Para entrar na célulA, ovírus da Herpes funde-se com a membrana da célula
e injeta no citoplasma o nucleocapsídeo contendo seu DNA. Esse nucleocapsídeo terá de
encontrar um caminho até o núcleo, onde ocorrerá sua multiplicação. Após se multiplicar, os
novos vírus terão o problema inverso, ou seja, deverão sair da célula hospedeira. No entanto,
os vírus não têm sistema próprio para se locomover.
Descubra o meio através do qual o vírus da Herpes consegue chegar rapidamente ao núcleo
de uma célula eucariótica.

?
Núcleo

Entrada do Vírus da Herpes em uma célula

CASO

Surfando na Célula

nucleocapsídeo

MATRIZ
EXTRACELULAR

A Herpes pode causar no homem lesões
orais, oculares, genitais, epiteliais, além de
inflamação na meninge e no encéfalo.
Apesar de existir tratamento, o vírus
permanece no organismo por toda a vida.
A prevenção é a melhor maneira de evitar
que o indivíduo entre em contato com o
vírus e adquira a doença. As seguintes
medidas devem ser adotadas:

! Evitar contato íntimo com indivíduos com
aftas, vesículas ou estomatites;
!Evitar usar roupas íntimas e objetos
pessoais utilizados por outras pessoas;

Surfando na
Célula

!Não entrar em contato com objetos
como cigarros, copos e batons de outras
pessoas;
!Utilizar sempre preservativo nas relações
sexuais.

Surfando na
Célula

Localização

Funções

Composição

NÚCLEO

Filamentos
intermediários

Microfilamentos
de Actina

Estrutura

Microtúbulos

Moléculas de
tubulina

Diversas
proteínas, entre
elas a queratina e
a vimentina.

Moléculas de
actina

Principais
responsáveis por
movimentos
intracelulares;
formam os
flagelos e os
cílios das células ;
posicionam as
organelas dentro
da célula

Reforçam as
células e ajudam a
organizá-las em
tecidos; participam
das junções
celulares.

Dão estrutura e
forma à célula;
sustentam
organelas;
participam dos
movimentos das
células, como a
migração e a
contração
muscular.

A

bactéria livre

B

célula hospedeira
fagocitose
bactéria escapa
bactéria
móvel
formação da
cauda de actina

bactéria segue
para célula vizinha

Surfando na
Célula

Reproduzido sob permissão de Julie Theriot
& Tim Mitchison

CITOESQUELETO

Uma bactéria causadora de intoxicação
alimentar consegue viajar de uma célula para
outra utilizando uma cauda formada por actina
da célula hospedeira.

10µ
m

A) Esquema mostrando bactérias se
movimentando na célula hospedeira. B)
Microscopia de fluorescência mostrando várias
bactérias (vermelho) se movimentando na
célula hospedeira com a cauda de actina
(verde).

PEROXISSOMO

Na célula, vesículas e organelas são
transportadas por meio de proteínas motoras,
que utilizam a energia do ATP para se deslocar.

© Allen e cols. 1985. Originalmente
publicado em The Journal of Cell
Biology, 48: 91-100.

B

A
A

Vesícula

Proteína Motora

X68
Microtúbulo
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Proteína
Motora

Microtúbulo

Vesícula

A) Microscopia eletrônica mostrando vesículas
e microtúbulos.
B) Esquema de uma proteína motora
movimentando uma vesícula ao longo do
microtúbulo.

LISOSSOMO

Surfando na
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As células são capazes de migrar, se aderir,
transportar e organizar seus componentes
internos. Estas funções, junto com muitas outras
(como a divisão celular, a contração muscular,
o batimento de flagelos), são garantidas graças
ao citoesqueleto. Até a forma de uma célula
animal é mantida por esta estrutura!
O citoesqueleto nada mais é do que uma rede
formada por três tipos de filamentos que se
espalham por todo o citoplasma da célula e se
reorganizam continuamente. Cada filamento é
composto por diferentes proteínas, que podem
existir soltas ou encaixadas como as peças do
brinquedo Lego. Com as mesmas peças
diferentes estruturas podem ser montadas e
desmontadas o tempo todo.

As mitocôndrias são organelas móveis e
dinâmicas, que mudam a todo instante suas
posições dentro da célula.

A

Reproduzido com permissão de Lan Bo Chen.

MITOCÔNDRIA
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10µ
m

Em A temos uma imagem de microscopia
mostrando uma célula marcada com um
corante que fluoresce apenas mitocôndrias, que
aparecem brancas na figura;
Em B a mesma célula foi marcada com
anticorpos fluorescentes que, dessa vez, se ligam
aos microtúbulos (marcados em branco).
Agora tente imaginar as 2 imagens (A e B) uma
em cima da outra. Que conclusão poderíamos
tirar?

RETÍCULO
ENDOPLASMÁTICO

Nas células das escamas de alguns peixes,
existem vesículas contendo pigmentos. Elas se
movem encaixadas nos microtúbulos, podendo
tanto se espalhar como se concentrar no centro
da célula. Dependendo da distribuição dos
pigmentos, a coloração do peixe muda.

Reproduzido sob permissão
de Leah Haimo

(A)
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(B)

50µ
m

(A) Esquema mostrando a movimentação dos
pigmentos em uma célula de escama. (B)
Microscopia eletrônica mostrando as vesículas
com pigmentos espalhadas no citoplasma
(esquerda) ou concentradas no centro da
célula (direita).

COMPLEXO
DE GOLGI

Microscopia mostrando os efeitos de diversas drogas sobre
a capacidade do vírus da Herpes chegar ao núcleo. A.
(controle) os vírus (pontos brancos) chegam normalmente
ao núcleo das célula. B. efeitos do taxol, droga que
impede os microtúbulos de se desmontarem. Observe a
concentração dos vírus junto ao núcleo. C. efeitos do
nocodazol, droga que desfaz a rede de microtúbulos da
célula. Observe os vírus mais espalhados pelo citoplasma.
Controle

núcleo

vírus

membrana
plasmática

citoplasma

Taxol

Nocodazol

Surfando na
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© Sodeik e cols. 1997. Originalmente publicado em The Journal of Cell Biology, 136:
1007-1021.

A

MEMBRANA
PLASMÁTICA
O citoplasma permite que as moléculas se
movimentem dentro da célula, mas dificulta
muito essa viagem quando se trata de partículas
de 50 nanômetros (milionésima parte do
milímetro) ou mais. Isso acontece devido à
barreira imposta pelas organelas, citoesqueleto
e altas concentrações de diversas proteínas que
tornam o citoplasma mais viscoso.

Tempo gasto para viajar 10cm

Partícula
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Partícula de
Poliovírus
Partícula de
Adenovírus
Partícula de vírus
Herpes simplex

Diâmetro
(nm)

Em H2O
(dias)

No citoplasma
(dias)

33

45

22.265

90

122

60.590

105

169

84.315

CENTRÍOLO

Neste experimento, células nervosas foram
infectadas com vírus herpes que aí aparecem
como pontinhos brancos numerados de 1 a 3.
Acompanhe a trajetória das partículas 1 e 3 se
movimentando ao longo do axônio. Os vírus se
movimentam basicamente com a mesma
velocidade encontrada no movimento das
organelas da célula
(aproximadamente 2
µ
m/s).

Tempo= 0 segundos

Tempo= 8 segundos
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Tempo= 15 segundos

Smith et al (2001) PNAS 98:3466-3470.
Copyright (2001) National Academy of
Sciences, U.S.A.

As páginas à seguir devem
ser cortadas e grampeadas
na lateral, formando um
caderno.

ATTCGATTACAGGAATACACTTGC
TCCGCTAATGTCCTTATGTGAACG
TTAACGCCTCATAGGGCATCTCTA
AATTGCGGAGTATCCCGTAGAGAT
GCGCGCATTAGATTCTCCGATATG
CGCGCGTAATCTAAGAGGCTATAC

Caderno do Professor
Este material foi desenvolvido especificamente para você，
professor．
Ele complementa e aprofunda questões práticas e pedagógicas
relacionadas ao Célula Adentro．Sugerimos sua leitura após travar
conhecimento com as regras do jogo, já que faremos referências a elas.

O jogo Célula Adentro
Célula Adentro é um jogo de tabuleiro，investigativo，no qual os
Casos propostos abordam questões que envolvem a Biologia Celular e
Molecular. O jogo permite que os alunos entendam, de forma lúdica,
como os cientistas construíram alguns conceitos atuais fundamentais
relacionados às células. O jogo se baseia na interpretação de Pistas que
podem conter esquemas, figuras, experiências ou resultados com os quais
a comunidade científica se deparou, além de informações atuais. Os
jogadores agem como investigadores，fazendo anotações, discutindo e
chegando as suas próprias conclusões para solucionar os Casos．
Grupos de
até 12 alunos divididos em duplas ou trios são desafiados a encontrar a
solução correta para o Caso. O Célula Adentro pode ser jogado de duas
maneiras: competitiva ou cooperativa. Nos dois casos o professor tem o
papel de coordenador e orientador das discussões．Cabe a ele também
receber e avaliar as diferentes soluções apresentadas pelos alunos, assim
como guiar uma rica discussão ao final do jogo．
O Cél ul a Adentro a p res enta op ortuni da des p a ra o
desenvolvimento de habilidades de raciocínio, interpretação, síntese e
associação de idéias, além de possibilitar a interpretação de figuras e
gráficos，típicos da linguagem científica．Este jogo possibilita aos alunos a
construção do conhecimento de temas atuais relacionados à Biologia
Celular e Molecular de forma lúdica. Alguns temas podem ser explorados
no Ensino Médio e outros no Ensino Superior, dependendo do contexto de
ensino. No caso do Ensino Superior, o jogo contempla áreas de interesse de
Bioquímica, Evolução, Microbiologia, Biofísica e Imunologia.

O tempo da atividade, incluindo explicação das regras, o jogo e a
discussão final com a turma, dura em média 90 minutos (uma hora e meia),
o que o torna compatível com os tempos de aula comuns no ambiente
escolar e universitário．
De forma resumida, no Célula Adentro os jogadores são desafiados
a resolver os Casos por meio da coleta，
interpretação e discussão de Pistas．
Para isso，eles movimentam seus peões pelo tabuleiro que representa de
forma esquemática uma célula eucariótica．Ao resolverem o Caso, os
estudantes descobrem algumas das características e funções da célula,
como sugere o nome do Jogo．

Objetivos Pedagógicos do jogo
O Célula Adentro foi desenvolvido por um grupo de educadores e
pesquisadores das áreas de Bioquímica, Biologia Celular e Ensino que,
vivenciando o ensino de Biologia em vários níveis, se uniram para criar uma
estratégia que pudesse resgatar o prazer da descoberta e do aprendizado，
por meio de uma atividade lúdica que estimulassem o raciocínio e o
trabalho em grupo. Os principais objetivos deste jogo são: 1) convidar os
alunos a serem mais ativos no processo de aprendizagem；
2) oferecer uma
oportunidade interativa e lúdica para o aprendizado de Biologia；3)
estimular a curiosidade e o trabalho em equipe，a discussão e troca de
idéias；4) promover a interpretação de dados científicos sua linguagem
representações (gráficos, tabelas, imagens) e 5) simular, até certo ponto,
etapas do processo de pesquisa científica, estimulando os alunos a
relacionarem diferentes informações para a resolução de um problema.
Em cada Pista procuramos sempre explorar resultados de experiências，
introduzindo formas de apresentação de dados comuns na linguagem
científica, tais como：gráficos, tabelas, micrografias，sempre tendo como
objetivo o uso destes recursos em associação com uma linguagem
acessível aos estudantes．Nenhuma pista sozinha é capaz de fornecer a
solução para o Caso. É importante，
portanto，
interpretar cada uma delas e
relacioná－
las com as demais para chegar à solução do Caso．
Bulbo

Lipídeos extraídos das hemácias espalhados
na água

A
Tempo gasto para viajar 10cm

Hemácias

bactéria livre

B

célula hospedeira
fagocitose

Partícula

2

Área total (µ
m)

1

Partícula de
Poliovírus
Partícula de
Adenovírus
Partícula de vírus
Herpes simplex

0,5

Diâmetro
(nm)

Em H2O
(dias)

No citoplasma
(dias)

33

45

22.265

90

122

60.590

105

169

84.315

bactéria escapa
bactéria
móvel
formação da
cauda de actina

bactéria segue
para célula vizinha

0

bode

Reproduzido sob permissão de Julie Theriot
& Tim Mitchison

AF BN DV SH CG Ci

10µ
m

homem

O Célula Adentro pretende trazer para a sala de aula a discussão
sobre temas importantes, interessantes e atuais sobre a célula, sua
fisiologia, função, interação com outras células e microrganismos, além de
sua homeostase e evolução. A compreensão das Pistas permite ao aluno
desvendar algum mistério em relação à célula e aprender，ao mesmo

tempo，
um pouco mais sobre suas organelas e estruturas. O objetivo maior
é fazer com que os alunos construam autonomamente os conceitos de
forma lúdica. O jogo não pretende substituir o professor em sala de aula, e
sim servir como um instrumento adicional para estimular os alunos, ao
abordar temas complexos de Biologia Celular e Molecular. O clima de
descontração gerado pelo "jogar" em grupo é fundamental para o
processo de aprendizagem relacionado ao Célula Adentro．

O Papel do Professor no Jogo
O professor desempenha um papel fundamental antes, durante e
após a partida. Apresentaremos aqui algumas sugestões para orientação
dos alunos，
que ajudam a tornar o jogo mais eficiente e divertido．
Como o
tempo de aula é normalmente curto，
é importante uma rápida separação
dos grupos e uma explicação clara das regras do jogo. O ideal é que
joguem, no máximo, 4 duplas ou trios por tabuleiro. No entanto，quando a
turma for grande e a disponibilidade de tabuleiros pequena，pode－
se
dividir em grupos maiores dos quais um representante deverá rolar o dado，
movimentar o peão e levar a pista para o restante do grupo. Ou seja, ao
invés de 4 duplas em torno de um tabuleiro, poderá haver ４grupos de até ５
alunos cada．Lembramos que o jogo está disponível gratuitamente na
internet para impressão，bastando dispor de dados e objetos que
substituam os peões (botões, peões de outros jogos, etc). Sendo assim,
aconselhamos a jogar com grupos menores，a fim de obter melhor
desempenho individual．Deve－
se também，antes de começar o jogo,
salientar a importância dos alunos coletarem e lerem o maior número de
Pistas possível （
de preferência todas as 10 Pistas de cada Caso）Os alunos
devem ser orientados para escreverem no Caderno de Anotações apenas
um resumo da pista． Eles não devem copiar a pista， pois isso
comprometeria o dinamismo do jogo，sem aumentar as chances de
resolução do Caso. Além disso, deve-se frisar a importância de que，ao
apresentarem uma proposta de solução para cada Caso，os alunos
devem incluir explicitamente as evidências que os levaram a formular
aquela hipótese.
Durante a partida: é comum os alunos solicitarem ajuda do
professor para entender as Pistas．Não aconselhamos que isto seja feito, a
menos que eles tenham uma carta de sorte “ ajuda do professor” ．A
busca autônoma das respostas pelos alunos estimula a discussão nas
equipes e, em geral, à medida que vão conseguindo outras Pistas，suas
dúvidas são esclarecidas. A idéia do jogo é que os alunos tenham tempo
para ler，
interpretar，
discutir e raciocinar para poder elaborar suas próprias
conclusões． Os problemas de interpretação que eventualmente

permanecerem até o fim da partida serão sanados no momento da
discussão após a partida.
Ao fim do jogo: Na forma competitiva，
a regra indica que a partida
acaba quando a primeira dupla apresentar uma solução correta para o
Caso．Sugerimos，porém, que o professor dê mais tempo para que outras
duplas tentem escrever suas soluções – mesmo que ainda não tenham
coletado todas as Pistas．Eventualmente se pode fazer algum tipo de
pódio, com diferentes colocações. Na forma cooperativa, deve-se fazer
um controle rígido do tempo, para que ele seja um desafio real. O
momento de escrever a solução também é de fundamental importância
para que os alunos desenvolvam e pratiquem a interpretação, síntese e
articulação de idéias. Mesmo que não cheguem à solução totalmente
correta, a discussão em grupo é sempre uma boa oportunidade para
organizar，
consolidar e estruturar as idéias.
A discussão final：Consideramos a discussão como parte do jogo
do ponto de vista pedagógico，
apesar de ocorrer após o final da partida．
É
nesse momento que o professor desempenha um papel fundamental：
discutir as dúvidas dos alunos acerca dos conteúdos das Pistas，
de levantar
questões sobre o Caso e/ou temas do programa de ensino a ele
relacionados． Para isto o professor deve coordenar a discussão,
apresentando pista por pista para garantir que as dúvidas，
questionamentos e curiosidades em relação ao vocabulário, aos gráficos,
experimentos e o papel de cada pista no Caso, sejam abordados．Por
favor, entrem em contato conosco através de nosso site:
www.celulaadentro.com.br para qualquer dúvida e/ou sugestão.

Por que jogar de forma cooperativa?
A aprendizagem cooperativa vem sendo amplamente utilizada
desde a década de 1960 por educadores que acreditam em seu potencial
na formação pessoal e profissional dos estudantes. A cooperação pode
promover uma aprendizagem mais ativa, estimulando o pensamento
crítico, desenvolvendo capacidades de interação, negociação de
informações e resolução de problemas. Essas características levam o aluno
a assimilar e construir conceitos de modo mais autônomo, permitindo assim
um aprendizado mais centrado no aluno do que no professor. A
cooperação aumenta ainda a sociabilidade dos indivíduos, visto que
todos os membros do grupo devem aprender a dialogar organizadamente，
resolver conflitos democraticamente，dividir igualmente as tarefas e levar
em consideração outras idéias (Johnson & Johnson, 1994). É fundamental
destacar que o simples trabalho em grupo não caracteriza uma estratégia
como cooperativa: é extremamente importante que cada membro do

grupo desempenhe uma tarefa reconhecida como importante para o
coletivo．
Nossa equipe acredita que a melhor maneira de jogar o Célula
Adentro é de forma cooperativa Nessa estratégia, os jogadores dividem-se
em equipes que cooperam para coletar e interpretar as Pistas，
tendo com
único adversário o tempo que, por esse motivo, deverá ser rigorosamente
controlado．As regras deste modo de jogar encontram－
se no caderno de
Regras do JogoOs resultados das pesquisas e avaliações do Célula
Adentro jogado de forma cooperativa mostram que os alunos não sentem
falta da competição．Os alunos reconhecem que trabalhar em grupo
facilita o aprendizado e citam mais a diversão como um aspecto positivo
do jogo do que quando estão competindo. Além disso, avaliamos que
jogar cooperando funciona, pois o desempenho do grupo e de cada
aluno é igual ou maior do que competindo （
Melim e cols.，２００９）．
Dessa
forma， além de trabalhar aspectos relacionados à cognição, a
cooperação aumenta o diálogo entre os alunos, uma vez que ao final do
jogo as duplas devem relatar umas as outras o conteúdo das Pistas por elas
coletadas, a fim de propor a solução do grupo. Isto estimula a participação
de todos os alunos durante a atividade e exercita a capacidade dos
alunos lidarem com diferentes pontos de vista sobre um mesmo assunto，
sem que se perca o caráter lúdico do jogo.

Quando Jogar Célula Adentro?
O Célula Adentro possui cinco Casos que foram desenvolvidos，
abordando diferentes temas relacionados ao estudo da célula: 1) a
origem evolutiva da mitocôndria；２）
a apoptose no desenvolvimento
embrionário；３）
biologia molecular forense；４）
a estrutura da membrana
plasmática e ５）
a utilização do citoesqueleto na infecção viral. Segue um
quadro com uma breve descrição dos diferentes Casos com o objetivo a
ser alcançado, a pergunta contida em cada um deles e os temas
abordados (veja os detalhes no Quadro 1，
na próxima página）．

Quadro 1: Conteúdo dos 5 Casos do Jogo

CASO

OBJETIVO

Hóspede do
Barulho

Entender como
surgiu a mitocôndria
na célula primitiva,
causando
mudanças tão
drásticas na
evolução dos seres
complexos.

PROBLEMA
PROSPOSTO

Você deverá
descobrir como a
mitocôndria surgiu
na célula
eucariota.

O Caso da
Membrana
Plasmática

Entender como os
lipídeos estão
organizados na
membrana
plasmática, e como
isso foi descoberto.

Você deverá, à
partir das pistas
deixadas por
Gorter e Grendel,
descobrir como os
lipídeos estão
organizados na
membrana
plasmática das
células.

Surfando na
Célula

Através do exemplo
do caminho utilizado
pelo vírus Herpes
para chegar no
núcleo da célula,
abordar a estrutura e
funções do
citoesqueleto da
célula eucariota.

Descubra o meio
através do qual o
Virus da Herpes
consegue chegar
rapidamente ao
núcleo de uma
célula eucariótica.

Discutir a
importância da
apoptose não
apenas no
desenvolvimento
embrionário (tema
do caso), mas
também ao longo
da vida do
organismo, sendo
necessária ao seu
bom funcionamento
e à sobrevivência.

Como as células
das membranas
entre os dedos de
um feto
desaparecem para
que eles se
formem?

Exemplificar como os
conhecimentos de
DNA e da biologia
forense são
importantes numa
investigação
criminal.

Quem roubou a
jóia “A Pérola do
Nilo”? Como foi
possível, a partir de
um único fio de
cabelo, encontrar
o criminoso?

Um por Todos

A pérola do
Nilo

TEMAS
ABORDADOS

- Evolução
Simbiose
- Fagocitose
- Estrutura e
função da
mitocôndria

- Lipídeos e
membranas
celulares

SUGESTÕES DE
QUANDO JOGAR
- Ao abordar a
origem da célula
eucariota
- Quando estiver
discutindo o
tópico de
mitocôndria e
respiração celular

- Quando estiver
abordando as
biomoléculas da
célula
- Ao iniciar o tema
membrana
plasmática

- Função e
estrutura do
citoesqueleto
- Infecção viral
- Transmissão da
Herpes

- Apoptose

- Necrose

- Ao abordar os
temas de
organelas e
estruturas
celulares
- Para introduzir o
tema do
citoesqueleto

- Ao introduzir o
desenvolvimento
embrionário
- Ao discutir morte
celular
- Ao final do ciclo
celular

- Técnicas de
biologia
molecular
- DNA
- Biologia
Forense

- Ao terminar de
estudar o tema
DNA e replicação

Um pouco de teoria...
Este jogo foi formulado baseando-se na abordagem do
aprendizado pela solução de problemas (PBL - Problem Based Learning)
(Pozo, 1998；Stevens e cols．２００５）．
Neste tipo de estratégia, os estudantes
devem colaborar para resolver situações-problema. No contexto do jogo,
estes problemas relacionam-se a importantes questões do campo da
biologia celular e molecular. Diferente de abordagens educacionais mais
tradicionais, envolvendo somente aulas expositivas, o ensino baseado na
solução de problemas envolve a discussão entre pequenos grupos de
estudantes, discussões essas apoiadas e facilitadas pela figura do tutor ou
professor (Aspy e cols., 1993).
A formulação didática das situações problema apresentadas no
jogo levam em conta a preparação e as limitações inerentes ao nível
educacional dos jogadores．Houve a orientação para uma ação
investigativa, com caráter dinâmico e, acima de tudo, com uma solução
que resulte na construção do conhecimento. Ao jogar o Célula Adentro o
aluno deve ser capaz de pesquisar, buscar informações, abalizá－
las e
selecioná－
las，em lugar de praticar exercícios de memorização．É preciso
que sejam realizadas diferentes atividades，acompanhadas de situações
problematizadoras, questionadoras e de diálogo, envolvendo resolução
de problemas e levando à introdução de conceitos novos, para que os
alunos possam construir seu conhecimento. Utilizar atividades investigativas
como ponto de partida para desenvolver a compreensão de conceitos é
uma das maneiras de levar o aluno a sair de uma postura passiva, tornadose mais participativo no processo de aprendizagem e ativo sobre o seu
objeto de estudo （
Carvalho e cols．，
２００４）．

Resultados da Avaliação do Jogo
Em estudo recente, verificamos a grande aceitação do jogo entre
o público jovem (Spiegel e cols．，
２００８）．
Neste trabalho，envolvendo ６０５
alunos da rede pública e privada do Rio de Janeiro, 94% dos jogadores
declararam que gostariam de jogar o Célula Adentro novamente, porque
consideravam o jogo divertido e bom para seu aprendizado．
A maioria dos
alunos chegou à solução dos Casos propostos，construindo conceitos de
Biologia de forma dinâmica e reforçando ainda seus conhecimentos de
outros conteúdos. Além disso, as observações realizadas neste trabalho
sugeriram um importante papel do trabalho em grupo (em pares ou trios)
para atingir os principais objetivos educacionais do jogo．
O Célula Adentro
foi avaliado e obteve boa aceitação tanto em universidades quanto em
escolas públicas e privadas do ensino médio no Rio de Janeiro (Spiegel e
cols．，
２００８）
e na Suíça (Cardona e cols．，
２００７）
,

Nossos resultados também apontam para uma boa aceitação do jogo
como estratégia de ensino por parte dos professores entrevistados
(Cardona e cols.， ２００７），
não apenas por seu caráter lúdico mas também
pelo desenvolvimento de importantes habilidades．Os resultados indicam，
portanto，que o Célula Adentro é motivador，estimula o raciocínio, gera o
entrosamento e troca de idéias entre os alunos e, principalmente, torna
lúdico o aprendizado em temas de biologia celular e molecular. Dessa
forma, este jogo tem grande potencial para uso na difusão de ciências
entre jovens de diferentes faixas etárias e níveis de escolaridade.

Para saber mais sobre o Célula Adentro
Cardona TS, Spiegel CN, Alves GG, Ducommun J, Pons AH, Araújo-Jorge TC (2007)
Introducing DNA Concepts to Swiss High School Students Based on a Brazilian
Educational Game．Biochemistry and Molecular Biology Education 35(6), 416421.
Melim LMC, Alves GG, Spiegel CN, Araújo-Jorge TC & Luz MRMP (2009) “ Surfing in
the Cell” －an investigative game for teaching cytoskeleton concepts for
undergraduate students．Enseñanza de las Ciências, volume extra，VIII
Congreso Internacional sobre Investigación en Enseñanza de las Ciencias．
Melim LMC, Spiegel CN, Alves GG ＆ Luz MRMP （２００９）
Cooperação ou
competição? Avaliação de uma estratégia lúdica de ensino de Biologia para
estudantes do ensino médio. VII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação
em Ciências.
Spiegel CN, Alves GG, Cardona TS, Melim LMC, Luz MRMP, Araújo-Jorge TC &
Henriques-Pons A (2008). Célula Adentro （
Discovering the Cell）an educational
game in cell and molecular biology for secondary-level students. Journal of
Biology Education, 43(1), 27-35.
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MICROSCOPIA
Organização: Eliana Maria Beluzzo Dessen e Jorge Oyakawa
Diagramação: Regina de Siqueira Bueno

Conhecendo o microscópio
A vista humana não é capaz de perceber objetos com diâmetros inferiores a um décimo
do milímetro (0,1mm ou 100µm). O microscópio óptico é utilizado para a observação
de células vivas ou mortas (preferencialmente após ﬁxação e coloração) cujas medidas
encontram-se abaixo de 0,1mm. Entre elas temos células dos organismos eucariotos,
as bactérias, os ovos de vermes e muitas estruturas dos seres vivos.

Figura 1. Microscópio óptico
•Lente ocular – encaixada
•Tubo ou canhão – nos microscópios que possuem uma só

ocular (monoculares), o tubo é um cilindro metálico reto ou oblíquo.
Nos microscópios que possuem duas oculares (binoculares) o tubo
pode ser inclinado, com ajuste para os diferentes espaços entre os
olhos de cada observador

na extremidade superior do tubo,
sua função é aumentar a imagem
formada pela objetiva. O aumento
fornecido pela ocular está,
geralmente, gravado nela própria.
Por exemplo: 5x, 8x, 10x, etc.

•Revólver ou tambor – Nele estão

•Estativa, braço ou coluna

inseridas as lentes objetivas que podem
ser movimentadas quando o tambor é
girado. Este movimento deve ocorrer
sempre no sentido da objetiva de menor
para a de maior aumento

– suporte pesado que sustenta os
tubos, a mesa, o porta-condensador e
os parafusos micro e macrométrico

•Charriot – peça opcional
localizada na mesa e que serve
para movimentar a lâmina
para localização do campo de
observação desejado

a movimentação deste parafuso
permite uma focalização mais
limitada e mais ﬁna, pois o tubo
desloca no máximo dois milésimos
de milímetro

•Lente objetiva – permite a ampliação
da imagem de um objeto qualquer. Pode
também corrigir os defeitos das cores dos
raios luminosos. Para se utilizar a objetiva
(100x) de imersão, coloca-se entre ela
e a lamínula uma gota de óleo de cedro
ou de imersão. Este sistema permite um
maior aproveitamento da quantidade de
luz com maior ampliação, pois com esse
processo, captam-se os feixes luminosos
que com as objetivas secas são desviados.
Os aumentos fornecidos pelas objetivas
encontram-se gravados nas mesmas.

•Parafuso macrométrico

•Platina ou mesa – pode ser ﬁxa,

•Parafuso micrométrico

a movimentação deste parafuso
permite uma focalização grosseira
do material. Possui um percurso
vertical com cerca de 7,5 cm

•Pé ou base – é o local
de apoio do aparelho feito
de ligas de metais pesados

Legenda:

Parte Mecânica
Parte Óptica

•Espelho ou fonte de luz – peça

encaixada por baixo do condensado. O
espelho, quando presente, possui duas
faces: uma plana e outra côncava. A face
plana, usada nas grandes ampliações e na
observação com sistema de imersão, colhe
e projeta os raios paralelos e divergentes.
A face côncava colhe e projeta os raios
convergentes sendo usada nas pequenas
ampliações.

móvel ou giratória no plano horizontal. A
lâmina com o material a ser observado é
colocada sobre a platina que apresenta
uma abertura no seu centro permitindo a
passagem dos raios luminosos, coletados
pelo espelho. Estes são convergidos pelo
condensador e pelo diafragma, passando
pelo material que está na lâmina, pela lente
objetiva do tubo e da ocular até atingir a
retina do globo ocular do observador

•Condensador ou diafragma - localizado
abaixo da platina cuja função principal é o
fornecimento de uma grande quantidade de luz.
Ao utilizar as objetivas de pequeno aumento,
o diafragma deve ser fechado para eliminar os
raios laterais. Em maiores ampliações, abre-se
proporcionalmente o diafragma.

Procedimentos básicos para a correta observação microscópica de
uma preparação:
1.

Ligar a fonte luminosa.

2.

Colocar a lâmina com a preparação sobre a platina.

3.

Com o auxílio do condensador e do diafragma obter uma boa iluminação.

4.

Olhando pelo lado externo, girar o parafuso macrométrico de forma a aproximar a objetiva de 10x o mais
perto possível da preparação.

5.

Olhando pela ocular, girar o mesmo parafuso no sentido inverso até obter uma imagem nítida da
preparação.

6.

A seguir fazer o foco com a objetiva de 40x: girar o tambor colocando a objetiva de 40x na direção da
preparação e focalizar com o auxílio do parafuso micrométrico.

7.

Para uma ampliação maior, (objetiva de 100x), girar o canhão apenas o suﬁciente para afastar a objetiva de
40x da preparação. Colocar uma gota de óleo de imersão sobre a preparação citológica. Em seguida, girar o
tambor de forma que a objetiva de 100x ﬁque posicionada sobre a preparação. Girar o parafuso micrométrico
até obter o melhor foco do material.

ATENÇÃO! Evitar o contato do óleo de imersão com as objetivas de 10 e 40x, pois este pode daniﬁcá-las.
Limpar o óleo da lente assim que terminar a observação para que este não seque e daniﬁque lente.

Discuta com seus colegas e responda:
1.

Para transportar um microscópio, qual a melhor maneira de segurá-lo?

2.

Que peça é movimentada quando giramos o parafuso macrométrico?

3.

Para que serve o parafuso micrométrico? O que ocorre quando o giramos? O movimento é tão nítido
quanto o do parafuso macrométrico?

4.

Eleve o canhão girando o macrométrico e observe as objetivas. São todas iguais e do mesmo
tamanho? Veriﬁque os números dos aumentos gravados nas objetivas.

5.

Como calcular o aumento que o microscópio fornece?

6.

Qual a função do espelho?

7.

Onde deve ser colocada a lâmina contendo a preparação para observação? Qual objetiva deve ser
inicialmente usada para o procedimento de focalização?

8.

A que distância da lâmina deve ser colocada a objetiva antes de ser focalizado o material desejado?

9.

Qual parafuso deve ser usado inicialmente para focalizar o material?

10. Quais outras partes do microscópio devem ser controladas para obtenção de maiores aumentos?
11. Para ter certeza de que a preparação está em cima do foco de luz você olha por fora do microscópio
ou diretamente através da ocular?
12. Acoplado ao condensador existe um diafragma. Mover a alavanca do diafragma e descrever o que
ocorre.
13. Girar o tambor de forma a colocar a objetiva de menor aumento em cima da lâmina com preparação.
Abaixar o canhão girando o macrométrico. Mexendo o espelho, colocá-lo na posição capaz de
iluminar o interior do tubo. Tanto melhor será a focalização quanto mais claro estiver o círculo que
você está vendo. Este círculo é o campo do microscópio. A preparação a ser observada deve estar
no centro geométrico do campo iluminado. Na objetiva ocular há uma pestana (que funciona como
uma seta). Girando-se a ocular a pestana se move e você pode usá-la para indicar uma estrutura
que esteja querendo mostrar para alguém. Como exercício, focalizar um material e colocar a seta na
região que deve ser observada.
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Limpar bem uma lâmina e, com um
conta-gotas pingar, sobre ela, uma
gota de água;

4

6

Cortar um pedaço de jornal de
aproximadamente 1 cm.

1 cm

3

Sobre a gota colocar
o pedaço de jornal
e esperar alguns
segundos;

Sobre o jornal colocar uma lamínula limpa;

5

Se houver bolhas de ar
pressionar levemente
a lamínula com
uma pinça;

Levar a lâmina
com a preparação
ao microscópio

7

Observar em
menor aumento
(100x, sendo
10x da objetiva e
10x da ocular)

Ág
ua

2

1

1 cm

PREPARANDO
LETRAS
PARA SEREM
OBSERVADAS AO
MICROSCÓPIO
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Observação de Osmose em células vegetais
Organização: Eliana Maria Beluzzo Dessen e Jorge Oyakawa
Diagramação: Regina de Siqueira Bueno

Células da folha de Elodea

Com uma pinça de ponta fina,
coletar um pedaço,com
cerca de 0,5 cm, da
folha de Elodea.

2

Colocar o pedaço de folha sobre
a lâmina. Usando o frasco
conta-gotas, pingar uma gota
de água sobre o mesmo.
Cobrir a preparação
com uma lamínula.

3

Retirar as bolhas de ar
pressionando levemente
a lamínula com a pinça.

4

Observar ao microscópio.
Focalizar inicialmente
com a objetiva de 10x e,
em seguida passar para a de
40x. Rodar vagarosamente o
micrométrico do microscópio
até obter o melhor foco.
Desenhar em uma folha de
papel as células observadas.

5

Usando o frasco contendo a solução de
NaCl pingar, em um dos lados da lamínula,
uma gota da solução. Encostar um pedaço
de papel de filtro do lado oposto ao que
foi pingada a solução de NaCl de forma a
substituir a água pelo cloreto de sódio.

6

Aguardar um minuto.
Observar ao microscópio
e desenhar novamente
as células. Descrever,
no mesmo papel, as
alterações celulares
observadas.

sol.

Clor

eto

de S

ódio

Aguardar
1 minuto
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A Elodea é uma planta ornamental usada em aquários e que pode ser
facilmente adquirida em lojas especializadas. É uma monocoltiledônea
da família Hydrocharitaceae.

Etapas preparatórias:
Se você é professor e deseja aplicar esse protocolo em sala de aula
siga as seguintes etapas preparatórias:

Antes da aula:
•
•

Preparar frascos com planta Elodea
Preparar solução saturada de cloreto de sódio*

Material suficiente para uma classe com 8 grupos de 5 estudantes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 frascos com folhas de Elodea
8 frascos com lâminas de vidro para microscopia
8 frascos para o descarte das lâminas de vidro usadas
8 placas de Petri com lamínulas
8 pinças de ponta fina
8 rolos de papel higiênico fino e macio
8 frascos conta-gotas com água destilada
8 frascos conta-gotas com solução saturada de NaCl (cloreto de sódio = sal de
cozinha)
8 pacotes de papel de filtro cortado em tiras de aproximadamente 7 x 25 cm.
8 pedaços de papel (± 60 x 40 cm) para cobrir a bancada
8 microscópios
8 conjuntos de protocolos para os grupos de alunos.

* Colocar sal de cozinha (NaCl) em água destilada até que deixe de formar uma solução.

Observação: Qualquer tipo de frasco pode ser utilizado para conter as lâminas e lamínulas,

como copinhos de iogurte, vidros de geléia, etc. Existem frascos apropriados, padronizados
e baratos a venda em lojas especializadas de materiais para cosméticos e para laboratório
(Praça da Sé)
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ANEXO 1
Sugestão de questões para serem respondidas por grupos de
estudantes após a visualização de osmose
1.

Quais as estruturas das células observadas?

2.

Por que podemos ver facilmente os cloroplastos, mas não o complexo de Golgi, o retículo
endoplasmático ou as mitocôndrias?

3.

Qual a evidência observável de que ocorreu perda de água do interior da célula para o meio
externo quando a Elodea foi colocada em uma solução concentrada de cloreto de sódio?

4.

A solução de NaCl é hipotônica ou hipertônica em relação ao meio interno da célula?

5.

É possível prever o que ocorrerá com as células da Elodea se forem retiradas da solução de
cloreto de sódio e colocadas novamente em água? Justificar a sua resposta.

6.

Se você quiser testar a sua explicação (hipótese) realize o experimento que permita uma
verificação.

7.

O que é osmose? Quando ela ocorre?

Respostas para as questões:
1.

Podem ser observadas a parede celular e os cloroplastos.

2.

Os cloroplastos são verdes e, assim sendo, não necessitam de coloração prévia. As organelas
membranosas como o complexo golgiense, o retículo endoplasmático e as mitocôndrias são
incolores e para serem visualizadas são necessárias colorações específicas.

3.

A dedução sobre a perda de água pode ser originada a partir da “diminuição” do volume do
citoplasma. Com um menor volume interno de citoplasma os cloroplastos ficam mais próximos uns
dos outros.

4.

Hipertônica.

5.

É possível prever que haverá entrada de água na célula, uma vez que ela perdeu água quando em
contato com a solução saturada de cloreto de sódio.

6.

Para realizar esse experimento pinga-se água em uma das extremidades da lamínula e, com o
auxílio de um pedaço de papel de filtro colocado na extremidade oposta, a solução de cloreto de
sódio é substituída por água.

7.

Osmose é a passagem do solvente de uma solução através de uma membrana impermeável ao
soluto. As células contêm em seu interior uma solução aquosa e, geralmente, estão imersas em
outra solução aquosa. Como a membrana plasmática é permeável à água, as moléculas de água
podem passar para dentro e para fora da célula. A difusão da água através da membrana celular
semipermeável é um caso especial de transporte passivo denominado osmose. Ela ocorre toda
vez que a célula for colocada em um meio hipertônico ou hipotônico em relação ao meio interno da
célula.

Sugestões de atividades correlatas
•

A observação ao microscópio do fenômeno da osmose permite uma discussão sobre a
organização da membrana celular, sua permeabilidade e importância nos processos de nutrição
(tipos de transporte dos nutrientes) e viabilidade celular.

•

A osmose pode ser observada em outros experimentos simples, como por exemplo, em ovos
de codorna (Temas de Biologia. Ed. Moderna)
http://www.moderna.com.br/moderna/didaticos/em/biologia/temasbio/atividades/TB03.pdf
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OBSERVAÇÃO DE MITOSE EM RAIZ DE CEBOLA
1

Colocar uma lâmina limpa sobre a bancada
e pingar, sobre ela, 3 gotas de orceína
lático/acética a 2%

O

na

eí

rc

ti

lá

Colocar uma ponta de raiz de cebola na
orceína lático/acética, com o auxílio de
uma pinça.

o

ic

ét

ac

/
co

2

3 gotas

3

Cobrir com a lamínula

4

Retirar a tampa da lamparina de álcool e
acender o pavio com um fósforo.

5

Segurar a lâmina sobre a chama, a cerca
de 5 cm de distância, por cerca de 3
segundos. Repetir esse procedimento por
3 vezes com
intervalos de
3 segundos.

6

Se houver necessidade acrescentar mais
uma gota de orceína na borda da lamínula.

5 cm

na

eí

rc

O

l

o

ic

ét

ac

o/

ic
át

3 segs na chama
3 segundos de intervalo
repetir 3 vezes

7

Esmagar a ponta de
raiz pressionando
levemente a lamínula
com a ponta da pinça.
Atenção: cuidado para
não deslocar a lamínula
do lugar. A pressão
dever ser suficiente para
esmagar as raízes sem
quebrar a lamínula.

8

Retirar o excesso de orceína lático/acética
colocando a lâmina entre um pedaço de
papel filtro dobrado e passando o dedo
sobre ele.

Se você é professor e deseja aplicar esse protocolo em sala de
aula siga as seguintes etapas preparatórias:
1. Obtenção das raízes de cebola:
Antes da aula: (mínimo de três dias)
1. Retirar as raízes velhas da parte inferior do bulbo de uma cebola com uma lâmina de barbear.
2. Colocar a cebola sobre um recipiente com água, de maneira que apenas a parte inferior do bulbo
toque a água (Fig. 1).
3. Após cerca de 24 horas as raízes iniciam o seu desenvolvimento. Quando as raízes tiverem
entre 0,5 cm e 1 cm, secionar a extremidade (cerca de 2 mm) com o auxílio de uma lâmina de
barbear ou de pinça de ponta fina (Fig 2).

coletar entre
16 e 17 horas

24 a 48 horas

Fig 1. Bulbo cortado imerso na água

Fig 2. Raiz sendo secionada com uma pinça.

ATENÇÃO!
Existe uma onda sincronizada de divisão ao redor das 16-17 horas. Raízes coletadas fora desse
horário mostram um número extremamente reduzido de células em divisão. Assim sendo, é altamente
recomendável que a coleta das extremidades das raízes seja feita nesse horário.
Para não confundir as raízes que tiveram sua coifa (extremidade) retirada, recomenda-se a remoção
completa da raiz cuja extremidade já foi utilizada.
É aconselhável ter algumas lâminas prontas com todas as fases do ciclo da mitose para
observação durante a aula. A preparação citológica pode ser mantida por vários dias selando-se
com esmalte de unha a junção da lâmina com a lamínula, como indicado abaixo.

esmalte
incolor
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2. Fixação das raízes para armazenamento e observação posterior
•

Imediatamente após a retirada das extremidades das raízes mergulhá-las no fixador Carnoy*. O
material deve permanecer no fixador por um período de 12 a 24 horas. (*Carnoy: Misturar em um
bequer três partes de etanol 95% e uma parte de ácido acético glacial).

•

A seguir, as pontas de raiz são transferidas para uma solução de álcool 70% e conservadas em
geladeira.

•

Preparar Orceína lático/acética a 2% (corante/fixador)
•

Misturar em um erlenmeyer de 250ml, 45 ml de ácido lático e 55 ml de ácido acético glacial.
Aquecer a 50oC em placa ou em banho-maria.

•

Adicionar 2g de orceína em 100 ml da mistura acima sob agitação (Becker com peixinho sobre
um agitador magnético a 50°C).

•

Deixar sob agitação continua durante aproximadamente 12 horas. Manter a solução tampada
com papel alumínio para evitar evaporação.

•

Filtrar a solução em filtro de papel

•

Armazenar em frasco de vidro escuro ou embrulhado em papel alumínio para evitar o contato
com a luz.

3. Material suficiente para uma classe com 8 grupos de 5 estudantes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 frascos com lâminas de vidro para microscopia
8 frascos para o descarte das lâminas de vidro usadas
8 placas de Petri com lamínulas
8 lamparinas a álcool
8 pinças de ponta fina
8 rolos de papel higiênico fino e macio
8 frascos conta-gotas contendo orceína-lático-acética 2%
8 frascos conta-gotas contendo álcool 70%
8 pacotes de papel de filtro cortado em tiras de aproximadamente 7 x 25 cm.
1 vasilha plástica com tampa
1 vidro de esmalte incolor para unha
8 metades de lâmina de barbear
8 pedaços de papel (± 60 x 40 cm) para cobrir a bancada
8 microscópios
1 frasco de vidro (20ml) com tampa de plástico contendo 10 ml do fixador Carnoy
8 conjuntos de protocolos para os grupos de alunos.

Observação: Qualquer tipo de frasco pode ser utilizado para conter as lâminas e lamínulas, como

Orceína lático/acético

Álcool

copinhos de yogurte, vidros de geléia, etc. Existem frasco apropriados, padronizados e baratos a
venda em lojas especializadas de materiais para cosméticos e para laboratório (Praça da Sé)
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4. Uso das lamparinas em sala de aula

•

As lamparinas têm uma base bem estável, portanto dificilmente tombarão sobre a bancada.

•

As lamparinas devem ser transportadas secas. Assim sendo, o professor deverá colocar álcool em
seu interior, apenas o suficiente para que a extremidade inferior do pavio toque o líquido. Não encha
completamente a lamparina com álcool!

•

O álcool pode permanecer dentro da lamparina de um dia para outro, até o final do uso.

•

O pavio deve estar curto para que a chama formada não seja grande.

•

Imediatamente após o aquecimento das lâminas, a chama da lamparinas deve ser apagada colocando,
por cima dela a tampa. Desse modo, o risco de acidentes é minimizado.Terminadas todas as aulas,
as lamparinas devem ser esvaziadas, ou seja, o álcool remanescente deve ser coletado em recipiente
apropriado.
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Sugestão de questões para serem respondidas por grupos
de estudantes após a realização da preparação citológica e
da observação das células em divisão mitótica.
1. Qual a função da orceína lático/acética?
2. Qual o papel do aquecimento da preparação (lâmina + orceina láctico-acética + ponta de raiz)?
3. Descrever as características morfológicas que identificam cada uma das fases da mitose.
4. Na preparação, quais as fases do ciclo celular observadas com maior freqüência?
Apresentar uma hipótese que explique a sua observação.
5. É possível contar o número de cromossomos da cebola? Se sim, quantos são?

Respostas para as questões:
1. A orceína lático/acética funciona como fixador (ácido acético + ácido lático) e como corante
(orceína).
2. O aquecimento apressa a coloração e, principalmente, distende os cromossomos facilitando sua
visualização.
3. A mitose tem quatro fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Lembre-se que os cromossomos
se duplicam na interfase, assim sendo, na primeira fase da divisão os cromossomos já estão
duplicados.
•

•
•

•

Prófase: os cromossomos se condensam passando da forma difusa observada na interfase
para estruturas altamente empacotadas características da célula em divisão. Em microscopia
óptica não é possível definir com precisão a transição de interfase para prófase. Considerase que a célula está em prófase quando os cromossomos se condensaram a ponto de se
tornarem visíveis em microscopia óptica. As cromátides irmãs estão unidas pelo centrômero
(que também estão duplicados).
Metáfase: os cromossomos apresentam condensação máxima e estão alinhados na parte
central da célula formando a placa metafásica.
Anáfase: é a fase mais curta da mitose, durante apenas alguns minutos. Ela se caracteriza
pelo movimento das duas cromátides irmãs para pólos opostos da célula. Todas as cromátides
começam a se separar ao mesmo tempo numa velocidade de 1 µm/mim. Uma vez separadas,
as cromátides irmãs passam a ser referidas como cromossomos filhos. Nessa fase é possível
verificar a posição do centrômero em cada cromossomo (acrocêntrico, metacêntrico ou submetacêntrico).
Telófase: cromossomos filhos chegaram aos pólos e começam a se descondensar.

4. A interfase é a fase do ciclo celular mais freqüente, pois nem todas as células estão em divisão
ao mesmo tempo. A fase mais rara é a anáfase, por ser muito rápida.
5. 2n=16, mas a contagem não é simples.

I. Sugestões de atividades complementares
1. Representação das fases da divisão celular com massa de modelar.
2. Montagem de um cariótipo (a atividade de montagem de cariótipo humano pode ser
encontrada em – Temas de Biologia. Ed. Moderna).
http://www.moderna.com.br/moderna/didaticos/em/biologia/temasbio/atividades/TB04.pdf

3. Rever a definição de cromátide e cromossomo. Rever a organização de um cromossomo.
Chamar a atenção para o fato dos centrômeros estarem também duplicados durante a divisão
(a representação de um único centrômero na prófase e metáfase é um erro muito freqüente
em livros de ensino médio).
4. Chamar a atenção para o fato da divisão ser um processo contínuo e como tal deve ser
entendido (não como fases estanques e sem conexão). Ênfase no processo, mais do que
nos nomes.
5. Boa oportunidade para comparar esquemas de livros com as imagens observadas em
microscopia óptica e, assim sendo, comentar técnicas de coloração e análise de células.
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OBSERVAÇÃO DE CÉLULAS VEGETAIS
Organização: Eliana Maria Beluzzo Dessen e Jorge Oyakawa
Diagramação: Regina de Siqueira Bueno

Observação
de células de

epiderme
de

tomate

Observação
de

células
de

cebola

Células
de

Elodea :

Observação de

observação de

ciclose

ciclose
e de

osmose

em

pêlo estaminal
de

Tradescantia
Para observar células de diferentes vegetais basta seguir os protocolos a seguir.
Se você é professor e deseja aplicar esse protocolo em sala de aula siga as etapas
preparatórias apresentadas após cada protocolo
Cheque seu entendimento ou o de seus alunos respondendo, após as observações
de diferentes tipos de células vegetais as questões apresentadas no anexo 1.

OBSERVAÇÃO DE CÉLULAS DA EPIDERME DO TOMATE
Usando o frasco conta-gotas pingar, sobre
a região central de uma lâmina, uma gota
de água.

2

Com o auxílio de uma lâmina de barbear,
recortar um triângulo com cerca de 1 cm de
lado na superfície de um tomate maduro.

3

Com uma pinça de ponta ﬁna retirar a
epiderme do pedaço recortado (primeira
camada externa) e colocá-la sobre a
gota de água na lâmina.

4

Cobrir a preparação com a lamínula.

5

Retirar as bolhas
de ar pressionando
levemente a lamínula
com a pinça.

6

Colocar a lâmina com a preparação dentro
de um pedaço de papel de ﬁltro dobrado.
Pressionar levemente para retirar o
excesso de líquido.

7

Observar ao
microscópio:
focalizar usando
a objetiva de 10x
e em seguida
a de 40x. Girar
vagarosamente
o micrométrico
para obter o
melhor foco.

8

Fazer um desenho das células observadas.

Ág
u

a

1
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ETAPAS PREPARATÓRIAS:

Antes de realizar o protocolo ou antes da aula
•
•

Familiarizar-se ou familiarizar seus alunos com o uso do microscópio.
Providenciar tomates maduros.

Material suficiente para uma classe com 8 grupos de 5 estudantes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 pedaços de tomate
8 frascos contendo lâminas de vidro para microscopia
8 frascos para o descarte das lâminas de vidro usadas
8 placas de Petri com lamínulas
8 pinças de ponta ﬁna
8 rolos de papel higiênico ﬁno e macio
8 frascos conta-gotas contendo água
8 pedaços de lâmina de barbear (recobrir parte da lâmina com esparadrapo)
8 pacotes de papel de ﬁltro cortado em tiras de aproximadamente 7 x 25 cm.
8 pedaços de papel (± 60 cm x 40 cm) para cobrir a bancada
8 microscópios
8 conjuntos de protocolos para os grupos de alunos.
8 lápis e folhas de papel para desenho

Observação: Qualquer tipo de frasco pode ser utilizado para conter as lâminas e lamínulas,
como copinhos de iogurte, vidros de geléia, etc. Existem frascos apropriados, padronizados
e baratos a venda em lojas especializadas de materiais para cosméticos e para laboratório
(Praça da Sé)
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OBSERVAÇÃO DE CÉLULAS DA EPIDERME DA CEBOLA
1

Com o auxílio de um conta-gotas colocar,
na região central de uma lâmina, uma gota
de azul de metileno.

l de

Azu

3

2

Com o auxílio de uma lâmina de barbear
recortar um triângulo, com cerca de 1
centímetro de lado, na parte interna de um
cataﬁlo de cebola.

4

Com o frasco conta-gotas pingar mais uma
gota de azul de metileno sobre a epiderme
da cebola. Aguardar 2 minutos.

no

tile

Me

Com a pinça de ponta ﬁna retirar a
epiderme inferior do pedaço recortado e
colocá-la sobre a gota de azul de metileno.

Aguardar
2 minutos

5

Cobrir a preparação com a lamínula.

6

Retirar as bolhas de ar
pressionando levemente
a lamínula com a pinça.

7

Colocar a lâmina com a preparação dentro
de um pedaço de papel de ﬁltro dobrado.
Pressionar levemente para retirar o excesso
de líquido.

8

Observar ao
microscópio: focalizar
usando a objetiva de
10x e em seguida
a de 40x. Girar
vagarosamente o
micrométrico para obter
o melhor foco.Fazer um
desenho das células
observadas.

l
Azu

de
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ETAPAS PREPARATÓRIAS:

Antes de realizar o protocolo ou antes da aula
•
•
•

Familiarizar-se ou familiarizar seus alunos com o
uso do microscópio.
Retirar a casca de uma cebola.
Providenciar a solução de azul de metileno 0,5%*

Material suficiente para uma classe com 8 grupos de 5 estudantes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 pedaços de ¼ de cebola sem casca
8 frascos com lâminas de vidro para microscopia
8 frascos para o descarte das lâminas de vidro usadas
8 placas de Petri contendo lamínulas
8 pinças de ponta ﬁna
8 rolos de papel higiênico ﬁno e macio
8 frascos conta-gotas contendo azul de metileno 0,5%*
8 pedaços de lâmina de barbear
8 pacotes de papel de ﬁltro cortado em tiras de aproximadamente 7 x 25 cm.
8 pedaços de papel (± 60 x 40 cm) para cobrir a bancada
8 microscópios
8 conjuntos de protocolos para os grupos de alunos.
8 lápis e folhas de papel para desenho

*Composto aromático heterocíclico solúvel em água, com a fórmula molecular C16H18CIN3S.
Usado como corante e indicador. É um remédio de cor azul, vendido em farmácias
comuns.

Observação: Qualquer tipo de frasco pode ser utilizado para conter as lâminas e lamínulas,
como copinhos de iogurte, vidros de geléia, etc. Existem frascos apropriados, padronizados
e baratos a venda em lojas especializadas de materiais para cosméticos e para laboratório
(Praça da Sé)
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OBSERVAÇÃO DE CÉLULAS DA FOLHA DE ELODEA

Células da folha de Elodea
A Elodea é uma planta ornamental usada em aquários e que pode ser
facilmente adquirida em lojas especializadas. É uma monocoltiledônea
da família Hydrocharitaceae. O uso de folhas desta planta é ótimo para
a observação do fenômeno da ciclose, uma vez que os cloroplastos são
grandes e estão dispostos em apenas duas camadas.

Usando o frasco conta-gotas pingar, sobre
a região central de uma lâmina de vidro,
uma gota de água.

2

Com uma pinça de ponta ﬁna,
coletar um pedaço de folha de
Elodea.

3

Colocar um pedaço de folha sobre a gota
de água e cobrir com uma lamínula.

4

Retirar as bolhas de ar
pressionando levemente
a lamínula com a pinça.

5

Observar ao
microscópio: focalizar
o material usando a
objetiva de 10x e em
seguida a de 40x.
Girar vagarosamente
o micrométrico para
obter o melhor foco.

6

Após alguns
minutos observe a
movimentação do
citoplasma das células
(ciclose). Fazer
um desenho das
células e descrever
a movimentação
observada.

Ág

ua

1

Aguardar
alguns
minutos
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ETAPAS PREPARATÓRIAS:

Antes de realizar o protocolo ou antes da aula
•
•

Familiarizar-se ou familiarizar seus alunos com o uso do microscópio.
essa planta é encontrada em casas
Providenciar folhas de Elodea (essa
que vendem peixes e materiais para aquário)

Material suficiente para uma classe com 8 grupos de 5 estudantes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 frascos contendo lâminas de vidro para microscopia
8 frascos para o descarte das lâminas de vidro usadas
8 placas de Petri contendo lamínulas
8 pinças de ponta ﬁna
8 frascos contendo Elodea
8 rolos de papel higiênico ﬁno e macio
8 frascos conta-gotas contendo água
8 pedaços de lâmina de barbear
8 pacotes de papel de ﬁltro cortado em tiras de aproximadamente 7 x 25 cm.
8 pedaços de papel (± 60 x 40 cm) para cobrir a bancada
8 microscópios
8 conjuntos de protocolos para os grupos de alunos.
8 lápis e folhas de papel para desenho

Observação: Qualquer tipo de frasco pode ser utilizado para conter as lâminas e lamínulas,
como copinhos de iogurte, vidros de geléia, etc. Existem frascos apropriados, padronizados
e baratos a venda em lojas especializadas de materiais para cosméticos e para laboratório
(Praça da Sé)

7

OBSERVAÇÃO DE CÉLULAS DO
PÊLO ESTAMINAL DE TRADESCANTIA

Células de pêlo estaminal de Tradescantia

A Tradescantia, conhecida como Manto-de-viúva,
pode ser encontrada facilmente em jardins ou
áreas com ervas daninhas.

Usando o frasco conta-gotas pingar, sobre
a região central de uma lâmina, uma gota
de água.

3

Observar ao
microscópio:
focalizar o material
usando a objetiva
de 10x em seguida
a de 40x. Desenhar
as células.

2

Colocar o pêlo estaminal do
Manto-de-viúva sobre a gota
de água e cobrir com uma
lamínula.

4

Aguardar um minuto.
Observar novamente e
descrever o movimento
do citoplasma (ciclose).

Ág

ua

1

Aguardar
1 minuto
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ETAPAS PREPARATÓRIAS:

Antes de realizar o protocolo ou antes da aula
•
•

Familiarizar-se ou familiarizar seus alunos com o uso do microscópio.
Providenciar ﬂores de Manto-de-viúva (Tradescantia)

Material suficiente para uma classe com 8 grupos de 5 estudantes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 frascos contendo lâminas de vidro para microscopia
8 frascos para o descarte das lâminas de vidro usadas
8 placas de Petri contendo lamínulas
8 pinças de ponta ﬁna
8 frascos contendo ﬂores de Tradescantia
8 rolos de papel higiênico ﬁno e macio
8 frascos conta-gotas com água
8 pedaços de lâmina de barbear
8 pedaços de papel (± 60 x 40 cm) para cobrir a bancada
8 microscópios
8 conjuntos de protocolos para os grupos de alunos.
8 lápis e folhas de papel para desenho

Observação: Qualquer tipo de frasco pode ser utilizado para conter as lâminas e lamínulas,
como copinhos de iogurte, vidros de geléia, etc. Existem frascos apropriados, padronizados
e baratos a venda em lojas especializadas de materiais para cosméticos e para laboratório
(Praça da Sé)
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ANEXO 1

Questões para serem respondidas após observação dos
quatro tipos de materiais contendo células de vegetais:
cebola, tomate, Elodea e Tradescantia
1. Porque não é necessário corar a epiderme da folha do tomate e da folha de Elodea para
visualizar as células ao microscópio?
2. Qual é a função do azul de metileno?
3. As células observadas são todas do mesmo tamanho?
4. Descreva um experimento para medir o tamanho das células observadas.
5. Que estruturas celulares foram observadas em cada uma das preparações?
6. Sugira uma explicação (hipótese) para o fato de podermos ver facilmente os cloroplastos,
porém não outras estruturas como o complexo golgiense, o retículo endoplasmático ou as
mitocôndrias.
7. O que é ciclose?

Respostas para as questões:
1. Não é necessário corar, pois ambos possuem pigmentos naturais: no tomate, as células da epiderme
possuem licopeno (um carotenóide de cor vermelha) e na Elodea, os cloroplastos são de um verde
intenso.
2. O azul de metileno é um corante que permite a visualização de algumas estruturas das células.
3. Não. Por ordem de tamanho, da menor para a maior – epiderme de tomate, epiderme de cebola,
Elodea.
4. Uma possibilidade para estimar grosseiramente o tamanho das células é compará-la com 1 mm
observado ao microscópio. Para isso, pode-se colocar um pedaço de papel milimetrado numa
lâmina e observá-lo ao microscópio para comparação. Lembrar que as comparações devem ser
feitas usando-se o mesmo aumento.
5. Na epiderme de tomate são observadas apenas a parede; na epiderme de cebola é possível
visualizar a parede celular, o citoplasma, o núcleo e o nucléolo; na Elodea, observa-se a parede
celular, cloroplastos e o citoplasma.
6. Duas hipóteses podem ser levantadas: (a) as estruturas não podem ser observadas porque são
muito pequenas para serem observadas com os aumentos de 100x e 400x (o que não é o caso,
pelo menos para o aumento de 400x), ou (b) porque as estruturas são transparentes e, portanto, é
necessária uma coloração especíﬁca para serem visualizadas (o que é o caso).
7. A ciclose é um movimento do hialoplasma que forma uma corrente que carrega as organelas e
distribui substâncias no citoplasma. No caso da Elodea os cloroplastos são arrastados para um local
de maior intensidade luminosa da célula. A ciclose pode ser observada no citoplasma de muitas
células vegetais.
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PROJETO: “CÉLULAS SÃS, CORPO SÃO”
Uma tomada de consciência sobre as agressões que alguns hábitos podem produzir em suas
células.
O que fazer
Você e seus colegas irão preparar uma aula sobre hábitos cotidianos que podem prejudicar
células do corpo e, portanto, interferir na saúde. A aula será apresentada a alunos e funcionários de
sua escola, familiares e outras pessoas interessadas.
Essa atividade pode ajudar pessoas da sua comunidade a levar uma vida mais saudável e a
evitar graves doenças no futuro. Afinal, adotar hábitos que promovam a saúde é uma responsabilidade
de todos.
Para apresentar essa aula, você e seus colegas irão elaborar alguns materiais.
1. Cartaz de divulgação do evento.
2. Um painel que apoie a exposição oral do assunto.
3. Um folheto a ser distribuído aos participantes.
Pesquisar e elaborar material para este projeto também é uma maneira de aplicar seus
conhecimentos em Citologia e aprender um pouco mais sobre nosso corpo.
Desenvolvimento do conteúdo
Este projeto deve explicar os efeitos que as células sofrem quando são expostas a agentes
agressores, como o cigarro, por exemplo. Também deve orientar o que pode ser feito para evitar esses
efeitos. Além de informar, o projeto deve provocar reflexão. A maioria dos hábitos prejudiciais à saúde
desenvolve-se durante a juventude; por isso, mudanças de comportamento são um investimento para
a saúde no futuro. Por exemplo, o uso de protetor solar na juventude pode prevenir o surgimento de
lesões celulares na velhice.
Em conjunto, e com a ajuda do(a) professor(a), a classe irá selecionar os assuntos a serem
tratados. Vocês podem utilizar os tópicos citados abaixo ou escolher outros, que a classe considere
importantes para a comunidade.
• Alimentação inadequada
• Alcoolismo
• Tabagismo
• Consumo de drogas
• Exposição excessiva ao sol
Pesquisa
Decididos os tópicos, a classe deverá levantar informações sobre cada assunto. Há muitas
fontes possíveis para a pesquisa, como livros especializados, revistas sobre saúde e divulgação
científica, entrevistas com professores ou médicos de um posto de saúde, por exemplo, e páginas da
internet.
Organização dos grupos
Obtidas as informações, é hora de preparar a aula. Para dividir o trabalho, a turma deve se
organizar em cinco equipes.
Equipe 1 – Responsável pela elaboração do cartaz de divulgação do evento.
O cartaz deve ser confeccionado de modo a chamar a atenção do público. Ele deve ser escrito
em letras grandes e conter informações como data, horário, assunto a ser tratado e local de
apresentação. Os cartazes podem ser feitos manualmente ou no computador. É importante fixá-los
apenas em locais permitidos (como murais e quadros de avisos) e, de preferência, na altura dos olhos
do leitor.

Equipe 2 – Responsável pela elaboração do folheto a ser distribuído.
O folheto, único material que os participantes levarão para casa, deve conter uma síntese do
que foi apresentado na aula. As informações podem ser apresentadas em forma de texto ou de
ilustrações, fotos, esquemas e gráficos. Também é preciso pensar na disposição das informações. Por
exemplo, um folheto feito com folha de papel sulfite dobrada em três partes (como mostrado na figura
abaixo) é mais fácil de ler que outro feito em uma folha sem dobras.

Equipe 3 – Responsável pela elaboração do painel.
O painel é um material de apoio para quem apresenta a aula. Ele também pode ficar exposto
antes e depois da apresentação, para informar o público que o observa. Para isso, ele deve mostrar
textos curtos, com conceitos-chave e imagens grandes, acompanhadas de legendas explicativas.
Painéis podem ser confeccionados com um pedaço grande de papel Kraft ou com folhas de
cartolina. Uma opção que facilita o transporte é fazer o painel usando várias folhas de sulfite
separadas; na hora da apresentação, as folhas são fixadas na lousa lado a lado. De acordo com a
possibilidade da escola, o painel pode ser substituído por transparências ou apresentações
multimídias, por exemplo.
Equipe 4 – Responsável pela exposição da aula.
A apresentação pode ser dividida em três partes: introdução, desenvolvimento do tema e
encerramento da aula. Façam um roteiro da apresentação, organizando as informações de acordo com
o momento em que serão apresentadas. Estipulem o tempo de duração da aula e façam ensaios para a
classe a fim de incorporar eventuais sugestões.
Equipe 5 – Responsável pelo planejamento e organização do evento.
Essa equipe cuidará de todos os preparativos para a apresentação. Discutam entre si qual o
melhor dia e horário para fazê-la. Depois, é preciso providenciar um local para a apresentação. Vocês
podem conversar com o(a) diretor(a) da escola para reservar uma sala de aula, por exemplo. Ainda é
necessário cuidar da orientação e acomodação do público no dia do evento.

AVALIAÇÃO DO PROJETO
Depois de concluído o projeto, faça com seus colegas uma avaliação do processo e do
resultado.
1. A organização do trabalho facilitou ou dificultou a realização do projeto? O que mudariam em outra
oportunidade?
2. Na opinião da classe, o projeto atingiu os objetivos iniciais?
3. A classe acha que o público compreendeu a aula? Ficou interessado no assunto? Discutam uma
forma de registrar a conclusão do grupo.

