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CAPÍTULO 1 – O que vemos Ao  Microscópio? 

 

“Neste mês, nós vamos estudar a célula e, na próxima aula, aprenderemos 

sobre o microscópio.” 

 Essa foi a última coisa que o professor Lucas, de Ciências, disse quando 

acabou a aula. Aquilo me deixou um tanto intrigada.  

Bem, eu sou a Clara, sou bastante estudiosa e adoro Ciências. Desde 

pequena, eu faço muitas perguntas para todos, principalmente para os meus 

pais.  Algumas perguntas as pessoas não sabem me responder como “existe 

vida em outro planeta?”, “quantas estrelas têm no Universo?” ou “para onde 

as pessoas vão quando morrem?”, mesmo assim, eu continuo perguntando e, 

muitas vezes, conseguem me responder. Agora, quando o professor Lucas falou 

que iríamos estudar a célula, fiquei na maior expectativa porque quando 

perguntei o ela que era, ele não me respondeu logo em seguida. A única coisa 

que ele disse foi:  

- Tenha calma, Clara... Primeiro é muito importante aprendermos sobre 

o microscópio e isso será logo na aula seguinte.  

Mas a próxima aula de Ciências só será na próxima semana. Muito 

tempo! Não sei se vou conseguir esperar. Sou muito ansiosa para saber as coisas 

e confesso que fiquei muito curiosa. 

- Pense, Clara! – Disse a mim mesma alto em um tom autoritário – O que 

é uma célula e por que teremos de aprender sobre o microscópio?  

De que tamanho é uma célula? Hmmmm, vejamos... 

O professor disse que vamos aprender sobre o microscópio, eu sei que 

este é um instrumento que os cientistas usam para ver coisas bem 

pequenininhas que nossos olhos não conseguem ver. Será que essa tal célula é 

alguma coisa bem pequena? Eu aposto que sim! Deve estar relacionada com o 

microscópio. Deve haver alguma relação entre o microscópio e a célula. Mas 

afinal, onde estão as células? Provavelmente, elas existem no laboratório de 

Ciências em algum frasco lá na estante. Vou procurar saber mais a respeito. 

Chegando em casa, eu pergunto aos meus pais. 

Cheguei em casa e estou com tanta fome que nem vou tirar meu uniforme 

da escola. Vou logo à cozinha comer alguma coisa. Meus pais estavam me 

aguardando chegar para almoçar. 
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- Clara – disse, mamãe – Não vai trocar de roupa antes de almoçar? Você 

pode sujar seu uniforme. 

- Hoje não, mamãe – Respondi – Estou com tanta fome que primeiro quero 

almoçar, só depois é vou para o meu quarto. 

Coloquei minha comida e sentamos à mesa. 

- Como foi a aula hoje, filha? – disse meu pai todo sorridente. Ele costuma 

me fazer essa pergunta praticamente todos os dias. Eu nem me importo, adoro 

contar como são as minhas aulas. 

- Foi ótima, papai! Hoje o professor Lucas estava falando sobre a 

importância da visão, ele nos disse que neste mês aprenderemos sobre a célula 

e que na próxima aula estudaremos o microscópio.  

- Que bom, minha filha! – disse papai sempre alegre quando fala comigo 

sobre meu dia na escola. 

- Só fiquei receosa com algumas coisas... – disse em um ar um pouco 

decepcionada – Por que precisamos de tanto tempo para aprender sobre a 

célula? Será que é algo tão complicado assim de aprender? 

- Olha, Clara – respondeu papai em um tom compreensivo – 

Provavelmente é algo muito importante e por isso seu professor precisa de mais 

tempo para estudar este tema. 

- Mas papai, – acabei falando de boca cheia e não esperei nem engolir a 

comida – Afinal, o que é uma célula?  

- Clara, minha querida filha – falou papai com um ar confuso – Eu não 

me lembro muito bem, mas acredito que está relacionado aos seres vivos. 

-  Hmmmm, ainda não entendi muito bem... Você sabe, mamãe? 

- Infelizmente não sei, Clara – disse mamãe, pacientemente, e completou 

– Provavelmente, o professor Lucas irá falar na próxima aula, por que não espera 

até a próxima semana? 

- Mas falta muito tempo! – respondi, um pouco aborrecida.  

- Seja paciente, minha filha! – Disse papai sorrindo como se fosse uma 

bronca divertida. Sei que ele adora quando fico muito curiosa. 

- O que você acha que é uma célula, Clara? – perguntou papai. 

- Eu não sei ao certo, mas tenho minhas suspeitas – Respondi. 

Falei para o meu pai o que estava achando: 

- Bom... – fiz uma pausa e continuei – o professor disse que iremos 

estudar a Célula este mês e que iremos estudar o microscópio na próxima aula, 

então acredito que há alguma relação entre estes assuntos. Talvez a Célula seja 
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alguma peça do microscópio ou então que usaremos o microscópio para ver a 

célula. Uma coisa eu aposto: deve ser importante aprender sobre o 

microscópio para poder entender a célula! 

- Eu acho que você está no caminho certo, Clara – disse mamãe alegre 

enquanto recolhia as coisas da mesa. 

Terminei minha comida e fui para o meu quarto. Troquei de roupa e 

comecei a fazer minhas tarefas de Matemática e Geografia. Enquanto fazia não 

conseguia parar de pensar na aula de Ciências... É a minha matéria favorita! 

Preciso saber mais sobre o microscópio! Só sei que ele é usado para ver 

coisas bem pequenas. Papai uma vez me disse que existem seres pequeninos 

que não conseguimos enxergar, mas causam doenças e por isso precisamos 

lavar bem as mãos com água e sabão antes de todas as refeições. Lembro 

quando perguntei a ele, como as pessoas sabem que existem esses seres, e ele 

me disse que podem ser vistos com ajuda do microscópio. Mas como será que 

são esses seres? Eu nunca vi nada em um microscópio. Preciso saber 

exatamente o que se vê ao microscópio. Talvez a Aninha possa me ajudar. 

A Aninha é uma vizinha minha há anos. Ela é como se fosse a minha 

irmã mais velha. Aninha também adora Ciências, só que a matéria preferida 

dela é História. De vez em quando, ela me ajuda nos deveres de casa. 

- Aniiiiiinha! – Gritei tão alto em frente à sua casa que quase fiquei sem 

voz. 

- O que foi, Clara?? – disse Aninha, segundos depois, abrindo a porta e 

parecendo atormentada – Já disse várias vezes que não precisa gritar, que não 

sou surda. 

- O que você está fazendo, Aninha? – disse sorridente. 

- Terminei de arrumar meu quarto e estava brincando com o meu 

cãozinho, por quê? – respondeu Aninha. 

- Tem uma coisa que eu queria te perguntar – falei bem curiosa e 

continuei – Você sabe o que é um microscópio? 

- É claro que sei! – disse Aninha com ar de sabida e prosseguiu – Até 

fizemos na escola uma pesquisa há algumas semanas a respeito do microscópio. 

- Então diga, Aninha! Não pare de falar! Continue e me conte tudo o que 

sabe sobre o microscópio. 

Aninha respondeu de maneira simpática: 

- Não sabem ao certo quem inventou o microscópio, mas ele ficou bem 

famoso pelo cientista Robert Hooke que o usou para observar as células.  
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- Ahááá!! – gritei surpresa e cheia de alegria – Então você sabe o que são 

células! 

- É claro que sei! – disse Aninha com ar de sabida. 

- Como eu suspeitei – respondi me vangloriando e continuei – Então 

utilizam microscópios para observarem as células. 

- Exatamente! – falou Aninha. 

- Então as células são mesmo pequenas – Completei. 

- Sem dúvida! – respondeu Aninha e continuou - O olho humano é capaz 

de distinguir dois pontos distantes 0,2 mm um do outro, se a distância for 

menor, eles são vistos como um único ponto apenas. Tente imaginar, então, o 

tamanho de uma célula!  

- Nossa! As células devem ser muuuuuito pequenas, não consigo mesmo 

imaginar! Então diga-me logo, Aninha – disse eu aflita – afinal, o que são 

células? E onde exatamente elas estão? 

- Você não sabe? – disse Aninha surpresa. 

- Não! – completei – Meu professor disse que iremos estudar este mês e 

que na próxima aula estudaremos o microscópio. 

- Ahh, então pode ficar tranquila! – falou Aninha tentando fazer com que 

eu ficasse mais calma – Na próxima aula, provavelmente, você verá a célula. 

- Espero que esteja certa, Aninha – falei, continuando – Mas diga-me... 

o que é uma célula e como ela é?   

- Eu não vou dizer! – disse Aninha de um jeito sapeca – Você vai ter de 

esperar até a próxima aula de Ciências. 

- Aaaaahhh Aninha, eu...te...pego! – falei um pouco brava. 

Aninha começou a rir e fechou a porta se despedindo, dizendo que iria 

ajudar a mãe dela em alguma coisa. Eu não posso culpá-la, quantas vezes já fiz 

a mesma brincadeira com ela?! Sabia de algo que ela me perguntava para poder 

impressionar a turma e eu não falava, pois sabia o que ela pretendia. Considero 

a Aninha minha melhor amiga, porque, assim como eu, ela também adora os 

animais. Bom, o jeito vai ser mesmo esperar... 

Os dias se passaram e estou agora na escola, aguardando a tão esperada 

aula de Ciências, dia em que o professor Lucas vai falar sobre o microscópio. O 

professor entra na sala. 

- Bom dia, meus jovens! Espero que todos estejam bem. – disse o 

professor Lucas, bem carismático – Após a chamada, nós iremos estudar sobre 

o microscópio. 
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“Finalmente”, pensei. O dia tão esperado chegou! Não aguentei esperar o 

professor falar e logo após a chamada perguntei: 

- Professor – disse, educadamente – Hoje nós iremos só aprender o que é 

o microscópio ou iremos utilizá-lo vendo as coisas minúsculas? 

- Nós iremos utilizar o microscópio, Clara! – respondeu o professor 

sorrindo ao ver o meu interesse e continuou – Hoje faremos algumas 

observações ao microscópio. 

Fiquei tão feliz com a resposta do professor que logo fiz outra pergunta: 

- Professor – continuei, educadamente – e nós veremos as células? 

- Que pergunta boa, Clara! – disse o Professor Lucas – e você sabe o que 

são células? 

- Não – respondi abaixando a cabeça. 

- Alguém aqui sabe o que são células? – perguntou o professor à turma. 

A turma ficou em silêncio por alguns segundos e Pedro gentilmente 

respondeu: 

- Acho melhor o senhor nos ensinar e mostrar logo o que são células, 

professor. 

- Pois bem! Farei isso então. Este aqui é o microscópio óptico de luz, ele 

possibilita ampliar uma imagem em até 1500 vezes. Eu vou deixar que todos 

venham ver as células de algumas algas, células de uma planta aquática 

chamada elodea e do sangue, que é um tecido animal.  

“Algas, planta aquática e tecido animal?” pensei. Então, quer dizer que 

existem células em plantas e em animais? Vou perguntar ao professor. 

- Professooooor – falei apressadamente – As células são de plantas e de 

animais? 

- Exatamente, Clara – respondeu o professor sempre carismático – E não 

somente de plantas e animais, mas também outros seres vivos como algas, por 

exemplo. 

- Todos os seres vivos? – Perguntei agoniada. 

- Calma, Clara – respondeu o professor, pacientemente – Não quero dar 

a resposta ainda, primeiro quero que utilizem o microscópio... 

Fiz uma cara de impaciente, quando o professor me falou isso, mas, tudo 

bem. Só cruzei os braços e baixei um pouco a cabeça. 

O professor continuou: 

- Clara, você será a primeira. Venha ver, em seguida chamarei os demais.  
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Assim que você olhar, desenhará no caderno o que observou. – disse o 

professor bem enigmático. 

Levantei-me e fui à sua mesa, onde estava o microscópio. Estava séria 

mas super alegre. Seria a primeira da turma a observar as células. Ninguém da 

classe sabia o quanto eu estava ansiosa em aprender sobre as células. Mexi 

para acertar o foco com o professor me auxiliando. Nesses minutos, o tempo 

passa bem devagar. Lá vou eu olhar em um microscópio as famosas células. 

 Mas como será que elas são? Pensei. Não faço a menor ideia da cor 

dessas células. O professor somente trouxe o microscópio à sala todo 

arrumadinho para observarmos. As “lâminas prontas” como ele diz.  Bom, 

aproximei meus olhos e antes que eu pudesse interpretar o que estava vendo o 

professor me disse: 

 - Clara, estas são as inúmeras células! 

Ao pensar sobre o que eu estava observando, ainda não tinha ficado claro 

para mim o que eram as células…o que via era uma parede toda verde feita 

com inúmeros tijolos ou um amontoado de coisas! 
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CAPÍTULO 2 – como são as células? 

 

Aquela aula foi maravilhosa! Foi a primeira vez que vi algo em um 

microscópio e fiquei muito feliz. Estou chegando em casa e tenho que contar 

tudo ao papai. Aprendi bastante hoje! 

- Chegueeeeeeei! – disse em voz bem alta para mamãe e papai. Ambos 

estavam na cozinha. 

Dei um beijo no rosto da mamãe e do papai, em seguida, enquanto 

mamãe preparava o almoço papai parecia bem alegre e perguntou: 

- Oi Clara, foi tudo bem hoje na escola?  

- Foi sim, papai! Hoje eu vi várias células ao microscópio – respondi 

toda sorridente e satisfeita. 

- Conte-me tudo, minha filha – disse papai com ar de alegria ao me ver 

pulando de felicidade. 

- Já te conto, papai – falei da cozinha – vou só trocar de roupa e deixar a 

mochila no meu quarto. 

Enquanto troco de roupa e guardo meu material, não consigo parar de 

pensar naquela aula de Ciências. O professor Lucas é muito legal e quando eu 

disse que estava vendo “coisas que pareciam tijolos empilhados numa parede”, 

ele me deu um belo sorriso. Cheguei à cozinha e minha comida já estava na 

mesa. Mamãe gosta de colocar minha comida no prato, pois ela sabe exatamente 

quanto eu como. Muitas vezes, eu acabo colocando mais comida no prato e não 

consigo comer tudo, acabo deixando restos e papai me dá uma bronca, falando 

que eu estou desperdiçando. 

- E então, Clara – disse mamãe, enquanto se sentava – como foi a aula 

de Ciências? Aprendeu tudo sobre as células? 

- Tudo? – falei arregalando os olhos surpresa e continuei – Pode alguém 

aprender tudo sobre alguma coisa? Ou melhor, como alguém sabe se 

aprendeu tudo sobre algo? 

Papai deu uma risada, olhando para mamãe e resmungou: 

-  Ela tem razão, amor! 

- Clara, minha querida – disse mamãe com um tom doce – é maneira de 

dizer, não leve ao pé da letra, o que eu quis perguntar foi se você conseguiu 

entender o assunto e aprendeu bem sobre as células. 
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- Ahh sim! – disse e continuei – O professor de Ciências falou uma vez 

que quanto mais você estuda alguma coisa, mais aprende e mais descobre que 

tem mais coisas a aprender, ou seja, é impossível aprender tudo!  

- Isso é verdade – completou mamãe. 

- Mas, então, continuando – disse, com muita vontade de falar – nós 

vimos várias células ao microscópio. No começo eu fiquei um pouco confusa e 

perdida, pois parecia que eu estava vendo algo como caixas, encostadas lado a 

lado como tijolos num muro. Cada “tijolo” era uma célula. 

- Que legal, Clara! – falou papai e completou com ar de sabedoria – eu 

disse que a célula era alguma coisa dos seres vivos.  

- Não é só “alguma coisa”, papai – acrescentei com um ar de mais 

sabedoria ainda – A célula corresponde a menor parte de todo organismo vivo, 

ela é capaz de realizar diversas atividades complicadas.  

-  Até que eu tinha alguma razão - disse papai. E de que cor são as 

células?  

 - Ora papai, que pergunta! – Respondi e continuei - A células são da 

cor.... hum, espere aí...  

Fiquei bem pensativa, na verdade não sabia responder, uma resposta 

vinha se formando na minha mente, mas não sabia se ela estava certa. Nesse 

momento, me lembrei de uma coisa que aconteceu na aula: o professor Lucas 

disse que iríamos ver células da mucosa tiradas da parte de dentro da boca. 

Então, ele raspou a parte de dentro da bochecha dele com um pauzinho de 

picolé, esfregou numa outra lâmina, colocou a lamínula por cima e a colocou 

diretamente no microscópio pra gente observar. Aí, nós não vimos nada! Vimos 

só a luz do microscópio e eu fiquei até triste, porque até então tínhamos visto 

células e tecidos tão maravilhosos! Então ele sorriu e disse: “Bem meninos, fiz 

isso de propósito para mostrar a vocês que é importante preparar as lâminas e 

muitas vezes usar corantes para observar as células.” Meu pai continuava me 

olhando, esperando uma resposta.  

- Pai, disse eu, para ver algumas células o professor Lucas teve que usar 

corantes, para outras não. Por exemplo, para a elodea e as algas, nós não 

usamos corantes, mas para as da mucosa da boca nós usamos. Então, eu acho 

que algumas células têm cor e outras não tem cor, já que é preciso usar esses 

tais corantes.  

- Então, se não fossem os corantes, as pessoas não veriam essas células? 

- perguntou meu pai. 
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- Essas não conseguiriam ver, mas outras, como a elodea, sim - respondi.  

- Ahh sim, entendi. Mas voltando ao que você disse há pouco, como assim 

as células realizam atividades complicadas? – Perguntou papai, curioso e 

interessado no assunto. 

- O professor deu alguns exemplos como a reprodução, produção de 

proteínas, a respiração e a digestão – respondi me sentindo a professora de 

Ciências da casa. 

- Uma única célula faz tudo isso? – perguntou papai. 

- Sim, papai! – respondi falando e balançando a cabeça e ainda completei 

– Inclusive, existem seres vivos que são formados por somente uma célula, 

como, por exemplo, as bactérias. 

- Ah, sim, entendi agora! – Respondeu papai e completou com ar de 

sabedoria – As bactérias são os seres microscópios que causam as doenças que 

eu tanto falo quando peço para você lavar as mãos antes de toda refeição, e 

assim, evitar contato com esses seres. 

- É...mais ou menos, papai... – respondi e continuei – de fato temos que 

lavar as mãos como o senhor disse, mas o professor Lucas também disse que 

não são todas as bactérias que causam doenças. Então, não é certo falar “as 

bactérias são seres microscópicos que causam doenças”, ALGUMAS bactérias 

causam doenças, ALGUMAS bactérias não causam doenças, logo ALGUNS seres 

microscópicos causam doenças e não TOD0S! 

- Olha que menina esperta! – Disse papai todo orgulhoso. 

- Ela será uma cientista quando crescer! – disse mamãe toda feliz. 

“E como foram as outras aulas?” Acrescentou mamãe em seguida. 

 Respondi que na aula de Português escrevemos uma redação e na de 

Geografia fizemos uns exercícios do livro. Terminei de almoçar e fui para o meu 

quarto buscar informações sobre o trabalho que o professor passou, li algumas 

apostilas, o livro de ciências e pesquisei na internet. “O que existe no interior das 

células? Pensem, pesquisem e tragam a resposta na próxima aula” disse o 

professor Lucas. A próxima aula será amanhã e eu estou um pouco perdida. 

Bom, vou escrever aqui um rascunho do que acho. 

 “A célula é revestida por uma membrana plasmática e em seu 

interior há estruturas como o núcleo, onde fica o material genético, e pelo 

citoplasma pequenos órgãos chamados de organelas que realizam 

diversas funções. Por exemplo, a mitocôndria é uma organela que 
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funciona na célula para a produção de energia e os lisossomos que 

realizam a digestão celular.”  

Bom, deve ser isso. Acho que o professor não me dará um zero por essa 

resposta. No dia seguinte, na aula de Ciências: 

- Bom dia, meus queridos alunos – disse o professor sempre carismático 

- Gostaram de ver as células ao microscópio ontem? 

O professor Lucas é o máximo. Adoro as aulas de Ciências, porque ele 

sempre faz coisas diferentes e nos surpreende. Já construímos um vulcão, 

lançamos foguetes, fizemos inúmeros passeios, assistimos vídeos e até já 

brincamos com um jogo de ciências e nos divertimos à beça. Embora ele seja 

engraçado e bem carismático na maior parte do tempo, nem sempre está de bom 

humor, às vezes ele dá umas broncas na turma quando os meus colegas não 

fazem a tarefa de casa ou quando ficam conversando na hora errada. Tenho 

orgulho de dizer que nunca levei uma bronca dele! 

- Siiiiiim! – responderam todos. 

- Levante a mão quem nunca tinha observado as células em um 

microscópio – Perguntou o professor em seguida. 

A maioria levantou a mão, incluindo eu. Observei o sorriso no rosto de 

todos os alunos. 

- Certo! – disse o professor – Que bom que gostaram. Hoje nós vamos 

falar sobre a pesquisa que passei para vocês fazerem na última aula. Digam-

me, como são as células? O que há em seu interior? Eu gostaria que vocês 

lessem em voz alta o que escreveram no caderno. 

“Levante a mão quem quiser ler” disse o professor Lucas. Quatro alunos 

levantaram a mão, pouquíssimos para uma turma tão grande! Mas é quase 

sempre assim, acho que a maioria tem vergonha de falar e errar na frente de 

todo mundo. Eu também me sinto assim algumas vezes. Eu queria levantar, 

mas preferi esperar. 

- Diga, Beatriz – falou o professor. 

- Professor, vou ler o que eu acho – disse Beatriz um pouco tímida – A 

célula é a menor parte de um ser vivo, em seu interior estão presentes várias 

estruturas encarregadas de diversas funções?! 

- Você está perguntando ou afirmando, Beatriz? – perguntou o professor 

sorrindo. 

- Hmmm...afirmando? – Disse Beatriz, não tão confiante. 
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A Beatriz é uma aluna que sempre tira boas notas, mas ela é muito 

caladinha.  

 Ano passado ela era mais tímida e até o professor falou que gostaria que 

ela participasse mais das aulas. 

Os alunos começaram a rir da Beatriz por ela estar um pouco 

envergonhada e nervosa e o professor em seguida disse: 

- Gente, silêncio! – falou sério para a turma, em seguida, concentrou os 

olhos na Beatriz sorrindo e disse: 

- Muito bem! Você está certa! – respondeu e continuou – Você escreveu 

sobre alguma estrutura da célula, Beatriz? 

Antes da Beatriz responder eu interrompi: 

- Professor – levantei a mão e continuei – Posso responder? 

- Calma, Clara! – respondeu o professor – Espere só um pouquinho, deixe 

a Beatriz responder antes. 

Beatriz, ainda tímida, mesmo demonstrando que não queria continuar 

falou: 

- Escrevi sobre o núcleo, professor – disse em uma voz baixinha. 

- Ótimo, Beatriz! – disse o professor – O núcleo é uma estrutura muito 

importante na célula, diga-nos o que escreveu: 

Beatriz leu o que estava escrito em seu caderno “o núcleo é a região da 

célula onde fica o material genético, o DNA” em seguida o professor disse: 

- Muito bem, Beatriz! – sorriu e continuou para toda turma – o núcleo é 

a região da célula onde se localiza todo o material genético do indivíduo, o que 

chamamos de DNA nuclear. Inclusive, meus queridos alunos, compreender a 

informação hereditária é um campo de estudo considerado recente e que cresce 

até hoje, não tem nem 200 anos, e os cientistas continuam estudando e 

aprendendo. Muitas maravilhas! Muitas novidades! O professor fala de um jeito 

que demonstra amar estudar essas coisas e acaba nos influenciando com isso. 

Será que é por causa dele que eu gosto tanto de Ciências? Talvez, não só por 

ele, mas, com certeza, ele faz com que a matéria fique bem divertida de aprender.  

O professor deixou que eu lesse em voz alta a atividade e mais outros dois 

alunos. Depois fizemos alguns exercícios do livro e, terminando a aula, me veio 

um pensamento e logo perguntei: 

- Professor – perguntei com um ar de dúvida – o senhor disse que é 

importante estudar a célula para compreender a informação hereditária. 
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- Sim - respondeu o professor - a palavra “hereditária” vem de herança, 

que herda dos pais. 

Parei um pouco e continuei: 

- Como que essa informação é transmitida aos filhos? 

- Essa informação está presente nos gametas - respondeu o professor 

Lucas gentilmente. 

- Não entendi nada! – falei angustiada. 

- Tenha calma, Clara! – respondeu o professor – Nós estudaremos este 

assunto na próxima aula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ Fim do Capítulo 2 
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CAPÍTULO 3 – INFORMAÇÃO HEREDITÁRIA 

 

- Professooooooooor!  - exclamei um pouco sem paciência e sem conseguir 

esperar – O que é a informação hereditária? 

- Eita, quanta curiosidade, Clara! – disse o professor sorrindo e surpreso. 

- Toda vez o senhor faz isso! – disse um pouco brigando com ele. 

- Isso o quê? – perguntou o professor sem saber do que eu estava falando. 

- Fica sem falar a resposta de algo só para deixar a gente morta de 

curiosidade – respondi um pouco indignada e até ficando triste. 

- Mas isso é ótimo, Clara! – respondeu o professor e continuou – Eu fico 

feliz em saber disso! Bom que vocês ficam curiosos e ansiosos para em estarem 

presentes na próxima aula. Este é o sabor em estudar Ciências: deixar sempre 

um gostinho de quero mais! 

Em seguida o professor começou a rir e pelo jeito de olhar, dele parecia 

estar feliz comigo. O professor olhou para mim e acho que percebeu meu ar de 

impaciente e disse: 

- Olha, Clara! Preste atenção – respondeu educadamente – Não quero que 

fique impaciente. Eu faço isso de propósito para despertar em vocês o senso de 

investigação. Procuro deixá-los inquietos com os mais diversos temas de 

Ciências para que procurem vocês mesmos as respostas. Às vezes eu passo um 

trabalho para pesquisarem em casa, outras vezes eu só digo o tema que 

estudaremos para ver se algum aluno chega a procurar algo a respeito e você é 

uma delas. Você é uma ótima aluna, Clara, continue assim! 

Após ouvir isso que o professor disse fiquei calma e muito feliz! Ganhei o 

meu dia. Adoro ser uma boa aluna e é bom ser reconhecida por isso. O professor 

Lucas viu que eu fiquei alegre e mais tranquila com o que ele disse e falou para 

mim e para todos: 

- Você me deu uma ideia! – disse enquanto coçava o queixo -  Eu vou 

passar um trabalho para vocês pesquisarem para a próxima semana! 

INFORMAÇÃO HEREDITÁRIA  

Escreveu bem grande no quadro:  

COMO A INFORMAÇÃO HEREDITÁRIA É TRANSMITIDA? 

“Agora a tarefa será diferente,” disse ele, “quero que vocês escrevam o que 

acham, não precisam pesquisar. Tragam na próxima aula”. 
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Uau!! Pensei. Isso é o máximo! Deve ser muito interessante estudar isso. 

Com certeza meus pais devem saber de algo e também a Aninha. Chegando em 

casa eu pergunto a eles. 

No caminho de volta parei em frente à casa da Aninha e chamei. Alguns 

segundos depois ela aparece. 

- Olá, Aninha. Estou te atrapalhando? – perguntei alegremente. 

- Oi Clara. Não está não. Cheguei agora pouco da escola e ainda estão 

preparando o almoço – respondeu Aninha. 

- Eu queria te perguntar uma coisa – respondi. 

- Alguma coisa de Ciências, pra variar? – disse Aninha sorrindo pra mim. 

- Ahh, para! – falei envergonhada e continuei me justificando – Nem é 

sempre sobre Ciências que falo com você, várias vezes a gente conversa sobre 

outras matérias.  

- É quase sempre sim! – retrucou Aninha me contradizendo – Mas sim, 

diga, em que posso ajudá-la? – respondeu Aninha brincando como se fosse 

minha serva. 

- Como a informação hereditária é transmitida? – perguntei 

exatamente do jeito que o professor Lucas havia passado no quadro. 

- Ué, você não sabe?? – respondeu Aninha com um olhar surpreso. 

- Não sei – respondi diretamente. 

- Pense, Clara! O que vocês estão estudando esses últimos dias? – 

perguntou Aninha. 

- Células!!! – respondi. 

- Então, onde você acha que está a informação hereditária? – perguntou 

Aninha me instruindo a responder. 

- Nas células? – perguntei. 

- Exatamente! – disse Aninha. 

- Mas em qual célula, Aninha? – perguntei ainda duvidosa e continuei – 

Nós temos tantas! O professor Lucas disse que nosso corpo é formado por 

trilhões de células, que há células em todo lugar, no sangue, na pele, nos ossos, 

e até na saliva. Em qual célula exatamente está a informação genética? 

- Hmmm... – respondeu Aninha, ficando calada em seguida. 

Aninha parou um pouco, apoiou a mão direita no queixo, olhou para mim 

e disse: 

- Agora você me pegou. Não sei. 

- Não tem nem ideia? – perguntei insistindo em saber a resposta. 
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- Bom, talvez seja no sangue, não sei ao certo – respondeu Aninha após 

perceber que eu queria ouvir algo. 

- Por que no sangue? – perguntei de novo já parecendo um interrogatório. 

- Porque ouvi várias vezes minha tia, meu tio e minha avó dizendo “você 

tem mesmo o sangue do seu pai, Aninha” ou “isso aí que você fez é bem 

sangue da sua mãe mesmo”, além também de que o sangue é muito importante 

para a gente, se perdermos muito sangue a gente morre. 

- Entendi – respondi e alegremente continuei – Isso que você disse faz 

sentido, até minha mãe já me falou isso se referindo ao meu pai. Certo, obrigado 

Aninha. Eu também acho que a informação hereditária se encontra nas células 

do sangue, agora só falta saber como ela é transmitida. Vou perguntar ao papai. 

Chegando em casa aquele ritual de sempre. Entro no meu quarto, troco 

de roupa, guardo minhas coisas e volto para a cozinha para almoçar. Nós três 

almoçamos juntos todos os dias, e quase sempre mamãe põe meu almoço.  

- Papai, como a informação hereditária é transmitida? – perguntei logo 

quando entrei na cozinha, antes mesmo do papai ou da mamãe perguntarem 

como foi o meu dia. 

- Eita! – respondeu papai surpreso – deu nem um beijo no rosto do papai 

antes. Está mesma curiosa hein? 

Beijei o rosto do papai e da mamãe, sentei na cadeira onde estava minha 

comida e enquanto dava uma colherada na comida falei: 

- A Aninha me disse que acha que a informação hereditária está nas 

células do sangue e eu concordo. Mas eu queria saber como ela é transmitida. 

- No sangue? – perguntou papai surpreso. 

- Sim! – respondi. 

- Por que acha isso? – perguntou mamãe. 

- Porque eu ouço vocês dizendo muitas vezes: ‘‘você tem o sangue do seu 

pai’’ ou ‘‘você tem o sangue do seu avô” – respondi sabiamente. 

- Mas isso é só uma maneira de dizer, Clara – respondeu papai. 

- Então, em qual célula está a informação hereditária? – perguntei 

angustiada enquanto mordia um pedaço enorme de frango. 

- Querida, Clara – respondeu mamãe carinhosamente a mim – eu vou lhe 

contar uma história, a história de como você nasceu. 

Fiquei surpresa, mas curiosa pensando “o que isso tem a ver com o que 

eu perguntei?” e antes mesmo que eu pudesse falar alguma coisa mamãe disse: 
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- Antes de você nascer, o papai e a mamãe se casaram e dois anos depois 

o papai colocou uma sementinha dentro do meu corpo e essa sementinha 

juntou-se com a sementinha que a mamãe tinha e então foi formado um ovinho 

bem pequenininho. Esse ovinho foi crescendo e a mamãe engravidou. Nove 

meses depois você nasceu! Então eu quero que você pense! 

Calei-me por alguns instantes. Ai, ai, já tinha ouvido essa história mil 

vezes quando era mais novinha! Eu também já sabia várias coisas sobre a 

relação sexual. O que mamãe falou faz sentido mas eu ainda não estou 

convencida. Vou agora para o meu quarto escrever. 

- Obrigado pela ajuda, mamãe. Acho que sei a resposta! – terminei de 

comer rapidamente e corri para o meu quarto. 

- De nada, minha filha – respondeu mamãe. 

- Não corra pela casa, Clara – disse papai preocupado em tom de ordem. 

Após escovar os dentes e arrumar o meu material para a aula de amanhã 

vou pegar meu caderno de Ciências e escrever logo a resposta antes que eu 

esqueça: 

“Uma possibilidade é que a informação hereditária esteja na tal 

“sementinha” que é produzida tanto pelo homem quanto pela mulher. Após uma 

relação sexual essas duas sementinhas se juntam e formam um ovo que mais 

tarde será um novo bebê. Então, o material genético seria transmitido pela relação 

sexual e a outra possibilidade é que a informação hereditária esteja no sangue. 

Eu acho que está no sangue. ”  

Bem, é isso. Mal posso esperar para mostrar para o professor. 

Na aula seguinte, o professor Lucas nos perguntou se havíamos feito a 

tarefa que ele tinha pedido. Após passar de carteira em carteira vendo e 

anotando quem fez a atividade perguntou: 

- Alguém gostaria de ler? 

Levantei a mão em seguida. 

- Eu, professor – respondi educadamente. 

- Certo, Clara – disse o professor – Como mostrou curiosidade sobre o 

assunto, quero que leia para todos a sua resposta. 

Li em voz alta a minha resposta para todos ouvirem. Em seguida disse: 

- Eu acho que é isso, professor!  

Vários dos meus colegas riram quando eu falei a palavra “sementinha”. 

O professor Lucas ficou bravo e chamou atenção deles. Sem dizer se eu estava 

certa ou errada perguntou para a turma: 
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- Alguém quer comentar a resposta da Clara? 

A turma ficou em silêncio e o professor insistiu: 

- Ninguém? Pois é, vocês não querem participar, mas rir de quem está se 

esforçando vocês sabem muito bem! 

- Professor, eu quero comentar – respondeu Pedro. 

- Diga-me o que acha, Pedro – falou o professor. 

 – Uma vez, um cachorro cruzou com a minha cachorrinha e dois meses 

depois nasceram filhotes que com ela e o cachorro, portanto essa informação 

hereditária é transferida para os filhotinhos pela relação sexual. 

- Muito bom, Pedro! Gostei da sua resposta mas a Clara acha mesmo que 

está no sangue.  

Em seguida ele olhou para mim e disse: 

- Clara, nós vamos pegar a primeira ideia que você escreveu e vamos 

discutir com a turma. 

O professor escreveu no quadro “sementinha masculina’’ e em uma linha 

abaixo escreveu “sementinha feminina’’ e falou com bastante calma: 

- Essa “sementinha masculina” que a Clara disse chama-se 

espermatozoide e ela é uma célula que tem a função da reprodução. E essa 

“sementinha feminina” é chamada de óvulo, que também é uma célula que tem 

a função da reprodução. Elas são chamadas de gametas, estão entendendo? 

- Siiim – responderam todos. 

- Para formar um novo indivíduo, ou seja, um ser vivo – continuou o 

professor – É necessário que essas duas células se unam na fecundação e essa 

união pode ocorrer, no caso dos humanos e em alguns animais, durante uma 

relação sexual. Entenderam? 

- Siiim! – Responderam todos novamente. 

- Mas eu queria que vocês lessem o que escreveram no caderno antes de 

eu dizer que a informação hereditária está nos gametas, quero saber o que e 

como vocês pensam. 

Levantei a mão junto com mais dois alunos, Pedro e Beatriz. 

- Certo – disse o professor e continuou – fale Clara. 

- No sangue! – respondi. 

- No espermatozoide e no ovulo! – respondeu Pedro. 

- Em todas as células do corpo humano! – respondeu Beatriz. 

- Estou gostando de ver a participação – respondeu o professor Lucas  – 

mas vocês precisam  justificar as respostas de vocês. Primeiro você, Clara! 
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- Professor – respondi – O sangue é muito importante para a 

sobrevivência, então, para mim a informação hereditária está no sangue. E 

também eu  escuto muitas pessoas dizerem ‘” “tem mesmo o sangue de fulano” 

se referindo a características herdadas. 

- Obrigado, Clara – respondeu o professor agradecendo minha 

participação. 

- E você, Pedro? – perguntou o professor. 

- O senhor acabou de dizer que essa tal célula reprodutora masculina e 

feminina se juntam e formam um novo ser vivo então a informação hereditária 

só pode estar nela o– respondeu Pedro sabiamente. 

- Nela aonde? – perguntou o professor para o Pedro. 

- Tanto o espermatozoide quanto o óvulo possuem informação hereditária 

que se completam na fecundação, professor. – respondeu Pedro. 

- Hmmmmm, entendi – respondeu o professor e continuou – Pedro, a 

Beatriz disse que a informação hereditária está em todas as partes do corpo, 

você concorda com ela? 

- Eu acho que não, professor – respondeu Pedro e continuou – senão 

bastava qualquer célula para haver reprodução, mas como o senhor disse, é 

necessário que haja essas células com função de reprodução. 

- Interessante a sua resposta, Pedro  

- E você, Beatriz – continuou o professor – Por que acha que a informação 

hereditária está em todas as células do corpo? 

- É simples! – respondeu Beatriz confiante – A gente assiste na televisão 

as notícias de que os cientistas encontraram o DNA de uma pessoa no sangue, 

em um pedaço da pele, na saliva da pessoa, essas coisas. O DNA é o material 

genético não é?  

- O DNA é o material genético e esse está no núcleo de todas as células, 

mas a informação hereditária, que deve ser transmitida aos descendentes 

encontra-se em células especializadas na reprodução, chamadas de CÉLULAS 

GERMINATIVAS.  

- O senhor pode explicar tudo de novo? Confesso que fiquei um pouco 

perdida. 

- Claro que posso! – respondeu o professor – Inclusive eu ia fazer isso 

agora... 

A aula encerrou-se com o professor Lucas explicando com mais calma e 

escrevendo no quadro. Ficou bem mais claro depois que ele disse “Nós temos 
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basicamente três tipos de células, as CÉLULAS SOMÁTICAS, as CÉLULAS 

GERMINATIVAS e os GAMETAS. As CÉLULAS SOMÁTICAS são todas as células 

do nosso corpo com o material genético que herdamos dos nossos pais, os 46 

cromossomos. As CÉLULAS GERMINATIVAS originam gametas por um tipo de 

divisão celular chamada meiose. Os gametas são as células produzidas nos 

órgãos reprodutores, a partir da meiose em células germinativas, o 

espermatozoide é o gameta masculino e o óvulo é o gameta feminino. Os gametas 

possuem apenas metade de todo o material genético, ou seja, 23 cromossomos e, 

carregam com eles, a informação genética. Quando os dois gametas se unem na 

fecundação, forma-se uma célula-ovo, como a Clara havia falado no início da aula. 

Esta é chamada de zigoto, a primeira com 46 cromossomos, dois conjuntos de 

materiais genéticos, provenientes do pai e da mãe. E esta célula se multiplicará 

desenvolvendo em um novo ser vivo!”.  

Que aula ótima! Aprendi bastante. Mal posso esperar para chegar em 

casa e contar tudo para os meus pais! Mas preciso muito perguntar ao professor 

Lucas: “se recebemos metade do material genético de cada um de nossos pais, 

porque eu sou mais parecida com minha mãe do que com o meu pai?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________ Fim do Capítulo 3 
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Manual do Professor 
 

Capítulo 1 – o que vemos ao microscópio? 

 

Introdução 

  

O capítulo trata da história de Clara, narradora e personagem principal, uma aluna 

estudiosa que adora Ciências. O mesmo se inicia em uma aula na qual o professor de 

Ciências diz aos alunos que eles irão estudar a célula e na aula seguinte o microscópio.  

A aluna Clara busca respostas conversando com seus pais e sua melhor amiga, a 

Aninha pois não suporta esperar pela próxima aula. Ao longo do capítulo vemos Clara 

mostrando-se uma menina curiosa que em sua busca faz diversos tipos de raciocínios.  

Ela questiona a família e a uma melhor amiga em busca de respostas. No dia da aula Clara 

somente fica sabendo que se poder utilizar o microscópio para enxergar as células, mas 

como ela nunca viu uma fica extremamente curiosa. O capítulo se encerra com a aluna 

observando diferentes células no microscópio na aula de ciências. Nesse momento, Clara 

se mostra confusa, especulando que estava a enxergar “um amontoado de coisas” 

grudadas como se fossem tijolos numa parede. As expressões “pequenas caixas” ou 

“amontoado de coisas” fazem referência ao termo usado por Robert Hooke (1635-1703) 

quando observou pela primeira vez com seu microscópio células de cortiça (casca da 

planta sobreiro) e disse que se pareciam com “pequenas caixas ou celas”, ideia de onde 

surgira o termo célula. 

A frustração de Clara em não compreender muito bem o que vê ao microscópio é 

algo comum, ela não sabe exatamente para quais partes do campo de visão deve olhar e 

o que é necessário prestar atenção. Essa é uma experiência recorrente nas aulas de 

Ciências quando os alunos usam o microscópio pela primeira vez e desenham aquilo que 

vêem. Ao fazerem as atividades em que devem desenhar o que observar, eles reproduzem, 

por exemplo bolhas de ar -que tem relação com a preparação da lâmina e não com o 

espécime sendo observado - ou deixam de desenhar estruturas celulares importantes.  É 

que o observar ao microscópio é uma habilidade que necessita ser aprendida e praticada 

o que toma tempo.  Além disso, é preciso conhecer o que se está observando e é por isso 
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que sua ajuda, professor, é de suma importância para guiar os primeiros passos dos 

estudantes na microscopia.  

Com essa intenção, preparamos uma atividade fundamental para a correta 

compreensão do mundo celular e da maravilhosa diversidade dos tecidos: o pensar em 

escala. A personagem Clara, através dos termos microscópio e célula na mesma sentença, 

constrói a hipótese de que as células são bem pequenas. Mas quão pequenas são as 

células? A medida de comprimento das células é o micrômetro (µm). Um micrômetro 

equivale a milésima parte de um milímetro (1/1000). Bem, é impossível visualizar o 

micrômetro. A dificuldade de visualização é inerente ao estudo da Biologia da Célula. 

Nossa atividade busca comparar alguns tipos celulares com objetos comuns do dia-a-dia 

para facilitar a compreensão dos alunos. A mesma também é interdisciplinar, pois 

emprega o uso da matemática com a aplicação da regra de três. 

 

    

Objetivos 

 

Espera-se que ao final da leitura do capítulo 1 e das atividades sugeridas neste 

manual, o aluno seja capaz de: 

 

 Compreender que existem diversos tamanhos de tipos celulares  

 Exercitar o raciocínio por meio de uma atividade de escala 

 Experimentar com lentes e compreender as propriedades de magnificação das 

lentes simples e familiarizar-se sobre os componentes do microscópio. 

 Familiarizar-se com a unidade de medida das células: micrômetro 

 

Sugestão de Atividades 

 

1. Introdução à Lentes e ao Microscópio 

 

Prezado professor, o material produzido pela equipe do Com Ciência na Escola 

da Fundação Oswaldo Cruz1 (Com Ciência na Escola© LBC/IOC/Fiocruz) intitulado 

                                                           
1 MENDES, C.L., COUTINHO, C.M.L.M, PAIVA, M. M, JORGE, T. C. A, CARDONA, T. S. 
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Microscópio I: descobrindo o mundo invisível propicia uma introdução investigativa ao 

estudo das lentes e ao microscópio. Propomos a realização da primeira atividade que está 

disponível no link: http://www.fiocruz.br/ioc/media/comciencia_01.pdf. Nessa, o aluno 

tem acesso às lentes e experimenta com a magnificação através de água, vaselina, óleo, 

álcool e vidros diversos, além de descobrir a capacidade de aumento de um microscópio. 

O interessante dessa atividade é relacionar o formato da gota por meio dos diferentes 

líquidos com o aumento das imagens. E também a influência do tamanho da gota na 

visualização da imagem. 

 No caderno que dá sequência, Experimentando com o microscópio2 (Com Ciência 

na Escola© LBC/IOC/Fiocruz) disponível no link: 

http://www.fiocruz.br/ioc/media/comciencia_02.pdf é possível trabalhar com várias 

atividades de observação ao microscópio de luz com a planta elódea tais como plasmólise 

e deplasmólise (atividade 3) em concentrações de sal de cozinha.   

Professor, aqui chamamos atenção para que você trabalhe com os alunos o 

conceito de que a células estão sempre no contexto do tecido do qual fazem parte, que 

são tridimensionais e possuem diversos formatos (pavimentosas, esféricas, cúbicas, etc.). 

O material produzido pelo Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São 

Paulo3 com um microscópio virtual no link http://www.icb.usp.br/mol/ é um bom lugar 

para relembrar os conhecimentos de histologia e até mesmo para utilizar com seus alunos 

em sala de aula. 

 

2. Animação: Tamanho da Célula e Escala 

 

 Uma equipe da universidade de Utah nos Estados Unidos, produziu uma 

animação4 interativa que compara o tamanho das células com outros objetos, moléculas 

e átomos. Considerando que os alunos apresentam dificuldades em compreender escala 

em tamanhos bem menores, o acesso a esta animação pode ajudá-lo a compreender 

melhor. Link: http://learn.genetics.utah.edu/content/cells/scale/ 

                                                           
2 MENDES, C. L. S, COUTINHO, C. M. L. L, JORGE, T. C. A. 
3 ABRAHAMSOHN, P. A. Mol Microscopia Online. Disponível em: 

http://www.icb.usp.br/mol/. Acesso em: 15 jun. 2014. 
4 UNIVERSITY OF UTAH GENETICS SCIENCE LEARNING CENTER. Cell size and scale. Disponível 

em: http://learn.genetics.utah.edu/content/cells/scale/. Acesso em: 15 jun. 2014. 

 

http://www.fiocruz.br/ioc/media/comciencia_01.pdf
http://www.fiocruz.br/ioc/media/comciencia_02.pdf
http://www.icb.usp.br/mol/
http://learn.genetics.utah.edu/content/cells/scale/
http://www.icb.usp.br/mol/
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Basta clicar na barra horizontal próximo à unidade metro e avançando-a à direita 

levemente até a unidade picômetro, unidade equivalente a trilionésima parte de um metro 

utilizada para medir tamanhos de moléculas. 

Também recomendamos o material Com Ciência na Escola da Fundação Oswaldo 

Cruz intitulado Esquematizando e modelando células com imagens microscópicas reais5 

disponível em http://www.fiocruz.br/ioc/media/comciencia_03.pdf. Nesse, o aluno tem 

acesso a imagens reais de células obtidas em microscópios ópticos ou eletrônicos, levando 

o aluno a elaborar sua própria modelagem de células e suas estruturas, libertando o mesmo 

de esquemas de células encontrados em livros didáticos.  

 

 

3. Tamanho das Células: relações matemáticas 

 

 Professor, que tal trabalhar uma relação de escala com os alunos através de objetos 

conhecidos? Peça aos alunos para trazerem objetos esféricos de diferentes diâmetros e 

coloque-os sobre a mesa. Exemplos: laranja, bola de gude, bolas de isopor, limão, bola 

de futebol, bola de basquete, bola de tênis, etc.  

Apresente o tamanho de algumas células aos alunos tais como: óvulo humano (130 

µm), hemácia (8 µm), célula epitelial da pele (30 µm), bactéria E.coli (2 µm).  

Solicite aos alunos para fazerem um comparativo do tamanho das células com os 

objetos da mesa e apresentarem os cálculos realizados. Esta atividade pode ser realizada 

em parceria com o professor de Matemática. Veja a atividade na página seguinte. As 

respostas encontram-se abaixo. 

 

Respostas: 

1) Espera-se que o aluno responda que a hemácia (8 µm) seria do tamanho 

de uma bola de gude (2 cm). 

2) Espera-se que o aluno responda que o óvulo humano (130 µm) seria 

do tamanho de uma bola de basquete (30 cm). 

3) Espera-se que o aluno responda 7,5 cm. Tamanho aproximado de uma 

laranja. 

ATIVIDADE – Trabalhando com Escalas 

                                                           
5 JORGE, T. C. A. MENDES, C. L S. COUTINHO, C. M. L. M. AGUIAR, L. E. V. MEIRELLES, R. M. S. PONS, A. H. 

http://www.fiocruz.br/ioc/media/comciencia_03.pdf


25 
 

 
 

 

Utilize regra de três e complete: 

1) Se a bola de basquete (30 cm) fosse do tamanho do óvulo humano, a hemácia seria 

do tamanho de ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

2) Se a célula epitelial fosse do tamanho de uma laranja (8 cm), o objeto que teria o 

tamanho do óvulo é ________________ 

  

 

 

 

 

 

 

3) Imagine que uma bola de gude ou de isopor (2 cm) seja uma hemácia, qual tamanho 

teria uma célula epitelial? __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Faça as contas!     

 

 

 

Para conhecer mais!  
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Professor, essa sugestão de leitura é para você mesmo.  

 

As Origens da Base Citológica da Hereditariedade. Texto adaptado de MOORE, J. A. Science as 

a Way of Knowing -Genetics. Amer. Zool. v. 26: p. 583-747, 1986. Disponível em < 

dreyfus.ib.usp.br/bio203/texto2.pdf>. Acesso em 20/03/2014. 
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Manual do Professor 
 

Capítulo 2 – COMO SÃO AS CÉLULAS? 

 

Introdução 

  

Caro Professor, 

O segundo capítulo de Clara e as Ciências da Natureza dá sequência ao primeiro 

com Clara chegando em casa e relatando aos pais como fora a aula. Quando a mãe 

pergunta se aprendeu “tudo” sobre as células, Clara faz uma referência ao que o Professor 

Lucas uma vez disse, que não se pode aprender tudo acerca de algo.     

Apesar de saber que jamais terá conhecimento total sobre algum assunto, Clara é 

uma menina que valoriza o saber. Ela aprecia sua própria curiosidade e não aceita 

respostas prontas e fáceis. Nossa intenção ao optar por uma personagem com um 

comportamento investigativo, por mais idealizado que pareça por vezes, é inspirar o aluno 

real a fazer perguntas sobre a Natureza e que ele ou ela dê valor tanto às respostas 

científicas quanto sua própria busca por elas.       

Neste manual que acompanha o segundo capítulo de Clara e as Ciências da 

Natureza, abordaremos algumas questões do uso de corantes nas preparações histológicas 

e analogias entre estruturas celulares e elementos de uma cidade comparados com relação 

à sua função. 

O pai de Clara pergunta a ela de quer cor são as células. Isso a leva a relembrar a 

aula anterior e constatar que algumas células têm cor e outras não, e que corantes são 

necessários para visualizar estruturas dessas últimas. 

Quando Clara em conversa com o pai afirma que vira várias células ao microscópio 

dando a impressão de que eram “coisas que pareciam tijolos empilhados numa parede” 

ela faz uma comparação. Esse raciocínio pode ter sido baseado na observação de uma 

lâmina da planta elódea com um pequeno aumento (100x) tal como a abaixo: 
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Figura 1 6: visualização de uma lâmina da planta elódea  

ao microscópio de luz, aumento de 100x  

 

 

Entretanto, a comparação traz implícita a seguinte analogia “a célula está para o 

tecido, assim como o tijolo está para a parede”.   

Uma analogia estabelece uma relação entre relações. As analogias têm sempre 

abrangências e limitações e uma analogia é boa quando as relações comparadas são muito 

parecidas. Por exemplo, na analogia acima a abrangência da relação “célula - tijolo, 

parede - tecido” diz respeito à relação parte-todo. Na visualização que Clara faz da elódea, 

a célula é parte do tecido assim como o tijolo é parte da parede. Nesse aspecto, há uma 

abrangência. As limitações da analogia dizem respeito aos aspectos da realidade que a 

analogia não contempla. Por exemplo, tijolos são feitos de um único material básico, são 

estáticos, enquanto as células eucarióticas possuem membranas (a plasmática e o sistema 

de endomembranas) e várias organelas que são dinâmicas. Há trocas entre as células, isso 

não acontece com os tijolos. Além disso, em cortes histológicos de outros tecidos, como 

por exemplo o ósseo, as células não se encontram dispostas lado a lado dando a impressão 

de serem tijolos numa parede. Outra analogia presente e comum no estudo da célula é a 

comparação das funções de certas estruturas celulares com as funções de elementos de 

uma cidade.  

Neste manual, sugerimos uma atividade estabelecendo analogias entre algumas 

estruturas celulares e elementos de uma cidade. Entretanto, nosso propósito central é que 

                                                           
6 MENDES, C. L. S, COUTINHO, C. M. L. L, JORGE, T. C. Com Ciência na escola – fascículo 2: 

Experimentando com o microscópio, p. 3. Disponível em: 

<http://www.fiocruz.br/ioc/media/comciencia_02.pdf>. Acesso em: 12 abr. 2014. 

 

http://www.fiocruz.br/ioc/media/comciencia_02.pdf
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por meio da atividade proposta os alunos possam exercer a habilidade do raciocínio crítico 

ao notar as abrangências e limitações das analogias. 

    

Objetivos 

 

Espera-se que ao final da leitura do capítulo 2 e das atividades sugeridas aqui, o 

aluno seja capaz de: 

 

 Compreender a importância dos corantes na visualização de certos tipos 

celulares por meio de atividades de laboratório.  

 Exercitar o raciocínio crítico por meio de uma atividade com analogias, 

buscando ressaltar as abrangências e limitações do raciocínio analógico aplicado 

ao estudo da célula. 

 

Sugestão de Atividades 

 

1. Uso de corantes 

 

O material produzido pelo laboratório EMBRIÃO da Universidade Estadual de 

Campinas traz três práticas que tratam do uso de corantes. O experimento “Preparação e 

observação de lâminas coradas com violeta genciana para observação de células” usa 

células da mucosa oral, camadas da cebola e fígado bovino. A atividade, disponível na 

pág. 16 do arquivo, disponível no link 

http://www.bdc.ib.unicamp.br/bdc/visualizarMaterial.php?idMaterial=1443#.VPxu8vnF

_hl, sugere uma discussão com os alunos sobre as estruturas observáveis nas três células 

bem como as estruturas comuns, e também semelhanças e diferenças entre as mesmas. 

Deve-se discutir por que algumas estruturas das organelas não são observadas (aspectos 

relacionados ao tamanho e coloração, por exemplo).  

 

 

 

2. Analogias com estruturas celulares da célula animal 

 

http://www.bdc.ib.unicamp.br/bdc/visualizarMaterial.php?idMaterial=1443#.VPxu8vnF_hl
http://www.bdc.ib.unicamp.br/bdc/visualizarMaterial.php?idMaterial=1443#.VPxu8vnF_hl
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Como escrevemos acima, uma analogia estabelece uma relação entre relações. As 

analogias têm sempre abrangências e limitações e uma analogia é boa quando as relações 

que estão sendo comparadas são muito parecidas. Nesta atividade sugerimos que os 

alunos estabeleçam uma relação entre estruturas celulares e elementos de uma cidade de 

acordo com sua função. Também é importante que os alunos estabeleçam similaridades 

e diferenças entre as analogias com o conhecimento que possuem. Ao fazerem isso, é 

bastante provável que os mesmos sejam capazes de encontrar mais abrangências que 

limitações pois estão sendo introduzidos ao tema, e, portanto, seu conhecimento científico 

é limitado. Somando-se a isso, em geral, os aprendizes não estão acostumados a pensar 

nos casos onde a comparação não procede. Aqui, professor, você será peça-chave para 

guiá-los nessa descoberta. Abaixo apontamos algumas limitações das analogias 

sugeridas.    

Peça aos alunos para formarem duplas e entreguem o material disponível na 

página seguinte com os nomes dos elementos de uma cidade e funções de certas estruturas 

celulares. Peça que a dupla que recorte todo o material e faça as associações, usando seus 

livros didáticos para consulta e que registrem na folha. Ao fazerem isso, circule entre as 

duplas e aponte aspectos que eles não notaram ou não sabiam. Depois que todas as duplas 

fizerem a tarefa, compare os resultados e peça que os alunos justifiquem a escolha das 

relações identificadas, apontando as similaridades e as diferenças, reconhecendo as 

abrangências e limitações das analogias.   

Estruturas celulares comparadas: 

Núcleo = Administração Central ou Prefeitura 

Os alunos podem inferir que esta é a estrutura celular “mais importante” da célula, 

sugerindo uma hierarquia cujo topo seria o núcleo. Entretanto, todas as estruturas 

celulares trabalham em conjunto e que esse raciocínio é errado. 

Mitocôndria = Usina de Energia  

Como a mitocôndria é a organela responsável pela produção de energia, os alunos 

podem ficar com a impressão de que ela a produz a partir de si própria, como as células 

vegetais. A célula animal não é capaz de tal tarefa, o que acontece é a conversão da 

energia dos alimentos em energia para as reações celulares.  

Membrana Plasmática = Muros da Cidade  

A membrana plasmática delimita a célula, separando fisicamente o meio interno 

do meio externo. Entretanto, diferentemente de um “muro”, a membrana plasmática é 
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permeável e seletiva, por exemplo, por ela passam íons, moléculas e há a excreção de 

produtos metabólicos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÚCLEO 

O núcleo é responsável 

pela manutenção e 

crescimento da célula. É 

nele que o DNA se 

encontra. 

MEMBRANA 

PLASMÁTICA 

Essa organela circunda toda a 

célula e a mantém unida. Ela 

separa o interior do exterior 

da célula. Controla também o 

que entra e sai dela 

MITOCÔNDRIA 

Essa organela produz toda 

energia que a célula 

precisa. Ela converte a 

energia química 

proveniente dos alimentos 

em energia que a célula 

possa usar. 

. 

 

ADMINISTRAÇÃO 

CENTRAL OU PREFEITURA 

 
 USINA DE ENERGIA 

 
MUROS DA CIDADE 
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Para conhecer mais!  

 

Professor, essa sugestão de leitura é para você mesmo.  

 

PEDROZO, C. V. AMORIN, M. A. L. TERRAZAN, E. A. Uso de Analogias em livros 

didáticos de Biologia: Um estudo comparativo. Disponível em: 

http://www.nutes.ufrj.br/abrapec/vienpec/CR2/p1029.pdf. Acesso em: Jun. 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nutes.ufrj.br/abrapec/vienpec/CR2/p1029.pdf
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Manual do Professor 
 

Capítulo 3 – INFORMAÇÃO HEREDITÁRIA 

 

Introdução 

 

 O terceiro capítulo dá continuidade exatamente ao segundo. Na própria aula, a 

personagem Clara fica brava com o professor Lucas por não querer responder logo sobre 

como a informação hereditária é transmitida e chega a ficar até chateada por isso. O 

professor Lucas então gentilmente percebe a chateação de Clara e conversa com a mesma 

dizendo que não havia necessidade de ficar daquele jeito. O professor Lucas diz que às 

vezes ele gosta de não dar a resposta de propósito para ver se alguns alunos buscam as 

respostas por conta própria, realçando a importância da curiosidade como uma forma 

motivadora. Ainda assim, a personagem Clara fica aborrecida, então, o professor faz uma 

introdução ao assunto e passa como tarefa para os alunos. No caminho de volta para casa, 

Clara passa na casa da Aninha e pergunta se ela sabe de algo. Aninha faz Clara deduzir 

que a informação hereditária encontra-se nas células, mas não sabe dizer em quais células. 

Clara por já ouvir expressões no dia a dia relacionadas ao sangue faz pensar que está no 

sangue. Chegando em casa ela conta aos pais, mas os mesmos, embora também não sabem 

ao certo a resposta. A mãe da Clara tenta responder a segunda pergunta sobre como é 

transmitido explicando um pouco sobre a reprodução e usando o termo “sementinha” 

como se referindo as células reprodutoras. É comum os alunos pensarem que a 

informação hereditária encontra-se no sangue. Clara escreve sua redação com as palavras 

da mãe sobre o encontro das “sementinhas” para formar o novo ser. 

        Na aula de Ciências o professor discute com os alunos sobre a tarefa que fizeram. 

Muitos alunos apresentam concepções alternativas sobre a localização da informação 

hereditária e ao longo do diálogo, o professor escuta os alunos e solicita que expliquem o 

porquê da resposta, ligando, assim, as concepções deles até o conhecimento científico. O 

professor encerra a aula diferenciando células somáticas, células germinativas e células 

sexuais. Ao longo do capítulo alguns termos estão em negrito com o objetivo de chamar 

a atenção do leitor (a) para possíveis discussões feitas mais tarde pelo professor (a). A 
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continuação do capítulo 3 se dará com proposta didática aqui sugerida ao Professor ou 

Professora. 

Objetivos 

 

Espera-se que ao final da leitura do capítulo 3 e das atividades sugeridas no Manual do 

Professor o aluno seja capaz de: 

 

 Compreender onde está o material genético e a informação hereditária 

 Compreender o que são células somáticas 

 Compreender o que são células germinativas 

 Compreender a relação entre DNA, Genes e Cromossomos. 

 

Sugestão de Atividades 

 

1. Traços Genéticos 

 

Esta atividade tem como objetivo identificar os traços genéticos transmitidos dos 

pais para os filhos e estabelecer relações entre eles. Desenvolvido pela Universidade de 

Utah7, Estados Unidos, a equipe desenvolveu um material didático8 no qual adaptamos 

utilizando grãos como principal material para a realização da atividade. 

 

Materiais: 

- 10 copos descartáveis de café 

- canudos de 4 cores distintas (sugestão: azul, vermelho, amarelo e verde) 

 

Procedimentos: 

1. Coloque seis canudos em quatro copos e identifique conforme abaixo: 

Avô A – verde                             Avô B - azul 

Avó A - amarelo                             Avó B – vermelho 

2. Trabalharemos com 6 canudos em cada copo, repondo sempre que necessário. 

                                                           
7 Learn. Genetics – GENETIC SCIENCE LEARN CENTER. 
8Generations of Traits, Disponível em: 
http://teach.genetics.utah.edu/content/begin/traits/traitsgenerations.pdf. Acesso em: Jun. 2014. 
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3. No copo da Mãe coloque três canudos do Avô A e três canudos da Avó A. No copo do 

Pai coloque três canudos do Avô B e três canudos da Avó B. Reponha os canudos iniciais 

dos avós. 

4. Suponha que o casal tenha quatro filhos: João, Pedro, Maria e Carla. Com os olhos 

fechados, selecione três canudos do copinho da mãe e três canudos do copinho do pai e 

coloque no copo do primeiro filho. 

5. Reponha os canudos dos pais e faça o mesmo procedimento com os demais filhos. 

Construa uma tabela com os canudos presentes em cada filho. 

 

Questões para discussão: 

 

1. Poderia os filhos João, Pedro, Maria e Carla serem idênticos (possuem os mesmos 

traços genéticos) aos pais? 

2. Os filhos herdaram os mesmos traços dos pais ou há alguma variação? 

3. Algum filho herdou uma característica presente em cada avô e avó paterno e materno? 

4. Há algum filho ou filha que não herdou um traço (canudo) específico? Qual? 
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ATIVIDADE – Traços Genéticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

óvulo 

n = 23 

n = 23 

AVÔ A AVÓ A AVÓ B AVÓ A 

MÃE PAI 

MARIA JOÃO CARLA PEDRO 

espermatozoide espermatozoide 

óvulo 

2n = 46 

n = 23 n = 23 n = 23 

n = 23 n = 23 
n = 23 

n = 23 n = 23 n = 23 n = 23 

2n = 46 2n = 46 2n = 46 

2n = 46 2n = 46 

2n = 46 2n = 46 2n = 46 2n = 46 
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em  http://www.thevear.com.br/New/Arquivos/Produtos/Folhetos/MS01_001.pdf. 

Acesso em: Mai. 2014. 

MARQUES, D. N.V. FERRAZ, D. F. O Uso de Modelos Didáticos no Ensino de 

Genética em uma Perspectiva Metodológica Problematizadora.  Disponível em 

http://www.academia.edu/4784420/O_Uso_de_Modelos_Didaticos_no_Ensino_de_Gen

etica_em_uma_Perspectiva_Metodologica_Problematizadora Acesso em: Mai. 2014. 
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