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REGRAS PARA O JOGO ENERGIZANDO

• Para	que	a	aventura	do	jogo	energizando	aconteça	vocês	fotoexploradores	se	dividirão	em	qua-
tro	equipes,	uma	para	cada	território,	sendo	necessário,	portanto,	no	mínimo	quatro	pessoas
para	que	uma	partida	aconteça.	Se	possível,	com	quantidades	iguais	de	integrantes	por	equipe.
Uma	sugestão	para	o	professor	é	a	divisão	da	turma	em	grupos	com	oito	estudantes	para	que
se	tenha	no	mínimo	duas	pessoas	em	cada	território	do	jogo.

• Em	um	primeiro	momento	cada	equipe	 lançará	o	dado	e	seguindo	a	ordem	do	que	obteve	o
maior	número	até	o	menor	cada	equipe	poderá	escolher	em	qual	território	sua	jornada	aconte-
cerá	(universidade,	escola,	parque	de	diversões	ou	siderúrgica).

• Caso	exista	mais	de	um	fotoexplorador	por	equipe	vocês	precisarão	definir	quem	será	o	Mestre.
Existirá,	portanto,	um	mestre	por	território,	sua	função	é	realizar	a	leitura	e,	sempre	que	possí-
vel,	a	interpretação	cênica	com	diferentes	tons	de	voz	e	gestos	dos	personagens	presentes	no
roteiro	do	seu	território.	Ele	também	poderá	permitir	ou	não	que	outros	participantes	do	jogo
leiam	os	trechos	em	negrito	do	livro	de	cartas	do	seu	território.	O	membro	da	equipe	que	não
for	escolhido	como	mestre	precisará	de	um	papel	e	lápis	para	anotar	a	sequência	numérica	das
cartas	para	que	vocês	não	se	percam	nas	escolhas.

• Para	definirem	qual	equipe	iniciará	a	aventura,	os	mestres	deverão	lançar	o	dado	e	aquele	que
primeiro	obtiver	o	número	1	começará	o	jogo	pela	leitura	da	etapa	1	do	livro	de	cartas	do	seu	res-
pectivo	território.	As	outras	equipes	precisarão	aguardar.	A	propósito,	todos	iniciarão	pela	carta
de	número	1,	entretanto,	dependo	das	escolhas	feitas	por	vocês,	o	roteiro	não	seguirá	a	ordem
sequencial	dos	números	das	cartas.	Tenham	cuidado!	Algumas	escolhas	poderão	favorecer	a
continuidade	da	jornada	pela	equipe	de	outro	território.

• Vocês	acrescentarão	as	cartas	avulsas	coloridas	sobre	o	território/tabuleiro	em	seu	número	e
imagens	cinzas	correspondentes	isso	na	medida	em	que	vocês	finalizam	a	leitura	das	etapas	da
jornada	no	roteiro	no	livro.	Aos	poucos	seu	território	vai	ficando	colorido	conforme	o	desenrolar
de	sua	jornada.

• A	equipe	que	estiver	atenta	e	durante	a	leitura	das	cartas,	por	um	mestre	da	equipe	adversária,
gritar	a	palavra	“Energizando”	logo	após	ele	falar	a	palavra	“Fotomóvel	ou	fotomóveis”	pausará
a	leitura	da	equipe	adversará	e	ganhará	o	direito	de	continuar	a	sua	jornada.	Caso	a	equipe	pre-
judicada	esteja	em	sua	última	carta,	ainda	assim	precisará	aguardar	que	o	jogo	retorne	para	o
seu	território	para	continuar	a	leitura	e	talvez	ganhar	o	jogo.

• Ganha	o	jogo	a	equipe	de	fotoexploradores	que	vivenciar	verdadeiramente	essa	aventura	rea-
lizando	as	melhores	escolhas	e	que	por	meio	dos	conhecimentos	sobre	energia	conseguir	pri-
meiramente	as	moedas	energéticas	necessárias	para	percorrer	todo	o	seu	território	e	retornar
para	suas	dimensões!

• Caso	não	seja	a	primeira	vez	que	vocês	estejam	jogando	sintam-se	à	vontade	para	modificar
uma	das	regras	ou	acrescentar	uma	regra	nova	ao	jogo.

Sugestão de método alternativo e mais econômico para o(a) professor(a)

Caso	o	professor	 queira	 jogar	 com	a	 turma	 inteira	 em	uma	única	partida	poderá	 seguir	 o	
seguinte	passo-a-passo:	plastificar	o	cenário	e	as	cartas,	fixar	o	cenário	cinza	no	quadro,	dividir	pro-
porcionalmente	a	turma	em	quatro	grupos	e	explicar	a	dinâmica	do	jogo.	O	mestre	de	cada	grupo	
fará	a	leitura,	audível	para	todos	os	demais	estudantes	da	turma,	e	aos	poucos	o	próprio	professor	vai	
acrescentando,	com	o	auxílio	de	uma	fita	crepe	ou	velcro	(previamente	preparados),	as	cartas	colori-
das	sobre	o	território	de	cada	grupo	no	cenário	afixado	no	quadro.

Parque	de	Diversões

Legendas do Tabuleiro

Escola Universidade Siderúrgica
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RECEBENDO A MISSÃO

Fotoexploradores, vocês são seres complexos que saíram do sol em um feixe de luz, de carona com 
um fótomóvel, porque desejavam investigar se no planeta Terra vocês encontrariam uma matriz energética 
sustentável, mas essa missão não será nada fácil, vocês precisarão descobrir territórios e sabiamente conquis-
tá-los. A moeda de conquista é o conhecimento sobre energia, na missão vocês contarão com o auxílio de um 
dispositivo capaz de transportá-los de um mundo muito pequeno para um mundo com dimensões humanas e 
vice-versa. Esperamos que tomem as melhores decisões para que cheguem em segurança ao seu destino final 
a “Lâmpada das ideias”. Que comece essa longa e intrigante jornada!

Carta Número 1

1. UNIVERSIDADE

Nós	 chegamos	 na	 Terra	 e	 entramos	 com	 nos-
sos	fotomóveis	por	uma	janela	da	biblioteca	de	
uma	Universidade.	Eu,	o	mestre,	digo	para	todos	
gritarmos	 juntos:	 “ATIVAR	 DISPOSITIVO	 ELE-
TROMAGNÉTICO”	comigo	 1,	 2,	 3...	Vejam!	Nós	
estamos	 em	 formas	 humanas.	 	Olhem	para	 os	
dispositivos	 em	 nossos	 punhos	 e	 vibram	 com	
a	 seguinte	 mensagem:	 “O jogo só continua-
rá após vocês criarem características para as 
suas formas humanas (físicas e de personali-
dade)”.	Vamos	abrir	esse	livro	de	mitologia,	que	
tem	uma	imagem	de	Zeus,	ouçam	a	voz	de	Zeus:	
“os estudos sobre energia e matéria começa-
ram muito antes das universidades. As civiliza-
ções antigas também contribuíram com o co-
nhecimento sobre os fenômenos naturais. Só 
que as pessoas dessa época compreendiam 
que os fenômenos da natureza aconteciam por 
meio de nós, OS DEUSES”. Que	susto,	melhor	
fecharmos	esse	livro.	
Se	a	curiosidade	de	vocês	for	maior	que	o	receio,	
sigam	para	(6).
Se	o	medo	de	Zeus	foi	tão	grande	e	vocês	acham	
melhor	correr	da	biblioteca	para	outro	lugar,	si-
gam	para	(2).

1. ESCOLA

Nossa	equipe	de	fotoexploradores	avista	inicial-
mente	um	lugar	com	vários	seres	verdes	enfilei-
rados.	Só	que	para	 frear	 está	bem	complicado	
porque	 nós	 estamos	 do	 tamanho	 de	 um	 feixe	
de	luz,	viajando	à	trezentos	mil	quilômetros	por	
segundo.	 Fomos	 capturados	 pelos	 seres	 ver-
des	enfileirados	nós	passamos	por	uma	parede	
e	depois	por	uma	membrana	para	 em	seguida	
entrarmos	 em	 estruturas	 menores	 chamadas	
cloroplastos.	Ali	nós,	juntamente	com	a	energia	
de	nossos	 fotomóveis,	 ficamos	presos	em	uma	

sequência	de	moléculas.	Um	de	nós	repara	que	
além	da	energia	luminosa	também	estão	entran-
do	moléculas	de	gás	carbônico.	Por	fim,	nós	nos	
estabilizamos	em	uma	molécula	de	glicose.	Um	
membro	da	 equipe	nota	 a	 saída	de	gás	 oxigê-
nio	e	pergunta:	“Mas afinal qual é esse ser que 
conseguiu nos capturar?”	Eu	explico:	“É mais 
provável que seja o que os terráqueos chamam 
de plantas. Ela realiza um processo fundamen-
tal para manutenção da vida na Terra chama-
do fotossíntese, o qual, permitiu a existência 
de seres aeróbios (dependentes do oxigênio) 
neste lugar.”	O	dispositivo	eletromagnético,	que	
fica	em	nossos	pulsos,	apita	e	 informa:	“Vocês 
acabaram de formar matéria em um processo 
que transforma energia luminosa em química, 
por isso, a equipe adquiriu 500 moedas ener-
géticas para este início de jornada.”
	 Enquanto	 estávamos	 presos	 nessa	 molécula	
de	 glicose	 um	 de	 vocês	 questiona	 sobre	 pos-
sibilidades:	 “Será que devemos ativar o dis-
positivo e assim aumentarmos de tamanho?”	
Eu	 respondo:	 “Nós	 acabamos	 de	 chegar	 aqui,	
se	ativarmos	o	dispositivo	iremos	eliminar	esse	
ser	 que	nos	 capturou	 e	 isso	poderá	gerar	 gra-
ves	problemas	para	nós.	Vamos	pensar	melhor	
sobre	o	assunto.”	O	dispositivo	eletromagnético	
apita	novamente	com	a	seguinte	mensagem:
Se vocês decidirem ficar dentro da planta um 
pouco mais sigam para a carta de número 4
Caso vocês resolvam assumir o risco e ativar o 
dispositivo eletromagnético sigam para a car-
ta de número 5.

1. PARQUE DE DIVERSÕES

Nossa	 equipe	de	 fotoexploradores	 tangencia	 o	
planeta	Terra	e	chega	naquela	região	ao	entar-
decer	 em	um	dos	últimos	 feixes	de	 luz	do	dia.	
Nós	visualizamos	uma	grande	quantidade	de	lu-
zes	piscando	e	ao	nos	aproximarmos	cada	vez	
mais	 eu	 digo	 para	 ativarmos	 nossos	 dispositi-
vos:	“todos	juntos	vamos	gritar	ativar	dispositivo	
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eletromagnético,	comigo	no	três...	1,	2,	3	ATIVAR	
DISPOSITIVOS	 ELETROMAGNÉTICOS”.	 Agora	
já	do	 tamanho	dos	seres	humanos,	caímos	em	
cima	de	um	lugar	macio,	mas	que	começa	a	nos	
lançar	para	cima	e	para	baixo.	Um	de	nós	grita	
assustado:	“o que é isso?”	Outro	responde:	“eu 
também não sei... deve ser o efeito de estar-
mos em outra gravidade. O solo daqui deve ser 
flexível.”	Entretanto,	nós	não	sabíamos,	mas	ha-
víamos	caído	na	cama	elástica	de	um	parque	de	
diversões.”	Eu	peço	para	todos	juntos	pararmos	
de	fazer	impulso,	aos	poucos	nos	deitamos	e	va-
mos	 rastejando	 pela	 superfície.	 Todos	 de	 uma	
só	vez	caem	da	cama	elástica	e	gritam	bastante.	
Agora,	já	em	terra	firme,	eu	peço	calma	e	silên-
cio	para	entendermos	o	que	estava	acontecen-
do.	Uma	fotoexploradora,	que	leu	os	poucos	ma-
nuais	de	atividades	humanas,	 explica:	eu acho 
que nós estávamos em um dispositivo formado 
por um material elástico em que ocorre trans-
formação de energia mecânica dos corpos em 
elástica do material e vice-versa, parece um 
aparelho utilizado para diversão.	Outro,	já	mal-
-humorado,	fala:	“eu não achei nenhuma graça”.
Eu	reparo	na	fachada	 iluminada	do	 lugar	e	 leio
em	voz	alta:	“Fisicolândia	-	Parque	de	diversões”.
Confirmo	assim,	que	o	lugar	é	utilizado	como	la-
zer	pelos	seres	humanos,	o	dispositivo	em	nosso
pulso	apita	com	a	seguinte	mensagem:	Apesar
de terem chegado à um lugar divertido não se
esqueçam da missão; que é conhecer mais
sobre a relação energia e os seres humanos.
Vocês só conseguirão retornar dessa viagem
após a conquista das 2000 moedas energéti-
cas. Agora a equipe precisará decidir:
Caso queiram se aventurar em um brinquedo
perigoso para ganharem 500 moedas sigam
para a carta de número 3.
Agora se a equipe prefere ter cautela, ao ex-
plorar esse novo ambiente, siga para a carta
de número 8.

1 SIDERÚRGICA

Eu	começo	comunicando	a	 vocês,	 fotoexplora-
dores,	que	a	nossa	equipe	recebeu	uma	das	mis-
sões	mais	perigosas,	a	de	compreender	como	o	
ser	 humano	 utiliza	 determinados	 minérios	 do	
planeta	Terra.	Eu	pergunto:	“enquanto	vocês	se	
preparavam	para	 esta	missão	 o	 que	 consegui-
ram	 descobrir	 sobre	minérios?”	Neste	 instante	
cada	fotoexplorador	da	nossa	equipe	falará	seu	
minério	favorito	e	justificará	o	porquê	da	escolha.	

Nós	 ainda	 estávamos	 conversando	 quando	 de	
repente	nossos	veículos	fotomóveis,	ondas	ele-
tromagnéticas	 vindas	 do	 Sol,	 em	 contato	 com	
as	partículas	do	ar,	começam	a	perder	combus-
tível	em	forma	de	calor.	Eu	informo	que	estamos	
quase	 chegando	 ao	 destino	 programado.	 Um	
fotoexplorador	se	sente	mal	e	começa	a	gritar:	
“não iremos sobreviver. Por que eu fui aceitar 
essa missão?”	Eu	tento	tranquiliza-los	dizendo:	
“a	missão	começou	agora.	Se	nos	mantivermos	
calmos	e	unidos	 todos	nós	conseguiremos	so-
breviver	a	este	ambiente	hostil	e	voltaremos	em	
segurança	para	casa	após	conquistarmos	nos-
sas	2000	moedas	energéticas.	Atenção!	Quando	
eu	contar	até	3	nós	iremos	ativar	nossos	disposi-
tivos	gritando	juntos	a	frase	ATIVAR	DISPOSITI-
VO	ELETROMAGNÉTICO.	Comigo	1,	2,	3...”.
Nós	agora	estamos	na	forma	humana	e	caímos	
sobre	um	material	pontiagudo	e	muito	duro,	um	
de	nós	constata:	“esse corpo humano me pa-
rece muito frágil. Já estamos com esfoliações 
e um pouco de sangramento. Outro	diz:	“ainda 
bem que seu corpo funcionou como amortece-
dor e por isso não me machuquei tanto, mas 
claro, me desculpe, não foi algo planejado.”	
Finaliza	 rapidamente	 ao	 perceber	 a	 expressão	
um	 tanto	 agressiva	do	primeiro	 fotoexplorador.	
Eu	peço	silêncio	e	digo:	“percebam!	Nós	ainda	
estamos	nos	movimentando.”	Todos	nos	assus-
tamos	ao	escutarmos	um	apito	estridente:	PIUÍ,	
PIUÍ...	
Um	fotoexplorador	da	equipe	diz	achar	mais	se-
guro	se	todos	nós	saltássemos	desse	dispositivo	
para	continuarmos	a	missão.	Entretanto,	uma	fo-
toexploradora	do	grupo	argumenta	o	contrário:	
“os cálculos de pouso da nossa missão indica-
vam exatamente esse local para aterrisagem, 
isso deve fazer parte do percurso, nós estamos 
em cima de um meio de transporte dos seres 
humanos denominado por eles de trem eu 
acho melhor prosseguirmos em cima dele”.	O	
meu	dispositivo	eletromagnético	projeta	um	ho-
lograma	com	a	seguinte	mensagem:	
Se o grupo decidir por saltar do trem sigam 
para a carta de número 11.
Caso o grupo prefira descobrir sobre a estação 
final deste trem sigam para a carta de número   
7.
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Carta Número 2

2 UNIVERSIDADE

Esse	 jogo	é	para	 corajosos.	Por	 isso	 joguem	o	
dado	
Se	 sair	 o	 número	 1	 ou	 2	 quem	 irá	 continuar	 o	
jogo	será	a	equipe	de	fotoexploradores	da	side-
rúrgica.
Se	 sair	 o	 número	3	 ou	 4	 quem	 irá	 continuar	 o	
jogo	será	a	equipe	de	fotoexploradores	da	esco-
la.
Se	 sair	 o	 número	5	 ou	6	quem	 irá	 continuar	 o	
jogo	será	a	equipe	de	fotoexploradores	do	par-
que	de	diversões.
(Coloquem	essa	carta	no	tabuleiro	em	cima	do	
número	 2.	Quando	 o	 jogo	 retornar	 para	 a	 uni-
versidade	vocês	prosseguirão	 lendo	a	carta	de	
número	6).

2. ESCOLA

(Observação:	Caso	ainda	não	 tenham	passado	
pelas	cartas	3,	4,	5,	8	e	9	vocês	poderão	acrescen-
tá-la	diretamente	ao	tabuleiro	neste	momento).	
O	professor	de	ciências,	chamado	Victor	Hugo,	
que	estava	conversando	conosco,	se	desconge-
la,	enfia	a	mão	no	bolso,	nos	entrega	um	bilhete.	
Em	seguida	entra	em	uma	sala,	o	bilhete	conti-
nha	os	seguintes	dizeres:	“se vocês chegaram 
até aqui significa que conseguiram conquistar 
todas as moedas energéticas necessárias para 
transportá-los até as suas dimensões. Agora 
vocês irão para o pátio e lá colocarão todas as 
moedas nas mãos do colega do grupo que tem 
omaior senso de colaboração, ou seja, que usa
seus conhecimentos para ajudar as pessoas
ao seu redor. O mestre irá contar até 3 e vocês
ativarão seus dispositivos.”	Seguimos	todas	as
orientações	e	ao	chegarmos	no	pátio,	eu	disse:
vamos	 juntos	para	a	última	 fase	dessa	missão,
comigo...	1,	2,	3	“ATIVAR	DISPOSITIVO	ELETRO-
MAGNÉTICO”.	Agora,	já	invisíveis	aos	seres	hu-
manos,	entramos	em	nossos	fotomóveis	(ondas
eletromagnéticas)	vindos	do	sol	e	nos	desloca-
mos	 por	 um	 longo	 caminho.	 Somos	 refletidos
pela	água	de	um	rio	e	perdemos	um	pouco	de
combustível	eletromagnético	em	forma	de	calor
absorvido	pelas	moléculas	d’água.	 	Além	disso,
as	moléculas	 dos	 gases	 da	 atmosfera	 também
capturam	um	pouco	da	energia	dos	nossos	foto-
móveis.	Em	seguida,	nossos	veículos	nos	levam
até	grandes	painéis,	nós	passamos	por	um	vidro

com	as	 seguintes	 anotações	 “painel	 fotovoltai-
co”	 e	 nossos	 fotomóveis	 começam	 a	 arrancar	
vários	 elétrons	 dos	metais	 condutores	 que,	 ao	
se	 acumularem	 em	 diferentes	 regiões	 dessas	
placas,	dão	origem	à	um	potencial	elétrico.	Nós,	
agora,	entramos	juntamente	com	essa	“nuvem”	
de	elétrons	até	um	fio	e	depois	outro	e	mais	outro	
fio.	Começamos	a	gritar,	mas	dessa	vez	não	é	de	
desespero	 porque	 depois	 dessa	 longa	 jornada	
nós	já	estamos	bem	corajosos,	na	verdade,	es-
tamos	nos	divertindo	bastante	nesse	tobogã	de	
elétrons.	No	fim,	entramos	em	um	fio	muito	fino	
dentro	de	uma	lâmpada	e	uma	forte	luz	é	libera-
da.	Eu,	mestre,	grito:	“Realmente	a	energia	não	é	
criada	nem	perdida	ela	se	transforma	e	se	con-
serva.	Agora	 sim	nós	encontramos	uma	matriz	
energética	sustentável	e	podemos	nos	transpor-
tar	para	nossas	dimensões	paralelas.	Parabéns	
fotoexploradores!	 Todos	 juntos	 comigo	 1,	 2,	 3...	
ATIVAR	DISPOSITIVO	ELETROMAGNÉTICO.”

2. PARQUE DE DIVERSÕES

Sem	luz	todos	começaram	a	correr	de	um	lado	
para	o	outro	e	a	conversarem	bem	alto.	Alguns	
dizem:	meu	filho...	meu filho está lá na barca e 
a energia acabou. Outros	dizem:	“vamos em-
bora rápido... rápido. Que absurdo um parque 
de diversões não ter um gerador.”	Um	 jovem	
que	estava	ao	meu	 lado	pede	calma	e	explica:	
“os brinquedos com certeza têm mecanismos 
de segurança para essas situações. Além dis-
so, eu me informei antes na internet e dizia que 
o parque tem o seu próprio gerador elétrico.”
Eu	me	 viro	para	 ele	 e	pergunto:	 “Qual	 é	 o	 seu
nome?	Como	sabe	de	tudo	isso?	O	que	é	mesmo
esse	gerador	elétrico?”	O	rapaz	responde:	“meu
nome é Ygor Bernardes. Eu sou professor de fí-
sica e estou aqui com alguns alunos para uma
aula investigativa. O gerador é um equipamen-
to capaz de transformar energia potencial quí-
mica do combustível em energia cinética mo-
vendo um ímã que em seguida gera corrente
elétrica. Ele converte energia potencial quími-
ca em elétrica para suprir as necessidades de
determinado local. Alguns são automáticos e
se ligam assim que ocorre interrupção da cor-
rente da energia elétrica.”	 Eu	 agradeço	 pelos
esclarecimentos	e	antes	de	terminar	minha	fala,
o professor	 Ygor	 me	 interrompe	 dizendo:	 “eu
preciso ir para reunir e acalmar melhor todos
os meus alunos. Tchau tchau.”	Após	a	conver-
sa	 com	 o	 professor,	 escuto	 um	 funcionário	 do
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parque	falando	que	é	preciso	conferir	o	gerador,	
porque	o	fornecimento	da	energia	elétrica	da	ci-
dade	foi	interrompido.	Eu	resolvo	seguir	o	sujei-
to,	chegamos	a	um	galpão	fechado	em	que	outro	
funcionário	já	estava	esperando	e	comenta:	“nós 
precisamos encontrar aquele botão vermelho 
grande para ligarmos esse gerador, alguém 
desligou seu modo ‘hibernação’ e por isso 
ele não ligou automaticamente. Não consigo 
enxergar nada.”	 Eu	 percebo	 a	 dificuldade	 dos	
funcionários	e	 resolvo	ajudar	ativando	a	 luz	do	
meu	 dispositivo	 eletromagnético,	 agora	 com	 o	
ambiente	 iluminado	os	 funcionários	encontram	
os	botões	de	controle	e	ligam	o	gerador.	Um	ba-
rulho	alto	se	inicia	e	depois	de	alguns	segundos	
todas	as	luzes	e	os	brinquedos	do	parque	voltam	
a	funcionar.	As	pessoas	gritam	aliviadas,	os	fun-
cionários	me	agradecem	pela	ajuda	e	quando	re-
solvo	desligar	a	luz	do	dispositivo	ele	apita	com	
a	seguinte	mensagem:	você foi um verdadeiro 
mestre auxiliando os seres humanos com esse 
problema de fornecimento de energia, por 
isso, sua equipe acaba de receber 500 moedas 
energéticas. Entre agora em contato com os 
membros de sua equipe peça-os para cantar 
o trecho de uma música como forma de agra-
decimento. Após a cantoria de toda a equipe
vocês poderão continuar o jogo pela carta de
número 4, caso não queiram cantar, as demais
equipes poderão lançar o dado e aquela que
obtiver o maior valor continuará a missão.

2 SIDERÚRGICA

Nós	agradecemos	e	nos	despedimos	do	senhor	
Wilson	 sendo	 que,	 cada	 fotoexplorador,	 nesse	
momento,	cria	sua	própria	 forma	de	despedida	
seja	com	um	toque	de	mão	diferente,	um	abraço	
ou	um	gesto.	Em	seguida,	mesmo	com	receio,	eu	
percebo	que	o	homem	que	estava	atrás	da	por-
ta	não	está	mais	lá	e	decido	abri-la	lentamente...	
nós	 observamos	 vários	 homens	 sentados	 em	
volta	de	uma	mesa.	Seus	corpos	estavam	meio	
reluzentes	 e	 ao	 mesmo	 tempo	 transparentes,	
nos	entreolhamos	achando	aquela	cena	bem	es-
tranha.	Eu	me	dirijo	a	eles	pedindo	para	se	apre-
sentarem,	um	deles	começa	a	falar: “por vocês 
serem seres superiores conseguiram ativar 
nossa presença quando conversaram sobre a 
história das máquinas, nós viemos de outra di-
mensão. Somos inventores e fomos enviados 
para	 auxilia-los nesta missão. Eu sou James 
Watt, este sentado na ponta é Richard Thevith-

ck, o que está no canto é Thomas Savery e ao 
seu lado o também pioneiro Thomas Newco-
men.” Um de nós pergunta: “o que vocês inven-
tores têm de diferente das outras pessoas?”	
James	responde:	“na minha opinião nós inven-
tores temos em comum a persistência e o gos-
to por montar e desmontar as coisas e cres-
cemos em ambientes que estimularam isso. 
Eu por exemplo, adorava construir modelos na 
oficina de barcos do meu pai. O fato de termos 
vivido aqui durante a revolução industrial tam-
bém influenciou muito.”	 Eu	 o	 interrompo	 com	
o seguinte	questionamento:	 “nós	estamos	com
a	missão	de	 compreendermos	 sobre	 a	 energia
neste	 planeta	 e	 também	 sobre	 a	 utilização	 de
minerais.	Qual	 a	 relação	 entre	 o	 que	 vocês	 in-
ventaram	e	a	nossa	missão?”.	O	inventor	Thomas
se	levanta	e	diz	que	precisaremos	decidir:

Caso	a	maioria	considere	que	não	existe	muita	
relação	entre	energia	e	mineração/siderurgia	si-
gam	para	a	carta	de	número	12
Agora	se	o	grupo	acha	que	os	 inventores	con-
seguirão	 relacionar	 energia	 e	mineração	 conti-
nuem	pela	carta	de	número	3

Cartas de Número 3

3 UNIVERSIDADE

A	bibliotecária	percebendo	a	nossa	curiosidade	
sobre	energia	e	matéria,	se	aproxima	e	pergunta:	
“vocês sabem onde surgiu a palavra ‘energia’?”	
Todos	 juntos	 respondemos:	 “Não”.	 Ela	 também	
nos	pergunta	se	queremos	nos	sentar	e	ouvir	um	
pouco	 de	 história.	 Todos	 juntos	 respondemos:	
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“Yes”.	Ela	começa	a	história	nos	explicando	que:	
“A	palavra	energia	na	ciência	aristotélica	vem	do	
termo	grego	‘energeia’	e	significava	no	dicioná-
rio	grego:	força,	algo	que	transforma,	que	movi-
menta.	Aristóteles	 sistematizou	a	cultura	grega	
e	propôs	dois	 termos	para	explicar	a	energia	e	
a	matéria.	 Ele	 falava	 na	 existência	 do	 ato	 e	 da	
potência.	A	potência	está	relacionada	à	capaci-
dade	de	transformação	da	matéria	e	o	ato	seria	a	
realidade	da	matéria,	sua	forma	e	atual	posição”.	
Um	de	nós	a	interrompe	e	comenta...	“Eu sei um 
exemplo para isso... é como um grupo de ami-
gos reunidos com alguns instrumentos. Isso é 
a potencialidade, que irá passar ao ato quando 
começarem a ouvir a música e dançar”.	A	bi-
bliotecária	sorri	e	nos	diz	“Isso	mesmo.	Você	está	
acompanhando	o	raciocínio.	Por	muito	tempo	as	
ideias	de	Aristóteles	influenciaram	os	filósofos...”	
A	bibliotecária	é	interrompida	por	um	professor	
da	Universidade	que	precisa	de	seu	auxílio.	Ela	
se	 despede	de	nós,	mas	 antes	 de	 sair	 entrega	
um	papel	com	os	seguintes	dizeres:
“Por terem a paciência e o interesse na his-
tória das ciências vocês receberão agora 500 
moedas energéticas. Está acontecendo neste 
momento uma aula prática na quadra da uni-
versidade sobre o dilema “força X energia” não 
percam esta oportunidade, sigam correndo 
para lá, pela carta de número 9.”

3. ESCOLA

Esta	corrida	é	para	fotoexploradores	com	anseio	
pelo	 conhecimento.	 Aqueles	 que	 se	 conside-
rarem	detentores	de	 todo	 saber	 já	 perderam	a	
curiosidade.	Por	isso,	joguem	o	dado:

Se	 sair	 o	 número	 1	 ou	 2	 quem	 irá	 continuar	 o	
jogo	será	a	equipe	de	fotoexploradores	da	side-
rúrgica.
Se	 sair	 o	 número	3	 ou	 4	 quem	 irá	 continuar	 o	
jogo	será	a	equipe	de	 fotoexploradores	da	uni-
versidade.
Se	 sair	 o	 número	5	 ou	6	quem	 irá	 continuar	 o	
jogo	será	a	equipe	de	fotoexploradores	do	par-
que	de	diversões.
(Coloquem	essa	carta	no	tabuleiro	em	cima	do	
número	correspondente.	Quando	o	jogo	retornar	
para	a	escola	vocês	prosseguirão	lendo	a	carta	
de	número	6).

3. PARQUE DE DIVERSÕES

3- Um	homem	vestido	de	maquinista	grita	bem
alto:	“RÁPIDO! RÁPIDO! NÃO PERCAM A SA-
ÍDA DO PRÓXIMO VAGÃO DA MONTANHA
RUSSA MAIS VELOZ DO MUNDO!”	Nós	olha-
mos	 uns	 para	 os	 outros	 e	 rapidamente	 corre-
mos	em	direção	à	entrada	da	montanha.	Eu	fico
para	trás	pedindo	para	vocês	me	esperarem,	ao
chegarmos	lá	nós	entramos	na	fila	do	lado	direi-
to	 do	 portão.	 Eu	 reparo	 no	 brinquedo	 e	 acabo
comentando	em	voz	alta	 sobre	a	existência	de
algumas	 partes	 remendadas	 na	 parte	 dos	 tri-
lhos	do	brinquedo,	o	 funcionário	do	parque	ao
escutar	 responde:	 “fiquem tranquilos porque
essas emendas fazem parte da estrutura, são
frestas necessárias devido a dilatação do aço
dos trilhos com o calor recebido nos períodos
quentes do dia e também do atrito durante seu
uso”. Agora	mais	 tranquilo,	 eu	 pergunto,	 dessa
vez	com	uma	voz	baixa,	se	vocês	realmente	con-
fiarão	nesse	brinquedo	humano?	Todos	respon-
dem	bem	animados:	“SIM”. O	vagão	chega,	 as
pessoas	descem,	nós	entramos	e	somos	amar-
rados	 ao	 banco	 pelo	 sinto	 de	 segurança.	Uma
fotoexploradora	de	nossa	equipe	comenta:	eles
nos amarram assim por causa da inércia para
que nossos corpos não sejam lançados ao ar.
Com	esse	comentário	ficamos	um	pouco	assus-
tados,	já	que	não	podemos	morrer	enquanto	es-
tivermos	na	 forma	humana.	Entretanto,	mesmo
um	pouco	 resistente,	 eu	decido	por	não	aban-
donar	a	equipe	e	permaneço	dentro	do	vagão.	O
passeio	começa	e	o	pequeno	vagão	é	lentamen-
te	puxado	até	o	ponto	mais	alto	da	montanha-
-russa.	Um	de	nós	grita:	“desce... desce logo...
porque quanto mais alto for esse ponto, maior
será a energia do carro”.	De	 repente,	 nós	 não
conseguimos	visualizar	mais	os	 trilhos	e	o	car-
rinho	 desce	 com	 uma	 alta	 velocidade	 e	 nova-
mente	sobe,	em	seguida	fica	de	ponta	cabeça	e
a	sensação	é	que	nosso	corpo	fica	mais	pesado
e	depois	mais	 leve.	Todos	gritam	bastante	com
toda	 essa	 adrenalina,	 quase	 todos,	 menos	 eu
que	estou	calado	com	meus	olhos	arregalados
e	 segurando	 firmemente	 no	 aro	 de	 segurança.
Após longos 4 minutos o trem faz um barulho
diferente e nós observamos a existência de
pastilhas de freio que, por aumentarem o atri-
to, conseguem transformar energia mecânica
em calor e diminuir a velocidade do vagão ao
fazer uma força contrária ao movimento.	O	va-
gão	para	e	 todos	estamos	em	choque,	mas	de
repente	eu	comento:	“nem	nossos	fotomóveis	na
velocidade	da	 luz	me	deram	tanto	medo”.	Após
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esse	 breve	 comentário	 começa	 uma	 gargalha-
da	 generalizada,	 até	 eu	 não	 resisto	 e	 solta	 um	
sorriso	de	alívio.	Assim	que	nós	saímos	da	mon-
tanha-russa	 os	 dispositivos	 em	 nossos	 pulsos	
avisam:	vocês foram corajosos! Se arriscando 
nesse brinquedo, pois quando o vagão está 
subindo acontece transformação de energia 
cinética (do movimento) em energia potencial 
gravitacional e quando ele desce a energia po-
tencial gravitacional acumulada se transforma 
em cinética. Vocês sobreviveram a essa pri-
meira etapa e por isso acabam de receber 500 
moedas energéticas! Agora decidam:
Se o grupo não tem medo da matemática si-
gam para a carta de número 9.
Caso o grupo não esteja disposto a realizar 
contas sigam para a carta de número 5.

3. SIDERÚRGICA

Após	 o	meu	 questionamento	 cheio	 de	 ímpeto,	
o inventor	 James	Watt	 comenta:	 “o mestre de
vocês está um pouco ansioso, mas vamos...
se sentem que nós contaremos uma parte da
história. A palavra está com você Thomas Sa-
very.”	Savery	diz:	 “eu	 inventei	a	máquina	 “ami-
ga	do	mineiro”	que	era	capaz	de	retirar	água	em
minas	com	mais	de	10	metros	de	profundidade.
No	século	XVI	a	grande	demanda	de	carvão	mi-
neral	 e	 o	 constante	 crescimento	 da	 Inglaterra
obrigava	os	mineiros	a	escavarem	cada	vez	mais
fundo	atrás	de	carvão	e	assim	atingiam	muitas
veias	d’água	tornando	as	minas	em	verdadeiros
poços.	Minha	máquina	funcionava	basicamente
assim:	um	cilindro	era	preenchido	com	vapor	em
alta	pressão	e	resfriado	rapidamente.	Quando	o
vapor	 se	 condensava,	 um	vácuo	era	produzido
no	interior	do	cilindro,	fazendo	com	que	a	água
do	fundo	da	mina	preenchesse	o	espaço	do	cilin-
dro.	Por	meio	de	um	jogo	de	válvulas,	a	água	era
retida	no	 interior	do	cilindro	e,	quando	este	 se
enchia	novamente	com	vapor	em	alta	pressão,
a	água	era	bombeada	para	 fora	da	mina.	SIM-
PLES	E	GENIAL!”	“Entretanto, meu caro amigo,
muitas delas explodiram e causaram graves
acidentes. Por isso, eu, Thomas Newcomen,
precisei pedir autorização para trabalhar em
um projeto de aperfeiçoamento da sua máqui-
na. A minha eu chamei de ‘máquina atmosféri-
ca’, nela o vapor d’água aquecido se expandia
e impulsionava um êmbolo num cilindro e de-
pois uma alavanca que propulsionava o veio da
bomba que descia para a mina. Com a minha

máquina os mineiros conseguiram tirar água 
de profundidades maiores que 50 metros.”	Um	
de	nós	exclama:	“Eu	estou	admirado	da	persis-
tência	desses	humanos.	 Imagino	eu	que	vocês	
não	desenvolveram	esses	 instrumentos	na	pri-
meira	tentativa.”	James	Watson,	com	um	tom	de	
voz	 bem	 orgulhoso,	 respondeu: “não mesmo 
meu caro amigo. Essas modificações só acon-
teceram depois de muitos testes, por exemplo, 
para deixar a máquina a vapor ainda mais efi-
ciente eu precisei criar uma câmara separada 
para condensação. Isso fez muita diferença, 
pois o pistão de dentro do cilindro não ficava 
mudando de temperatura porque, com a câ-
mara de resfriamento separada, não era preci-
so lançar jatos de água dentro do cilindro para 
resfria-lo. Além disso, acoplei sistemas que 
permitiam girar um eixo e, portanto, rodas ao 
invés de simplesmente eixos para cima e para 
baixo. Minha máquina substituiu o trabalho an-
tes realizado por animais e moinhos de vento. 
FOI IMPRESCINDÍVEL PARA A REVOLUÇÃO 
INDUSTRIAL!”	Os	Thomas	se	entreolham	e	se	
perguntam:	“como	não	pensamos	nisso	antes?”	
Um	 fotoexplorador	 pergunta:	 “e	 você	 Richard	
Thevithck	contribuiu	com	o	quê?”	Ele	responde:	
“eu juntei o útil ao agradável. Associei a máqui-
na a vapor de Watt com as locomotivas a car-
vão que existiam até o momento, simplesmente 
criei a primeira locomotiva, ou seja, o primeiro 
trem.”	 De	 repente	 um	 vapor	 esbranquiçado	 e	
aquecido	 toma	conta	do	 lugar	 e	 sopra	 um	pa-
pel	nos	meus	pés,	eu	fico	trêmulo	e	assustado,	e	
por	isso,	peço	para	um	de	vocês	ler	a	mensagem	
que	diz:	“vocês	ganharam	300	moedas	energé-
ticas	por	compreenderem,	por	meio	da	história	
dos	motores,	que	para	haver	conversão	contínua	
de	calor	em	trabalho,	um	sistema	deve	realizar	
ciclos	entre	fontes	quentes	e	frias,	continuamen-
te.	Em	cada	ciclo,	 é	 retirada	uma	certa	quanti-
dade	de	calor	da	fonte	quente	(energia	útil),	que	
é	parcialmente	convertida	em	trabalho,	sendo	o	
restante	rejeitado	para	a	fonte	fria	(energia	dissi-
pada)”.	Nós	nem	tivemos	tempo	para	comemorar	
nossas	moedas	porque,	assim	que	terminamos	
a	leitura	da	mensagem,	um	monstro	de	fumaça	
escura	entra	pela	janela	da	locomotiva	e	começa	
a	falar	com	uma	voz	alta	e	grossa:	“Ahahahahah 
os humanos... e sua mania de destacarem ape-
nas a parte boa da história, os inventores se 
esqueceram de falar de mim. Mister fuligem! A 
poluição eliminada pela queima desses com-
bustíveis fósseis que aqueceram todos esses 
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vapores. O motor de Newcomen foi chamado 
de moinhos satânicos escuros! Na Inglaterra 
eu gerei um verdadeiro nevoeiro assassino du-
rante a época da Revolução Industrial e apesar 
dos motores terem evoluído eu ainda conti-
nuo sendo eliminada pela queima de gasolina 
e diesel. Eles podem até tentar me filtrar, mas 
eu sempre escapo. Haahahahahha Se eu fosse 
vocês fotoexploradores sairia correndo pois, 
se ficarem, serão intoxicados com todo prazer 
ahahahahahahahah.”	Os	cientistas	voltaram	as-
sustados	 para	 suas	 dimensões.	 Eu	 tenho	 uma	
ideia...	 vamos	elaborar	 juntos	uma	 resposta	 rá-
pida	para	esse	“mister	fuligem”	explicando	sobre	
as	potencialidades	das	atuais	fontes	renováveis	
de	energia	do	planeta	Terra.
Nossos	dispositivos	informam:	“após	a	resposta	
do	grupo,	caso	todos	os	fotoexploradores	à	con-
siderem	boa,	 vocês	conseguirão	espantar	esse	
insolente,	 porém,	 realista	monstro	 e	 receberão	
mais	200	moedas	energética	para	prosseguirem	
até	a	carta	de	número	5.	Caso	não	consigam	ex-
plicar	sobre	as	 fontes	renováveis	de	energia	as	
demais	 equipes	 lançarão	 o	 dado	 e	 aquela	 que	
tirar	o	maior	número	continuará	o	jogo.	Quando	
a	missão	retornar	para	este	território	vocês	pros-
seguirão	pela	carta	5.”

Cartas de Número 4

4 UNIVERSIDADE

Nós	fomos	até	a	biblioteca	e	de	lá	caminhamos	
pelos	longos	corredores	da	universidade.	Em	se-
guida,	perguntamos	para	um	guarda:	“Bom	dia!	
Onde	fica	um	pátio	com	uma	fonte?”	O	guarda	
orienta:	“essa fonte fica perto da porta da fren-
te do prédio, virem à direita e sigam”. Nós	nos	
empolgamos	e	começamos	a	correr	no	corredor.	
O	 guarda	 apita	 levemente	 e	 pede	 para	 cami-
nharmos	ao	 invés	de	correr.	Assim	que	passa-
mos	pela	porta	principal	do	prédio	nós	visuali-
zamos	a	fonte.	O	dia	está	lindo	e	a	universidade	
tem	 um	maravilhoso	 jardim	 ao	 redor	 da	 fonte.	
Ao	nos	aproximarmos	da	fonte	nós	observamos	
a	existência	de	um	instrumento	grande	ao	lado	
com	uma	placa	indicando	termômetro	avisando	
que	a	temperatura	do	dia	naquele	momento	está	
em	 torno	de	 26	 °C.	Um	de	 vocês	me	pergunta	
“E agora o que nós faremos?”	Em	seguida,	ao	
colocar	a	mão	na	água	se	assusta	porque	a	água	
está	 “gelada”.	 Todos	 nós	 resolvemos	 colocar	 a	
mão	na	 água	para	 experimentar	 e	 juntos	 dize-

mos	“É	verdade!”.	Uma	fotoexploradora	da	equi-
pe	pergunta:	“Será que é porque a fonte é de 
barro?”	Ficamos	um	breve	momento	em	silêncio	
e	reflexão,	até	que	um	de	nós	interrompe	o	mo-
mento	gritando	“O QUE É ISSO? SENTI ALGO 
BEM QUENTE NO MEU PÉ. OLHA SÓ! É UMA 
MOEDA. Estranho. Se a moeda e a água da fon-
te estão embaixo do mesmo sol, porque uma 
está mais quente que a outra?”	 Eu,	 o	mestre,	
começo	a	me	preocupar	com	tantas	perguntas	
sem	respostas.	No	termômetro	há	o	desenho	de	
vários	cientistas,	de	repente,	um	deles	toma	vida,	
salta	 do	 termômetro	 e	 fala	 “Eu	 sou	 Fahrenheit	
(meu	nome	se	pronuncia	Farenrraite),	vivi	no	sé-
culo	XVIII	(dezoito)	e	estou	precisando	muito	da	
ajuda	de	vocês.	Por	isso,	informo	que	agora	foto-
exploradores	existem	duas	opções:
Se	querem	continuar	essa	conversa	comigo	si-
gam	para	o	número	5.

4. ESCOLA

Nós	optamos	por	ficar	um	pouco	mais	na	plan-
ta	e	ela	nos	 transportou	das	 folhas	para	a	 raiz,	
por	meio	de	tubos	finos.	Enquanto	estávamos	ali	
armazenados	 na	 raiz	 de	 uma	 planta,	 chamada	
pelos	terráqueos	de	cenoura,	nós	aproveitamos	
para	 descansarmos	 um	 pouco	 da	 viagem.	 Só	
que	de	repente	a	raiz	começa	a	se	movimentar	
muito,	alguém	está	retirando	a	cenoura	da	Terra,	
ouvimos	ainda	a	 seguinte	 fala:	 “Hoje o lanche 
da escola será sopa e essas cenouras já estão 
com um tamanho ótimo!”.	 Eu,	mestre,	 informo	
a	 vocês	 “Ah!	 Acabamos	 de	 descobrir	 o	 nome	
do	lugar	em	que	nós	estamos.	Em	uma	escola.”	
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Nosso	companheiro	de	equipe	explica:	“Eu já li 
sobre esse lugar é onde os terráqueos vivem a 
maior parte da sua vida e se educam para con-
viverem em sociedade.”	A	cantineira	leva	a	ce-
noura	para	a	cozinha	e	após	lavá-la	ela	começa	
a	 cortá-la.	Nós	nos	desesperamos	com	aquela	
lâmina	afiada,	mas	eu	peço	para	 ficarmos	bem	
juntinhos.	Agora	nós	entramos	numa	água	bem	
quente	e	eu	peço	para	vocês	ativarem	a	 roupa	
de	proteção	térmica.	Nós	estávamos	inicialmen-
te	no	fundo	da	panela	só	que	após	algum	tempo	
a	água	começou	a	 fazer	uma	corrente	de	con-
vecção	devido	a	transferência	de	calor	e	aí	o	pe-
daço	de	cenoura	em	que	estávamos	começa	a	
dançar	dentro	da	panela.	
Após	algum	tempo	ali	o	pedaço	de	cenoura	se	
expande	um	pouco	e	o	calor	começa	a	diminuir.	
Um	de	nós	comenta:	“As cozinheiras provavel-
mente desligaram a fonte de calor.”	 Uma	 das	
cozinheiras	coloca	uma	colher	prateada	dentro	
da	 panela,	 após	 um	 tempo,	 ao	 tentar	 pegá-la	
não	consegue.	A	outra	explica	que	as	colheres	
de	metal	se	aquecem	muito	rapidamente	e	pede	
para	 ela	 usar	 a	 colher	 de	madeira.	Um	de	 nós	
comenta	que:	“na Terra também existem mate-
riais que conduzem bem o calor e outros que 
são mais isolantes.”	Eu	digo:	“nós	temos	conhe-
cimentos	avançados	sobre	como	usar	essas	pro-
priedades	dos	materiais.	Será	que	os	terráqueos	
também	têm?”	Nós	escutamos	o	barulho	de	uma	
sirene.		Em	seguida,	a	seguinte	mensagem	apa-
rece	em	nossos	dispositivos:	“O jogo está pau-
sado, para prosseguir todos da equipe preci-
sarão compartilhar qual a sua comida favorita.” 
Após	isso,	a	cozinheira	nos	coloca	em	outro	re-
cipiente	e	o	entrega	para	uma	outra	pessoa	que	
imaginamos	serem	os	estudantes	da	escola.	Um	
ser	microscópico	que	estava	no	prato	(a	equipe	
pode	sugerir	qual	 era	esse	 ser)	 fala	 conosco	e	
explica	que	foi	enviada	para	nos	orientar	sobre	
as	próximas	etapas,	ele(a)	diz:
Se vocês já sabem como será o percurso após 
a ingestão da cenoura pelo estudante sigam 
para o número 3.
Agora caso queiram continuar descobrindo 
como essa energia química será aproveitada 
pelo corpo do estudante sigam para o número 
6.

4. PARQUE DE DIVERSÕES

Nós	nos	aproximamos	de	uma	área	grande	e	re-
tangular	e	 lá	dentro	observamos	vários	objetos	

batendo	uns	nos	outros.	Eu	acho	que	são	meios	
de	locomoção	dos	seres	humanos!?	O	estranho	
é	o	fato	deles	ficarem	apenas	batendo	uns	nos	
outros	sem	se	deslocarem	muito.	A	fotoexplora-
dora	leitora	lê	a	fachada	do	brinquedo	e	comen-
ta:	“ele se chama carrinho de bate-bate. Parece 
os veículos de transporte dos seres humanos, 
mas nesse caso eles apenas brincam com eles. 
Vamos experimentar!?”	Por	sorte	não	havia	fila	
nesse	 brinquedo	 e	 rapidamente,	 de	 dois	 em	
dois,	nós	entramos	nos	carrinhos.	O	funcionário	
explica:	“ele só tem acelerador e direção. Agora 
coloquem os cintos e se divirtam!”	No	começo	
achamos	 desconfortáveis,	mas	 aos	 poucos	 fo-
mos	nos	soltando.	Seres	humanos	de	 todas	as	
idades	gargalhavam	e	batiam	em	seus	carrinhos,	
seus	corpos	eram	quase	lançados	para	fora.	Nós	
reparamos	na	existência	de	 fios,	 que	pareciam	
anteninhas,	 ligando	os	carrinhos	à	uma	grande	
tela	metálica	localizada	no	teto,	ao	longo	de	toda	
pista,	 às	 vezes,	 soltava	 uma	 faísca	 no	 contato	
entre	essa	anteninha	metálica	e	a	tela.	Quando	
saímos	 do	 brinquedo	 eu	 comento	 que	 prestei	
atenção	em	todos	os	detalhes	e	compreendi	que	
os	 humanos	 aplicaram	 muitos	 conhecimentos	
na	 elaboração	 desse	 brinquedo.	 Os	 carrinhos	
feralmente	 não	 se	 deformam	nem	nos	machu-
cam	durante	as	colisões,	porque	estão	 revesti-
dos	com	borrachas,	o	que	torna	a	colisão	do	tipo	
elástica.	 O	 tempo	 de	 impacto	 dos	 carrinhos	 é	
prolongado,	por	isso,	a	força	de	impacto	é	menor.	
Um	de	vocês	me	pergunta:	“mestre você enten-
deu o porquê daquelas anteninhas metálicas 
nos carros?”.	O	funcionário	do	parque	escuta	a	
pergunta	e	responde	antes:	“o carrinho recebe 
energia elétrica dessa tela que fica em cima 
dele. Ele só funciona se estiver ligado a ela. As 
vezes nós até precisamos fazer manutenção 
nessa parte.”	Assim	que	o	 funcionário	 termina	
de	 falar	 vocês	 escutam	uma	 voz	que	 ecoa	por	
todo	parque	em	alto-falantes	avisando:	“obriga-
da	pela	visita!	O	parque	Fisicolândia	informa	que	
irá	se	fechar	em	15	minutos.	Por	gentileza	se	di-
rijam	ao	portão	de	saída”.	Um	dos	carrinhos	de	
batida,	sem	ninguém	dentro,	vem	em	nossa	dire-
ção	com	a	seguinte	mensagem	pintada	em	seu	
capô:	 “vocês	 receberam	250	moedas	energéti-
cas	pelos	conhecimentos	adquiridos	no	carrinho	
de	 bate-bate.	 O	 grupo	 ainda	 não	 completou	 a	
missão,	por	isso,	não	se	dirijam	para	saída	como	
os	humanos,	sigam	para	a	carta	de	número	6”.

4. SIDERÚRGICA
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Todos	juntos	“Uhuuu	ATIVAR	MICRO	PARAQUE-
DAS”.	 Nós	 caímos	 justamente	 na	 roupa	 de	 um	
dos	 funcionários,	 um	 fotoexplorador	 observa	 o	
rosto	desse	funcionário	e	comenta:	“nossa! Olhe 
para o rosto deles. Eles estão bem úmidos, 
vermelhos e brilhantes.”	 Outro	 fotoexplorador	
diz:	“eles devem trabalhar na manutenção e por 
isso estão bem próximos da fonte de calor, esse 
calor também queima a pele, seu corpo tenta 
eliminar o excesso por meio do suor. Sabia que 
o corpo humano, se não repor essa água pode-
rá se desidratar?” Eu	peço	silêncio	para	ouvir-
mos	o	que	estão	conversando	e	assim,	entender-
mos	um	pouco	mais	sobre	esse	lugar.	De	repente
um	dispositivo	pendurado	no	pescoço	de	um	dos
funcionários	apita	e	eles	saem	correndo	rapida-
mente.	Depois	disso	um	deles	comenta:	“ainda
bem José que temos esse dispositivo para in-
dicar a concentração de monóxido de carbono.
Você já pensou se um dia desses ele não fun-
cionar hein?”	O	outro	responde:	“aí é morte na
certa seu Antônio. Isso é só mais um dos mui-
tos riscos que corremos nessa nossa profissão
camarada. Não se lembra do final do ano pas-
sado a explosão do moído de coque que matou
o nosso amigo.” “Jamais	me	 esquecerei	 disso”
Eles	pausam	tristes	e	pensativos	por	alguns	mi-
nutos,	 um	deles	 tira	 um	 jornalzinho	 do	 bolso	 e
se	 vira	 para	 o	 companheiro:	 “José, o sindicato
me entregou esse informativo. Aqui fala o nome
de um monte de poluentes à que estamos ex-
postos com a queima do carvão. Tem cromo,
níquel, poeira mineral, tolueno, e por aí vai.”	O
colega	ao	lado	começa	a	tossir	e	a	espirrar.	E	ele
diz:	“está vendo só José. Aquele que está tos-
sindo é o Miguel, eu já falei para usar másca-
ras, mas por causa do calor ele nunca coloca.
Um dia desses eu ainda chamo o técnico de
segurança.”	O	seu	Antônio	responde:	“depois	eu
falarei	com	ele	também.	Eu	sei	muito	de	siderur-
gia,	mas	não	pretendo	trabalhar	por	muito	tem-
po	 nessas	 condições.	Nós	 conhecemos	muitos
colegas	que	se	aposentaram	por	problemas	res-
piratórios	e	até	mesmo	câncer	de	pele.”	O	chefe
do	setor	interrompe	a	conversa	pedindo	para	que
voltem	ao	trabalho	e	auxiliem	no	envio	de	escória
para	as	empresas	de	cimento.	Em	seguida	o	dis-
positivo	em	nossos	pulsos	informa:	“agora	cada
fotoexplorador	da	equipe	comentará	o	que	achou
das	 condições	 de	 trabalho	 dos	 “colaboradores
de	alto-forno”.
Caso	 todos	 participem	 expressando	 suas	 opi-

niões	vocês	receberão	250	moedas	energéticas	
poderão	ligar	a	rampa	novamente	para	que	a	ou-
tra	metade	 da	 equipe	 continue	 sua	 exploração	
com	a	carta	de	número	8,	o	mestre	ficará	se	des-
locando	de	uma	equipe	para	outro	por	meio	de	
um	fotomóvel	vindo	da	luz	emitida	pela	fundição.

Cartas de Número 5

5 UNIVERSIDADE.

Fahrenheit,	o	cientista	que	saltou	do	termômetro	
da	fonte,	em	uma	conversa	conosco	explica:	“Eu	
estou	muito	 revoltado	porque	 escutei	 um	 cien-
tista,	chamado	Leandro	Guia,	conversando	com	
outros	professores	sobre	a	necessidade	de	 tro-
carem	este	termômetro	aqui	da	fonte	por	um	tal	
de	termômetro	digital.”	Eu,	como	mestre,	senti	a	
necessidade	de	 interrompê-lo:	 “Se	acalme!	Pri-
meiramente	 nós	 precisaremos	 conhecê-lo	 me-
lhor	 para	 podermos	 ajuda-lo	 na	 solução	 desse	
problema.”	 	 Fahrenheit	 fica	 vermelho	 de	 vergo-
nha	pede	desculpas	pela	indelicadeza	e	explica:	
“Eu	sou	um	físico	e	vivi	quase	toda	a	minha	vida	
na	 Holanda.	 Atualmente	 permaneço	 vivo	 nos	
estudos	sobre	termologia.	Vocês,	por	serem	se-
res	 complexos,	 conseguiram	me	 acessar	 nesta	
dimensão	 e	 se	 comunicarem	 comigo.	 Antes	 de	
mim	os	termômetros	mais	utilizados	eram	feitos	
com	etanol,	me	desculpem	a	modéstia,	mas	eu	
revolucionei	 o	 sistema	de	medidas	 termométri-
cas	devido	a	precisão	do	termômetro	que	eu	de-
senvolvi.”	 Um	de	 nós	 pergunta:	 “Para que ser-
ve esse negócio de termômetro? O que o seu 
termômetro tinha de tão especial?”. Fahrenheit	
responde:	“Vocês	realmente	não	são	deste	pla-
neta	hein!?	Por	exemplo:	 aqui	na	 fonte,	 o	 calor	
que	vem	do	sol	em	forma	de	onda	eletromagnéti-
ca	transporta	uma	quantidade	de	energia	térmi-
ca	que,	ao	entrar	em	contato	com	essa	parte	gor-
dinha	do	 termômetro	 chamada	bulbo,	 transfere	
seu	calor	para	o	vidro,	o	qual,	transfere	seu	calor	
para	o	mercúrio	que	está	dentro	do	vidro	e	esse	
se	dilata	subindo	nesse	 tubo	 fino.	Essas	nume-
rações	ao	lado,	que	se	parecem	com	uma	régua,	
indicam	a	 temperatura	 do	 dia.	Os	 termômetros	
medem	a	agitação	térmicas	das	partículas,	isto	é,	
suas	energias	cinéticas	médias.	A	minha	grande	
contribuição	foi	justamente	por	utilizar	mercúrio.	
Agora	eles	querem	usar	esse	termômetro	digital	
que	eu	não	sei	se	terá	a	mesma	precisão	que	o	
meu.	Vocês	poderão	me	ajudar?	Tenho	a	impres-
são	que	minha	morte	tem	alguma	relação	com	o	



14

mercúrio.	Será	que	é	por	 isso	que	eles	querem	
trocar?”.	 Eu,	 como	 mestre,	 achei	 essa	 história	
toda	um	tanto	macabra	e	por	isso	decidi	não	nos	
envolver	nesse	problema.	Cochicho	para	saber	
a	opinião	de	vocês	e	percebo	que	também	con-
cordam.	Por	isso	peço	desculpas	ao	Fahrenheit	
explicando	que	não	poderemos	ajudá-lo.	Ele	fica	
muito	furioso	e	entra	novamente	no	termômetro,	
e	em	seguida,	sai	de	lá	com	uma	placa	toda	pra-
teada	com	os	 seguintes	dizeres.	 “Como vocês 
não me ajudaram agora só poderão pegar a 
carta de número 7 caso a equipe consiga ex-
plicar a relação entre o mercúrio e a morte de 
Fahrenheit. Não será permitido consulta e vo-
cês terão 3 minutos para pensarem. Caso não 
consigam relacionar corretamente as demais 
equipes lançarão o dado e quem tirar o maior 
número prosseguirá conquistando território.” 
(Atenção!	Quando	o	jogo	retornar	para	a	Univer-
sidade	vocês	continuarão	pela	carta	de	número	
7).

5 ESCOLA.

Todos	juntos	gritaremos:	“ATIVAR	DISPOSITIVO	
ELETROMAGNÉTICO!”	 Agora	 estamos	 do	 ta-
manho	de	um	ser	humano	 típico.	Atenção!	Va-
mos	ativar	em	nossos	dispositivos	a	camuflagem	
conforme	 o	 uniforme	 das	 pessoas	 desse	 lugar	
chamado	 escola.	As	 cozinheiras	 se	 aproximam	
e	nos	perguntam:	“o que vocês estão fazendo 
pisando nas verduras da horta?”	Eu	respondo:	
“Nos	 desculpem.	Nós	 já	 estamos	 voltando	 pra	
nossa	 turma.”	 Todos	 corremos	 em	 direção	 ao	
corredor	 da	 escola,	 pelo	 vidro	 da	 porta	 obser-
vamos	uma	sala	diferente	com	muitas	vidrarias	
e	instrumentos.	Como	tinham	vários	estudantes,	
decidimos	 nos	 infiltrar	 no	 meio	 deles.	 Alguns	
alunos	 estavam	 explicando	 sobre	 eletricidade	
e	diziam:	“Nós construímos dois exemplos de 
circuitos, um deles é o circuito em série e o ou-
tro em paralelo. Ao ligarmos o interruptor to-
das as lâmpadas ligadas pelo fio de cobre se 
acendem, agora nós iremos pedir para um de 
vocês retirarem uma lâmpada de cada circui-
to. Deixe me ver... pode ser você novato.”	Falou	
isso	apontando	para	um	de	nós.	Com	uma	cara	
de	assustado	o	membro	da	nossa	equipe	foi	até	
ele	e	retirou	uma	lâmpada	de	cada	circuito.	Ele	
ainda	pediu	para	o	nosso	fotoexplorador	explicar	
o que	aconteceu.	Sorte	que	era	o	nosso	compa-
nheiro	mais	estudioso	das	tecnologias	humanas
e	por	isso	conseguiu	explicar	que: “As lâmpadas

do circuito paralelo continuaram acessas mes-
mo com a retirada de uma delas porque exis-
tem outros caminhos para a passagem da cor-
rente elétrica, enquanto que para o circuito em 
série as lâmpadas se apagaram porque existe 
apenas um caminho para a corrente elétrica 
que foi interrompido com a retirada de uma 
das lâmpadas.”	Todos	da	sala	aplaudem	a	expli-
cação	de	nosso	colega	fotoexplorador.	Agora	em	
nossos	dispositivos	eletromagnéticos	aparecem	
a	seguinte	mensagem.	Vocês	acabam	de	ganhar	
500	moedas	 energéticas.	 As	 palmas	 são	 inter-
rompidas	pela	entrada	da	diretora	na	sala,	todos	
estão	em	silêncio,	só	vocês	conseguem	observar	
um	holograma	se	formando	na	frente	do	compu-
tador	da	escola	com	a	seguinte	mensagem:
Caso vocês queiram que a diretora note a pre-
sença de vocês sigam para o número 9.
Se vocês decidirem por ativar os dispositivos 
eletromagnéticos para não serem notados si-
gam para a carta de número 8.

5. PARQUE DE DIVERSÕES

Perto	de	nós	um	balão,	com	o	desenho	de	cavei-
ra,	estoura	e	libera	um	papel	que	voa	e	cai	bem	
no	meu	pé.	Eu	pego	o	papel	e	um	de	vocês	segu-
ra	no	meu	braço	e	fala	que	acha	melhor	jogarmos	
fora,	mas	eu	insisto	e	faço	a	leitura	da	mensagem	
em	 voz	 alta:	 “para	 se	 compreender	 bem	 sobre	
energia	 em	alguns	momentos	 será	 inevitável	 a	
realização	de	cálculos.	A	matemática	não	é	uma	
Casa	do	Terror	como	vocês	imaginam.		Além	dis-
so,	o	medo	atrapalha	o	aprendizado.”	Uma	cavei-
ra	sai	de	dentro	da	Caverna	do	Terror	e	anuncia:
“O medo da matemática fez com que vocês 
não tomassem a melhor decisão. Eu, a cavei-
ra medonha do parque de diversões, informo 
que a partir de agora vocês perderão território 
para o grupo da siderúrgica, o qual, continuará 
o jogo.”
Caso	a	sorte	de	vocês	mude	e	o	jogo	retorne	ao
parque	 de	 diversões	 vocês	 prosseguirão	 pela
carta	de	número	9.

5. SIDERÚRGICA

Nessa	etapa	da	missão	nós	decidimos	por	ati-
var	nossos	dispositivos	para	ficarmos	num	nível	
atômico,	comigo,	no	três,	1,	2,	3:	“ATIVAR	DISPO-
SITIVO	ELETROMAGNÉTICO”.	Agora	três	molé-
culas	de	gás	oxigênio	aparecem,	elas	foram	en-
viadas	para	nos	auxiliarem	na	missão.	Ouvimos	
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uma	 voz	 dizendo:	 “atenção	 fotoexploradores!	
O	 jogo	está	pausado	até	vocês	criarem	nomes	
para	essas	moléculas.”	Nós	percebemos	que	o	
trio	de	moléculas	gasosas	fala	como	em	um	co-
ral	e	juntos	disseram:	“olá!	Nós	somos	molécu-
las	animadas	de	gás	oxigênio	e	vamos	acompa-
nhá-los	nessa	missão	de	relacionar	energia	com	
os	minérios,	na	verdade,	nós	participaremos	de	
vários	dos	processos	químicos,	mas	tentaremos	
explicar	tudo.	Somos	ótimos	professores	e	redu-
tores	químicos!”
O	trem	chega	em	uma	siderúrgica	e	nós	passa-
mos	por	um	virador	de	vagões	e	ao	cairmos	so-
mos	levados	para	uma	grande	rampa.	Um	de	nós	
pergunta	para	o	trio	de	oxigênio:	“para onde nós 
estamos sendo levados? O que é aquele negó-
cio gigante soltando uma grande luminosidade 
pela chaminé bem no centro deste lugar?”	Eles	
respondem:	“nós	estamos	sendo	levados,	junta-
mente	com	toda	essa	hematita	(minério	de	fer-
ro),	justamente	para	lá,	aquele	lugar	é	o	alto-for-
no	da	siderúrgicas,	 lá	nós	 seremos	derretidos.”	
“Derretidos? Nuuuu! O que é isso? Não é muito 
perigoso?”	Eu	os	interrompo	dizendo:	“SIM.	Por	
isso	 precisarei	 que	 vocês	 ativem	 rapidamente	
os	 dispositivos	 para	 colocarmos	 nossas	 rou-
pas	 com	proteção	 termoplasmática.	 Comigo.	 1,	
2,	3.	ATIVAR	TRAJE	ESPECIAL	PARA	MISSÃO”.	
Em	seguida	o	trio	de	oxigênio	nos	alerta:	“para	
explorarem	esse	lugar	nós	achamos	melhor	vo-
cês	se	dividirem	em	duas	equipes.”	Eu	converso	
um	pouco	em	particular	com	vocês,	no	fim	nós	
concordamos	em	nos	dividirmos.	O	trio	de	oxi-
gênios	nos	orientam:	os	que	tiverem	medo	das	
altas	 temperaturas,	mas	não	de	altura,	saltarão	
agora	da	rampa	rolante	seguindo	para	a	carta	de	
número	4,	 fazendo	a	 leitura	em	alto	som	dessa	
carta.	A	rampa	rolante	ficará	pausa	e	só	depois	
da	leitura	da	carta	4	vocês	continuarão	a	cami-
nho	do	alto	forno	pegando	a	carta	de	número	8.

Cartas de Número 6

6. UNIVERSIDADE

Um	de	nós	abre	um	livro	de	filosofia	antiga	e	co-
meça	a	ler	sobre:	a	água,	o	ar,	o	fogo	e	a	terra.	E	
compartilha	conosco	a	seguinte	pergunta:	“Qual	
deles	é	um	elemento	comum	a	todos	os	mate-
riais?”	 Enquanto	 pensamos	 sobre	 isso	 outro	
colega	continua	a	leitura	dizendo:	“Essas	subs-
tâncias	 se	 juntam	pelo	 amor	 e	 a	 amizade	e	 se	
separam	pelo	ódio	 formando	assim	tudo	o	que	

existe”.	Ao	passarmos	a	página	uma	voz	grossa	
grita	em	alto	som:	“Não aguento mais essas ex-
plicações míticas. Deve haver na natureza al-

gum tipo de força ou energia que estrutura e 
liga a matéria? A propósito eu sou Anaxágoras 
e estou pensando sobre as possíveis sementes 
formadoras da matéria”.	Eu,	mestre,	assustado	
com	um	de	nossos	fotoexploradores	vindo	cor-
rendo	 em	nossa	 direção	 resolvo	 fechar	 o	 livro.	
O	nosso	companheiro	grita:	“EU ESTAVA LEN-
DO UM LIVRO DE LEUCIPO E DEMÓCRITO E 
POR ISSO EU JÁ SEI... EU JÁ SEI... A PRÓXI-
MA ETAPA DESSA HISTÓRIA”. “Shuiiiuuuuuu”	
nós	juntos	pedimos	para	falar	mais	baixo	porque	
estamos	em	uma	biblioteca.	Agora	ele	continua,	
mas	já	com	um	tom	de	voz	mais	baixo,	dizendo:	
“eles chamaram esse negócio que estrutura a 
matéria de ...
Se	vocês	acham	que	o	nome	dessa	partícula	é	
átomo	dirijam-se	para	o	número	03.
Agora	 se	 vocês	 fotoexploradores	 acham	que	 a	
palavra	correta	é	embrião	se	dirijam	para	a	carta	
de	número	12.

6. ESCOLA

“Olha	que	interessante!	Os	seres	chamados	hu-
manos	não	conseguem	produzir	seu	próprio	ali-
mento.	Eles	são	heterótrofos	e	dependem	de	ou-
tros	seres	para	sobreviver.”	Eu	comento	isso	e,	em	
seguida,	um	de	vocês	me	pergunta:	“Como você 
sabe disso?”	Eu	respondo:	“Porque	eles	irão	nos	
engolir	 a	 qualquer	 momento.”	 “SOCORRO!!!!”	
Todos	gritam.	Eu	peço	para	vocês	se	acalmarem	
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porque	na	verdade	eu	estou	muito	curioso	para	
conferir	como	os	seres	humanos	são	por	dentro.	
Eu	grito	pedindo	para	vocês	se	segurarem	nos	
carboidratos	 da	 cenoura.	 Todos	 nós	 entramos	
pela	boca	do	aluno	e	seguimos	atentos	a	 tudo	
o que	acontece.	Um	de	nós	pede	para	ligarmos
as	 luzes	 dos	 nossos	 dispositivos	 eletromagné-
ticos.	 Primeiramente	 nós	 observamos	 o	 amido
que	 está	 nos	 transportando	 que	 diminui	 cada
vez	 mais	 pela	 ação	 de	 uma	 enzima	 da	 saliva,
nós	somos	jogados	de	um	lado	para	o	outro	da
boca	e	em	seguida	deglutidos.	Eu	alerto:	“ativem
suas	roupas	protetoras	para	aguentarem	o	áci-
do	clorídrico	do	estômago.”	Agora	já	não	é	mais
um	amido	e	sim	um	carboidrato	menor	chama-
do	maltose	que	está	nos	transportando,	saindo
do	estômago	somos	 lançados	por	movimentos
peristálticos	 ao	 intestino	 delgado.	 Um	 de	 nós
fala:	“No início eu fiquei com medo, mas agora
estou me divertindo. Isso parece um tobogã.”
Agora	 a	molécula	 que	 estava	nos	 transportan-
do	é	quebrada	por	outras	enzimas	e	 fica	ainda
menor,	presos	à	glicose	nós	atravessamos	as	vi-
losidades	da	parede	do	intestino	e	chegamos	à
corrente	sanguínea.	Eu	alerto:	“cuidado! Se uma
célula de defesa nos encontrar nós seremos
fagocitados.”	Nós	somos	transportados	até	o	fí-
gado	e	a	glicose	que	estava	nos	transportando
se	transforma	em	glicogênio.	Quietinhos	e	arma-
zenados	no	fígado	nós	nos	perguntamos	como
iremos	sair	daqui?	Um	colega	da	nossa	equipe
pede	paciência	e	diz:	“Nós estamos na “moeda
energética” do corpo humano. Uma hora ele
precisará dessa energia química armazena-
da. Além disso, olhem para nossos dispositi-
vos eletromagnéticos, indicam que recebemos
250 moedas energéticas descobrindo sobre
a energia química utilizada pelo ser humano
para sobreviver.”
No	último	horário	o	aluno	que	nos	abrigava	den-
tro	do	corpo	começa	a	correr	jogando	handebol
na	educação	física.	A	molécula	de	glicogênio	em
que	nós	estávamos,	por	ação	de	um	hormônio
vindo	do	pâncreas	e	também	de	enzimas,	volta
a	ser	glicose	e	sai	do	fígado	para	a	corrente	san-
guínea	até	chegarmos	nas	células	dos	músculos,
onde	passará	pela	cadeia	bioquímica	da	 respi-
ração	celular	com	atuação	de	enzimas	na	 libe-
ração	da	energia	química	necessária	para	o	alu-
no	realizar	os	movimentos.	Entretanto,	antes	de
entrarmos	para	as	células	musculares	eu	tenho
uma	 ideia	 e	 peço	 para	 todos	 saltarmos	 juntos
para	uma	molécula	de	água.	Essa	molécula	de

água	estava	próxima	da	pele	e,	como	eu	imagi-
nei,	nós	saímos	com	ela	através	de	uma	glândula	
sudorípara	que	estava	eliminando	muito	suor	e	
calor	para	manter	a	temperatura	corporal.	O	alu-
no	estava	entrando	no	vestiário	quando	a	gota	
de	suor	em	que	nós	estávamos	cai	no	chão.	Mal	
nos	recuperamos	da	queda	e	nosso	dispositivo	
eletromagnético	nos	informa:
	 “Para prosseguirem conquistando território 
vocês primeiro precisarão comentar um pou-
co sobre seu esporte favorito e a importância 
da prática de esportes para o corpo humano. 
Após isso poderão seguir o jogo pela carta de 
número 12.”

6. PARQUE DE DIVERSÕES

Já	está	ficando	tarde	e	a	quantidade	de	pessoas	
no	parque	fica	cada	vez	menor,	ao	passarmos	na	
frente	de	uma	barraquinha,	um	de	nós	se	admi-
ra	com	a	quantidade	de	coisas	coloridas,	nume-
radas	e	penduradas	ao	fundo.	Em	seguida,	nos	
chama	para	espionarmos	aquele	 lugar,	não	ha-
via	nenhum	funcionário	por	perto.	As	coisinhas	
peludas	penduradas	começam	a	conversar	co-
nosco	dizendo:	“Me	leva	...	me	tira	desse	lugar”.	
Nós	olhamos	uns	para	os	 outros	 assustados	 e	

damos	alguns	passos	para	trás	e	assim	conse-
guimos	ler	as	letras	que	piscam	“Barraca do tiro 
ao alvo – Por apenas $ 5,00 reais você pode-
rá levar um lindo brinquedo de pelúcia para 
casa”.	Um	de	vocês	repara	nas	pessoas	usando	
a	arma	e	me	pergunta	se	pode	tentar	 também,	
quando	nos	aproximamos	um	papagaio	de	pe-
lúcia	fala	“Bobo, bobo... mais um bobo. Só uma 
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em cada 100 pessoas consegue. Só uma em 
cada 100 pessoas consegue”. O	fotoexplorador	
que	queria	usar	a	arma,	apesar	de	nervoso	com	
o	papagaio,	disse	que	era	corajoso	e	que	tenta-
ria	acertar.	Foi	então	que	um	polvo	se	mexeu	e	
disse:	 “pegue esta arma que está escondida 
aqui atrás. Com ela você irá conseguir.”	O	foto-
explorador	pergunta:	“qual	a	diferença?”	O	polvo	
responde:	“já escutei o funcionário conversan-
do com uma esportista de tiro ao alvo, eles fa-
laram que a arma que fica fixa aí na bancada 
utiliza uma mola, que por estar velha prejudi-
ca na mira, já a outra é mais eficiente por usar 
ar comprimido. A energia cinética e potencial 
presentes no movimento das moléculas de ar 
comprimido é transformada em energia cinéti-
ca da rolha e também sonora. Confie em mim. 
Utilize a carabina de ar comprimido. Eu sou um 
polvo, um dos animais mais inteligentes”.	Nos-
so	 companheiro	 de	 missão	 se	 preparou	 bem,	
pegou	a	arma	de	ar	comprimido	e	mirou	no	nú-
mero	em	cima	da	cabeça	do	papagaio,	puxou	o	
gatilho	e	conseguiu	libertar	a	ave.	A	rolha	lança-
da	ainda	ricocheteou	e	libertou	vários	bichinhos,	
dentre	 eles	 o	 polvo.	O	 barulho	 da	 arma	 ecoou	
pelo	parque,	que	já	estava	fechado	e	vazio.	Nós	
escutamos	um	guarda	correndo	com	uma	 lan-
terna	e	gritando:	“quem são vocês? O parque 
já fechou. Vocês estão roubando brinquedos?” 
Assustados,	corremos	e	nos	escondemos	atrás	
de	algumas	sacolas	fofas,	o	guarda	não	conse-
guiu	nos	encontrar,	após	algum	tempo	o	nosso	
fotoexplorador	 bom	 de	 mira	 comentou:	 “acho 
que devemos levar esse objeto chamado arma 
para a nossa casa”.	Eu	fecho	a	cara	e	digo:	“um	
bichinho	de	pelúcia	tudo	bem,	agora	essa	arma	
está	mais	para	um	objeto	destrutivo	que	cons-
trutivo,	não	concordo	nem	um	pouco	com	essa	
ideia”.	Todos	da	equipe	me	apoiaram,	em	segui-
da,	nos	deitamos	por	um	tempo,	escondidos	ali,	
começamos	 a	 sentir	 uma	 sensação	 estranha	
com	 nossos	 olhos	 ficando	 pesados	 e	 o	 nosso	
corpo	 bem	 relaxado...	 Sonolentos...	 Caímos	 em	
um	sono	profundo	após	um	dia	de	muitas	aven-
turas.	 Logo	 ao	 amanhecer	 nossos	 dispositivos	
vibram	 e	 acordamos	 assustados,	 e	 um	 de	 nós	
diz	ser	apenas	nosso	dispositivo	com	a	seguinte	
mensagem:	“vocês estão prestes a terminarem 
a missão. Se dirijam imediatamente à cama 
elástica. Ao chegarem lá vocês pularão juntos 
ativando simultaneamente seus dispositivos 
eletromagnéticos para entrarem nos primeiros 
fotomóveis do dia.  Para que isso aconteça pe-

guem a carta de número 12”.

6. SIDERÚRGICA

(Observação:	 nesta	 etapa	 do	 jogo,	 caso	 ainda	
não	tenham	colocado,	vocês	poderão	acrescen-
tar	diretamente	no	tabuleiro	as	cartas	de	número	
2,	3,	9,	10,	11	e	12	ao	tabuleiro).	Um	grande	mor-
cego	aparece	e	nos	diz:	se vocês chegaram até 
aqui significa que conseguiram conquistar to-
das as moedas energéticas necessárias para 
transportá-los para suas dimensões. Agora vo-
cês colocarão todas essas moedas nas mãos 
do colega do grupo que tem o maior senso de 
colaboração, ou seja, que usa seus conheci-
mentos para ajudar as pessoas ao seu redor, 
o mestre contará até 3 e vocês ativarão seus 
dispositivos. Agora preciso voar para minha 
caverna porque o Sol já está nascendo. Boa 
viagem! É com você mestre!”	 Comigo	 fotoex-
ploradores	no	três...	1,	2,	3	todos	juntos	“ATIVAR	
DISPOSITIVO	 ELETROMAGNÉTICO”.	 Agora,	
já	 invisíveis	 aos	 seres	 humanos,	 entramos	 em	
nossos	 fotomóveis	 (ondas	 eletromagnéticas)	
vindos	do	 sol	 e	nos	deslocamos	por	um	 longo	
caminho.	Somos	refletidos	pela	água	de	um	rio	e	
perdemos	um	pouco	de	combustível	eletromag-
nético	em	forma	de	calor	absorvido	pelas	molé-
culas	d’água.		Além	disso,	as	moléculas	dos	ga-
ses	da	atmosfera	 também	capturam	um	pouco	
da	energia	dos	nossos	fotomóveis.	Em	seguida,	
nossos	veículos	nos	levam	até	grandes	painéis,	
nós	 passamos	 por	 um	 vidro	 com	 as	 seguintes	
anotações	 “painel	 fotovoltaico”	 e	 nossos	 foto-
móveis	começam	a	arrancar	vários	elétrons	dos	
metais	 condutores	 que,	 ao	 se	 acumularem	 em	
diferentes	regiões	dessas	placas,	dão	origem	à	
um	potencial	elétrico.	Nós,	agora,	entramos	jun-
tamente	com	essa	“nuvem”	de	elétrons	até	um	
fio	e	depois	outro	e	mais	outro	fio.	Começamos	a	
gritar,	mas	dessa	vez	não	é	de	desespero	porque	
depois	dessa	longa	jornada	nós	já	estamos	bem	
corajosos.	Na	verdade,	estamos	nos	divertindo	
bastante	nesse	tobogã	de	elétrons.	No	fim,	en-
tramos	em	um	fio	muito	fino	dentro	de	uma	lâm-
pada	e	uma	forte	luz	é	liberada.	Eu,	mestre,	grito:	
“Realmente	a	energia	não	é	criada	nem	perdida	
ela	se	transforma	e	se	conserva.	Agora	sim	nós	
encontramos	uma	matriz	energética	sustentável	
e	podemos	nos	transportar	para	nossas	dimen-
sões	 paralelas.	 Parabéns	 fotoexploradores!	 To-
dos	juntos	comigo	1,	2,	3...	ATIVAR	DISPOSITIVO	
ELETROMAGNÉTICO.”
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Cartas de Número 7

7. UNIVERSIDADE

Nós	 decidimos	 seguir	 sorrateiramente	 alguns	
universitários,	chegamos	em	um	auditório	 lota-
do	e	ficamos	impressionados	com	a	quantidade	
de	pessoas	também	interessadas	em	energia.	O	
palestrante	fala:	“Para começarmos eu gostaria 
que alguém explicasse em detalhes o percurso 
energético que possibilitou a iluminação desse 
auditório”. Um	membro	de	nossa	equipe	levanta	
a	mão	para	participar,	mas	 eu	o	 repreendo	di-
zendo:	“Fica	quieto!	Ou	eles	saberão	que	não	so-
mos	da	universidade.	Não	quero	ter	que	acionar	
nosso	dispositivo	aqui.	Pois	caso	isso	aconteça	
nós	ficaremos	entrando	e	saindo	do	pulmão	des-
sas	pessoas”.	Em	seguida	uma	estudante	negra	
com	uma	camiseta	de	engenharia	pega	o	micro-
fone	e	explica:	“Depende... ela pode ter vindo 
das usinas hidrelétricas ou das termelétricas. 
Por serem essas as matrizes elétricas mais 
utilizadas em nosso país. Em relação ao pro-
cesso de transformação nas hidrelétricas, este 
envolve a energia potencial gravitacional da 
água armazenada em um grande reservatório 
(que por sua vez causou um grande impacto 
na fauna e flora da região) se transformando 
em energia cinética, ao descer e movimentar 
as grandes turbinas, que por um processo de 
indução magnética utilizando ímãs consegue 
gerar eletricidade. A eletricidade foi conduzida 
até este auditório pelas linhas de transmissão 
e distribuição. As lâmpadas oferecem resis-
tência a passagem de elétrons, os quais, nesse 
processo emitem energia em forma de luz.”	O	
palestrante	admirado	com	a	explicação	da	uni-
versitária	 agradece:	 “Obrigada	 pela	 participa-
ção,	sua	fala	introduziu	muito	bem	a	palestra.	Na	
verdade,	 eu	acho	que	 já	podemos	 ir	 pra	 casa.”	
Ele	brinca	e	depois	dos	risos	prossegue:	“Todos	
nós	necessitamos	dessa	forma	especial	de	ener-
gia	 que	 é	 a	 eletricidade.	 Existem	 várias	 fontes,	
além	dessas	citadas	por	você,	tais	como:	A	for-
ça	dos	ventos,	energia	solar,	biomassa,	nuclear,	
entre	outras.”	Nós	nos	impressionamos	com	fato	
dos	seres	terrestres	utilizarem	a	energia	do	sol	
“Como será que eles transformam nossos foto-
móveis em eletricidade?”	Um	universitário,	que	
estava	 sentado	 ao	 nosso	 lado,	 escuta	 tudo,	 se	
levanta	e	entrega	ao	mestre	uma	carta	contendo	
as	seguintes	informações:

Por participarem dessa palestra vocês aca-
baram de receber 500 moedas energéticas. 
Entretanto, agora fotoexploradores vocês pre-
cisarão retornar para a fonte da universidade 
para realizarem uma longa e desafiadora via-
gem subatômica, sigam pela carta de número 
10.

7. ESCOLA

O	 barulho	 da	 sirene	 está	 cada	 vez	mais	 baixo	
e,	na	tentativa	de	descobrimos	sua	origem,	nós	
chegamos	 até	 uma	 sala	 com	 uma	 pessoa	 em	
cima	 de	 uma	 escada	 fazendo	 alguns	 furos	 na	
parede.	 Quando	 percebe	 a	 nossa	 presença	 a	
pessoa	desliga	a	furadeira	em	seguida,	por	dis-
tração,	acaba	colocando	a	mão	na	broca	e	por	
reflexo	 retira	 rapidamente	 falando	 que	 broca	
estava	quente.	Nós	somos	alunos	novos	e	ain-
da	não	sabemos	o	seu	nome?	E	ele	 responde:	
“João Marcos, mas podem me chamar de Mar-
quinho”.	De	curiosidade	eu	peço	para	ele	expli-
car	como	funciona	a	ferramenta	em	suas	mãos.	
Ele	 fala:	 “ela tem uma bateria que armazena 

energia e dentro dela tem um motor capaz de 
transformar essa energia da bateria em movi-
mento giratório de uma broca afiada que irá 
furar a parede.”	 “Interessante!”	 Eu	 exclamo	 e	
completo	dizendo:	“o	atrito	da	broca	com	a	pa-
rede	liberou	energia	térmica.	Né!?	Por	isso	você	
não	conseguiu	segurar	a	broca,	ela	estava	quen-
te.”	Verdade!	 O	 Marquinho	 disse	 isso	 fazendo	
um	semblante	curioso.	Eu	pergunto	por	que	ele	
está	furando	a	parede?	E	ele	explica	que:	“é para 
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colocarem uma cortina já que o vidro é trans-
parente e a luz está passando por ele e sendo 
refletida pelo quadro. Motivo das reclamações 
feitas pelos alunos dessa sala.”	 Além	 disso,	
com	 a	 chegada	 do	 verão	 a	 diretora	 me	 pediu	
para	instalar	mais	um	ventilador	aqui.	Nos	des-
pedimos	 do	Marquinho	 e	 entramos	 na	 sala	 ao	
lado,	ela	estava	vazia,	mas	de	repente	nós	escu-
tamos	uma	voz	estranha	dizendo:	vocês	acham	
que...	 realmente...	 sususususuusus...	 já	 sabem	
tudo	 sobre	 energia...	 aqui	 na	 Terra...	 quero	 ver	
se	 sabem...	 quais	 transformações...	 acontecem	
em	mim	suuusuuususuuu.”	Quem	está	falando?	
Eu	pergunto.	“	Sou	eu...	susususususu...	aqui	em	
cima...	o	maior	ventilador	desse	lugar.”	Um	inte-
grante	da	nossa	equipe	responde:	“Assim como 
o chuveiro o senhor deve funcionar com ener-
gia elétrica, mas... eu não sei em qual energia 
a elétrica se transforma. O senhor poderia nos 
revelar esse segredo?”	 Ele	nos	 responde:	 “Eu	
sou	muito	potente	suuusuuususuuu...	e	capaz	de	
transformar	a	energia	elétrica	em	 ...	 em...	 ener-
gia	 cinética.	 Agora	 corram...	 suuusuuususuuu...	
sigam	 para	 a	 carta	 de	 número	 10...	 suuusuuu-
susuuu...	para	vocês	entenderem	sobre	a	 lei	da	
conservação.	Só	que	antes...	 façam	a	gentileza	
de	me	 desligarem	 já	 que	 não	 tem	ninguém	 se	
servindo	 do	 meu	 trabalho...	 eu	 já	 estou	 preci-
sando	tirar	uma	soneca...	suuusuuususuuu.”	Não	
quisemos	duvidar	desse	velho,	mas	 imponente	
ventilador,	desligamos	a	chave	do	 interruptor	e	
seguimos	suas	instruções	para	a	nossa	jornada.

7. PARQUE DE DIVERSÕES

Nós	 nos	 aproximamos	 de	 um	 grande	 barco	
sombrio	e	um	pirata	fantasma	aparece	gritando:	
“ahaaa! Eu sou um pirata morto, mas muito es-
perto e não resisto a uma boa moeda. Nesta 
etapa eu cheguei antes e sequestrei todas as 
moedas energéticas, vocês acabam de perder 
território ahaaaaa, joguem o dado:
Se sair o número 1 ou 2 quem irá continuar o 
jogo será a equipe de fotoexploradores da si-
derúrgica.
Se sair o número 3 ou 4 quem irá continuar o 
jogo será a equipe de fotoexploradores da uni-
versidade.
Se sair o número 5 ou 6 quem irá continuar o 
jogo será a equipe de fotoexploradores da es-
cola.”

(Virem	essa	carta	no	tabuleiro	em	cima	do	nú-

mero	 correspondente.	 Quando	 o	 jogo	 retornar	
para	a	escola	vocês	prosseguirão	lendo	a	carta	
de	número	10).

7. SIDERÚRGICA

O	mais	curioso	de	nós,	ao	perceber	que	todos	os	
vagões	 estão	 carregados	 com	o	mesmo	mate-
rial,	resolve	me	perguntar:	“qual a composição 
dessas rochas escuras e pontiagudas debaixo 
de nós?” Eu	digo:	“eu	também	não	conheço.	Va-
mos	apontar	nossos	dispositivos	eletromagnéti-
cos	para	compreendermos	melhor.”	Ao	escane-
armos	o	material	o	dispositivo	de	nossos	pulsos	
emite	uma	voz	robótica	com	a	seguinte	mensa-
gem:	“mineral chamado hematita. Composição 
química: é um óxido formado pela ligação de 
três átomos de oxigênio ligados à dois átomos 
de Ferro. Seu nome vem do grego e significa 
sangue. Em pó sua cor é avermelhada. Forma-
do por átomos de ferro e oxigênio. Pertence 
ao grupo dos óxidos. É um dos minerais mais 
abundantes no planeta Marte. Na Terra é ex-
plorado economicamente para retirada do Fer-
ro”.	O	fotoexplorador	curioso	vibra	e	grita	de	ale-
gria:	“ótimo! Nós estamos no caminho certo!”.	
Eu	peço	para	todos	me	acompanharem	e	assim,	
de	vagão	em	vagão,	saltamos	até	a	cabine	mais	
à	frente,	eu	estou	curioso	para	saber	se	o	trem	se	
locomove	sozinho	ou	se	precisa	ser	controlado	
por	um	ser	humano.	Sorrateiramente	entramos	
por	uma	janela	do	trem	e	lá	está	um	senhor	ne-
gro	por	volta	dos	seus	50	anos	que	se	assusta	
com	 a	 nossa	 presença	 repentina	 e	 pergunta:	
“quem são vocês?”.	O	que	suponho	ser	o	ma-
quinista	fica	congelado	como	uma	estátua	e	no	
painel	 do	 trem	aparece	a	 seguinte	mensagem:	
neste	momento	o	jogo	está	pausado	e	cada	in-
tegrante	deve	descrever	as	vestimentas	e	a	per-
sonalidade	do	seu	 fotoexplorador,	 juntos	vocês	
precisarão	criar	uma	explicação	rápida	para	jus-
tificar	para	o	maquinista	sobre	a	presença	de	vo-
cês	ali	no	trem.	
Após	 isso,	 o	maquinista	 descongela	 e	 falamos	
para	ele	nossa	justificativa	e	em	seguida	ele	se	
apresenta:	 “meu nome é Wilson. Eu trabalho 
nesta empresa de mineração e transportes 
desde os meus 20 anos”. Um	de	nós	comenta	
sobre	a	quantidade	de	alavancas	e	botões.	Wil-
son	diz:	“realmente! Eu precisei fazer um curso 
sobre locomotivas movidas à diesel. No início 
o trem era uma máquina à vapor. A gente tra-
balhava muito. Os maquinistas colocavam o 
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combustível para queimar, geralmente lenha 
ou carvão mineral, o calor aquecia a água e seu 
vapor quente realizava uma força no cilindro 
e assim movimentava o pistão e consequen-
temente os eixos das rodas. Com a moderni-
zação dos motores de combustão internos o 
trabalho ficou mais tranquilo.”	Nós	escutamos	
alguém	batendo	em	algo	e	ao	olharmos	para	a	
janelinha	da	porta	interna	da	locomotiva	visuali-
zamos	alguém	com	gestos	rápidos	pedindo	para	
abrirmos	a	porta.	Na	porta,	logo	abaixo	da	jane-
la,	aparece	a	seguinte	mensagem:
Caso	 vocês	 decidam	 por	me	 abrir,	mesmo	 sa-
bendo	que	não	têm	autorização	para	estarem	ali,	
sigam	para	a	carta	de	número	2.
Agora	 caso	 queiram	 continuar	 aqui	 na	 cabine	
ouvindo	um	pouco	mais	de	histórias	com	o	se-
nhor	Wilson	sigam	para	a	carta	de	número	10.

Cartas de Número 8

8. UNIVERSIDADE

(Observação:	Caso	ainda	não	 tenham	passado	
pelas	cartas	2,	5,	7,	11	e	12	neste	momento	vocês	
poderão	acrescentá-las	diretamente	ao	tabulei-
ro).	Nossos	dispositivos	eletromagnéticos	apitam	
com	a	seguinte	mensagem:	Se vocês chegaram 
até aqui significa que conseguiram conquistar 
todas as moedas energéticas necessárias para 
transportá-los para suas dimensões. Agora vo-
cês colocarão as moedas nas mãos do colega 
da equipe que tem o maior senso de colabora-
ção, ou seja, que usa seus conhecimentos para 
ajudar as pessoas ao seu redor. O mestre irá 
contar até 3 e vocês ativarão seus dispositivos.	
Eu	irei	contar	até	três	e	juntos	iremos	para	a	últi-
ma	fase	dessa	missão,	vamos	lá...	1,	2,	3	“ATIVAR	
DISPOSITIVO	 ELETROMAGNÉTICO”.	 Agora,	 já	
invisíveis	aos	seres	humanos,	nós	entramos	em	
nossos	 fotomóveis	 (ondas	 eletromagnéticas)	
vindos	do	 sol	 e	nos	deslocamos	por	um	 longo	
caminho.	Somos	refletidos	pela	água	de	um	rio	e	
perdemos	um	pouco	de	combustível	eletromag-
nético	em	forma	de	calor	absorvido	pelas	molé-
culas	d’água.		Além	disso,	as	moléculas	dos	ga-
ses	da	atmosfera	 também	capturam	um	pouco	
da	energia	dos	nossos	fotomóveis.	Em	seguida,	
nossos	veículos	nos	levam	até	grandes	painéis,	
nós	 passamos	 por	 um	 vidro	 com	 as	 seguintes	
anotações	 “painel	 fotovoltaico”	 e	 nossos	 foto-
móveis	começam	a	arrancar	vários	elétrons	dos	
metais	 condutores	 que,	 ao	 se	 acumularem	 em	

diferentes	regiões	dessas	placas,	dão	origem	à	
um	potencial	elétrico.	Nós,	agora,	entramos	jun-
tamente	com	essa	“nuvem”	de	elétrons	até	um	
fio	e	depois	outro	e	mais	outro	fio.	Começamos	a	
gritar,	mas	dessa	vez	não	é	de	desespero	porque	
depois	dessa	longa	jornada	nós	já	estamos	bem	
corajosos,	 na	 verdade,	 estamos	 nos	 divertindo	
bastante	nesse	tobogã	de	elétrons.	No	fim,	en-
tramos	em	um	fio	muito	fino	dentro	de	uma	lâm-
pada	e	uma	forte	luz	é	liberada.	Eu,	mestre,	grito:	
“Realmente	a	energia	não	é	criada	nem	perdida	
ela	se	transforma	e	se	conserva.	Agora	sim	nós	
encontramos	uma	matriz	energética	sustentável	
e	podemos	nos	transportar	para	nossas	dimen-
sões	 paralelas.	 Parabéns	 fotoexploradores!	 To-
dos	juntos	comigo	1,	2,	3...	ATIVAR	DISPOSITIVO	
ELETROMAGNÉTICO.”

8. ESCOLA

Vocês	fizeram	a	escolha	errada	ao	optarem	por	
ativar	o	dispositivo	na	frente	de	todos,	isso	cau-
saria	grande	estranhamento	e	comprometeria	a	
missão.	Durante	esta	jornada	vocês	não	poderão	
se	esconder	o	 tempo	 todo,	pelo	contrário,	pre-
cisarão	 de	 muita	 coragem	 para	 se	 arriscarem	
na	forma	humana	e	compreenderem	melhor	os	
processos	 envolvendo	 energia	 aqui	 no	 planeta	
Terra.	Por	isso,	não	ganharão	moedas	energéti-
cas	e	ainda	perderão	território	para	a	equipe	de	
fotoexploradores	do	parque	de	diversões.	

(Quando	 o	 jogo	 retornar	 para	 a	 escola	 vocês	
prosseguirão	pela	carta	de	número	9).

8. PARQUE DE DIVERSÕES

Um	de	nós	percebe	muito	água	saindo	dos	nos-
sos	corpos	e	diz:	“estranho... mesmo no forma-
to humano nossos corpos ainda estão supe-
raquecidos com o processo de transformação 
para o nível macroscópico.	O	que	faremos?”	Em	
seguida,	 outro	 fotoexplorador	 da	 nossa	 equipe	
observa	uma	trilha	em	uma	região	mais	verde	e	
nos	chama	para	acompanhá-lo,	ao	entrarmos	na	
mata	nós	observamos	nitidamente	uma	mudan-
ça	de	temperatura.	A	fotoexploradora	estudiosa	
sobre	o	planeta	Terra	explica:	“eu já li sobre es-
ses ambientes aqui da Terra esse deve ser um 
dos poucos fragmentos de seres vegetais e 
outros animais que sobreviveram à exploração 
do planeta pelos seres humanos. Esses seres 
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verdes são as plantas, elas protegem o ambien-
te do vento e também concentram a umidade 
desse riacho que está passando ali embaixo.” 
Eu	confirmo:	“Ah!		Por	isso,	esse	microclima	di-
ferente.”	 Nós	 continuamos	 pela	 trilha	 até	 que	
nos	deparamos	com	um	jacaré	esverdeado	com	
grandes	 olhos	 brilhantes	 e	 uma	 enorme	 boca	
cheia	de	dentes	afiados.	Ele	começa	a	conversar	
conosco:	“sejam bem-vindos a este planeta! Eu 
sou um réptil e a temperatura do meu corpo se 
regula de acordo com o ambiente, por isso me 
escondo do sol nas horas mais quentes do dia. 
Agora como vocês estão nos corpos humanos 
não precisarão ficar aqui na mata por muito 
tempo, os seres humanos são homeotérmicos 
e até certo limite, por meio de seu metabolis-
mo, conseguem manter sua temperatura cor-
poral constante na presença de variações da 
temperatura do ambiente. Agora se aproximem 
de mim para que eu possa observar a tempera-
tura de seus corpos.” Um	gavião	carcará	pousa	
em	uma	árvore	ao	nosso	lado	e	diz	com	sua	voz	
grave	e	imponente:	“não cheguem perto desse 
jacaré. Ele pretende devorá-los. A energia quí-
mica dos seus corpos entrará em nossa cadeia 
alimentar. Corram imediatamente de volta ao 
parque de diversões.”	 Corremos	 rapidamente	
em	direção	ao	parque	e	ao	chegarmos	 lá	nos-
so	 dispositivo	 eletromagnético	 informa:	 Vocês	
receberam	250	moedas	energéticas	por	enten-
derem	um	pouco	da	relação	entre	os	corpos	dos	
animais	e	o	calor	do	ambiente.	Entretanto,	para	
seguirem	com	sua	missão	 cada	 fotoexplorador	
precisará	 explicar	 um	 pouco	 sobre	 seu	 avatar	
humano	descrevendo	sobre	sua	personalidade	e	
sua	aparência.	Após	essa	criação	detalhada	vo-
cês	seguirão	para	a	carta	de	número	3.

8. SIDERÚRGICA

A	rampa	rolante	se	liga	novamente	e	nós,	fotoe-
xploradores,	juntamente	com	o	trio	de	oxigênios	
animados,	 vamos	 rumo	 à	 chaminé	 do	 alto	 for-
no,	 sem	nos	 esquecermos	 claro	 das	 toneladas	
de	 hematita	 que	 também	 estão	 sendo	 levadas	
pela	rampa	rolante.	Um	de	nós	pergunta	para	os	
oxigênios:	“qual é o combustível utilizado para 
manter o alto-forno?”	Eles	respondem:	“o	car-
vão	mineral.	Só	que	para	ser	usado	no	alto-forno	
o	carvão	passa	por	uma	exposição	a	temperatu-
ras	de	até	1300	°C.	A	parte	gasosa	sai	e	a	subs-
tância	cinzenta	e	esponjosa	que	fica	é	chamada	
de	coque.	Esse	coque	é	o	combustível	queima-

do	no	alto-forno.”	Um	de	nós	observa	curioso	a	
existência	de	 substâncias	diferentes	na	 rampa.	
O	trio	de	oxigênio	comenta:	“além	de	minério	de	
ferro	também	estão	subindo	o	coque	e	o	calcário	
(CaCO3)”.	Eu	reparo	que	já	estamos	à	uma	altu-
ra	 considerável	 do	 chão	 e	 digo:	 “atenção!	Nós	
estamos	chegando”.	De	 repente	Uhuuu!	Muitos	
gases	e	 também	muito	brilho.	Todos	nós	grita-
mos	bastante	 ao	 cairmos	dentro	do	 alto-forno.	
O	 trio	 de	 oxigênios	 dizem:	 “nós estamos pas-
sando pela goela do forno, em seguida pas-
saremos pela cuba e pelo ventre. Nós iremos 
nos separar logo logoooo”. Ele	mal	terminou	de	
falar	 isso	e	 foi	 capturado	por	um	carbono,	que	
subia	 da	 queima	 do	 combustível.	 Ele	 saiu	 gri-
tando	“Uhuu! Acabei de participar de uma rea-
ção química que liberou muito calor. Agora me 
chamem de monóxido de carbono. Que sinis-
tro eu acabo de me tornar um gás tóxico!”	Sua	
alegria	durou	pouco	porque,	em	seguida,	ele	se	
tornou	um	gás	carbônico	ao	retirar	o	oxigênio	da	
hematita	(Fe2O3).	A	hematita	agora	foi	reduzida	
a	Ferro.	O	oxigênio	grita	para	os	companheiros	
que	 ficaram	para	 trás:	“adeus! Eu pelo menos 
sairei por cima. Cuidado porque se não vocês 
virarão escórias!”	A	dupla	de	gás	oxigênio	que	
ficou	para	trás	ainda	estava	rindo	de	toda	situ-
ação	quando	 também	 foi	 capturada	por	outras	
moléculas	de	carbono,	participaram	de	reações	
e	fizeram	parte	do	gás	carbônico.	Ao	descerem	
para	regiões	mais	quentes	do	forno	se	ligaram	ao	
calcário	e	se	transformaram	na	escória	(CaSiO3).	
Conseguiram	emitir	a	seguinte	mensagem:	“ou-
çam fotoexploradores por entenderem que as 
reações químicas também liberam energia vo-
cês receberão 500 moedas energéticas. Se se-
gurem aos átomos de fósforo, eles continuarão 
com o Ferro. Cuidado com as ventoinhas... No 
passado elas injetavam ar frio, mas agora, para 
economizar combustível elas injetam ar aque-
eeciiidoooo.”	Todos	os	 fotoexploradores	gritam	
juntos:	 “VOCÊS	 FORAM	 INCRÍVEIS!	 OBRIGA-
DA!”.	Eu	comento	com	vocês	o	quanto	achei	inte-
ressante	a	corrente	de	convecção	que	se	forma	
aqui	dentro,	Uhouu	Uhouu	nós	estamos	subindo	
e	descendo	em	círculos.	Os	gases	se	aquecem	
na	região	da	combustão	e	por	isso	se	expandem	
e	 o	 ar	 que	 estava	mais	 em	 cima	desce	 e	 ocu-
pa	seu	lugar,	os	gases	perdem	calor	para	o	ferro	
que	ficará	líquido	e	depois	seguem	para	a	parte	
superior	da	chaminé.	Depois	dessa	conversa	su-
bindo	e	descendo	nosso	dispositivo	apita	com	a	
seguinte	mensagem:	 “vocês	 estão	 a	 uma	 tem-
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peratura	de	1600	ºC.	O	ferro	agora	está	em	seu	
estado	líquido.	Se	vocês	conseguirem	explicar	a	
diferença	entre	ferro	e	aço	seguirão	para	a	carta	
de	número	6.	Agora,	caso	a	equipe	não	consiga	
explicar,	precisará	ir	imediatamente	para	a	carta	
de	número	9.”

Cartas de Número 9

9. UNIVERSIDADE

Ao	chegarmos	na	quadra	da	universidade,	nós	
nos	 deparamos	 com	 alguns	 alunos	 segurando	
arcos	 e	 flechas.	 Um	 de	 nós	 chama	 a	 atenção	
para	os	círculos	coloridos	pendurados	do	outro	
lado	 da	 quadra:	 Os	 alvos.	 O	 professor	 explica	
que	ali	 os	alunos	e	as	alunas	estarão	na	práti-
ca	 relacionando	alguns	conceitos	de	 física.	Eu,	
o	mestre,	pergunto	para	o	professor	se	nós	po-
deremos	participar	da	aula	e	também	peço	para	
lançar	uma	flecha.	Ele	autoriza	nossa	participa-
ção,	me	entrega	o	instrumento	e	pede	para	todos	
se	 posicionarem	 atrás	 da	 linha	 dos	 arqueiros.	
Eu	 estou	 transpirando	muito.	 O	 professor	 fala:	
“Atenção! Alunos arqueiros apoiem suas fle-
chas nos cordões do arco. Nesse momento ao 
deslocarem o cordão para trás a força aplicada 
por suas mãos realiza um trabalho. A energia 
química dos seus músculos se transforma em 
energia potencial elástica, armazenada neste 
cordão tensionado.”	Para	falar	a	verdade,	além	
do	cordão,	eu	também	estava	bem	tenso	já	que	
nunca	 havia	 feito	 isso.	 O	 professor	 continua:	
“Concentrem-se! Eu precisarei que vocês fa-
çam com que o cordão aplique uma força na 

flecha para que ela realize o trabalho e chegue 
ao alvo. Por isso, juntos comigo, no três, vo-
cês lançarão a flecha. Preparados? 1, 2, 3 LAN-
ÇAR!”	Que	vergonha...	a	minha	flecha	foi	parar	
em	uma	árvore	próxima	à	quadra	e	eu	percebi	
que	era	mais	complicado	do	que	pensava.	Todos	
estávamos	nos	divertiram	com	aquela	situação!	
Eu	também	caio	na	risada	e	falo	bem	alto:	“En-
tendi...	 entendi...	 Sempre	que	uma	 força	 realiza	
trabalho	ocorre	 transformação	de	energia!!!	Eu	
adorei	 essa	 aula”.	 O	 professor	 se	 aproxima	 e	
entrega	um	papel	escrito	com	letras	vermelhas	
“avaliação”.	 Ao	 abrir	 nós	 começamos	 a	 pular	
porque	está	escrito:	“Vocês acabam de ganhar 
500 moedas energéticas. Agora precisarão pa-
rar um pouco para compartilhar com a equipe 
o nome do livro mais interessante que você já 
leu e só assim poderão retornar para a porta 
da biblioteca e de lá procurarão a fonte da uni-
versidade. Sigam para a carta de número 4.”

9 ESCOLA

-	A	diretora	nos	olha	fixamente	e	pede	para	que	
à	acompanhemos.	Assim	que	saímos	da	sala,	ela	
nos	 pergunta:	 “Quem são vocês? Como con-
seguiram entrar aqui na escola?”	 Entretanto,	
antes	de	inventarmos	uma	história,	a	secretária	
da	 escola	 chega	 agitada	 falando	 que	 todos	 os	
familiares	estão	esperando	a	diretora	no	salão.	
A	 diretora	 exclama:	 “Nossa!	 Eu	 estava	me	 es-
quecendo	dessa	 reunião	extraordinária	com	os	
responsáveis	 e	 estudantes	 do	 tempo	 integral!	
Agora	vocês	não	saiam	das	minhas	vistas,	já	sei,	
vamos	comigo	para	o	salão	e	depois	conversa-
remos	sobre	esse	uniforme	da	escola	e	essa	in-
vasão	estranha	sem	a	minha	autorização”.	Todos	
seguimos	para	o	salão.	Chegando	 lá	a	diretora	
começa	a	falar	sobre	a	razão	da	reunião:	“A es-
cola recebeu um comunicado do estado avi-
sando que o consumo de energia está acima 
do necessário para uma instituição do tama-
nho da nossa.”	Na	sequência,	ela	convida	a	te-
soureira	da	escola	para	explicar	melhor	sobre	os	
gastos.	Segundo	ela	os	principais	consumos	de	
energia	envolvem	a	existência	de	uma	geladei-
ra	muito	antiga	na	cantina	e	também	o	uso	dos	
chuveiros	 no	 vestiário.	 Ela	 apresenta	 algumas	
informações	numéricas:	“A geladeira consome 
em média 150 kw por mês, como a companhia 
energética cobra em média 0,70 centavos por 
kW, a escola está pagando R$ 105,00 reais só 
do consumo de uma geladeira. Em relação aos 
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chuveiros nós temos três deles no vestiário e 
são utilizados principalmente pelos alunos do 
tempo integral, eu já prestei atenção e eles fi-
cam ligados mais ou menos 1 hora e 30 minu-
tos por dia quando multiplicamos isso pelos 20 
dias do mês nós temos 30 horas de uso dos 
chuveiros. No mês os chuveiros correspondem 
a um gasto de 495 kW de energia, na prática 
R$ 350, 00 da conta da escola.”	A	diretora	pega	
novamente	a	palavra	 e	passa	para	o	momento	
de	sugestões,	um	pai	sugere	a	realização	de	um	
evento	para	arrecadação	de	doações	para	a	tro-
ca	da	geladeira	por	uma	nova.	Um	aluno	sugere	
para	que	os	monitores	ou	os	próprios	alunos	co-
loquem	despertadores	nos	celulares	para	avisar	
sobre	o	tempo	do	banho.	Apesar	de	estarmos	até	
achando	interessante	as	discussões	da	reunião,	
eu	percebo	que	precisamos	fugir	porque	senão	
nós	seremos	interrogados	pela	diretora,	aprovei-
tando	um	momento	de	agitação	da	reunião	nós	
saímos	 rapidamente	 para	 o	 corredor,	 sentimos	
um	aroma	agradável	que	acaba	nos	levando	até	
a	cantina	da	escola.	Nosso	dispositivo	apita	com	
a	 seguinte	 mensagem:	 “Pelos conhecimentos 
da reunião vocês ganharam 250 moedas ener-
géticas e poderão prosseguir na conquista de 
território pegando a carta de número 6. Agora 
todos juntos ativem os dispositivos.”	Comigo	1,	
2,	3	...	gritem...	“ATIVAR	DISPOSITIVO	ELETRO-
MAGNÉTICO”.	Ops!	Uma	falha	inesperada	acon-
teceu	e	nós	acabamos	caindo	na	sopa	de	uma	
aluna	que	passava	por	ali,	sigamos	pela	carta	de	
número	6.

9. PARQUE DE DIVERSÕES

Do	 outro	 lado	 do	 parque	 nós	 avistamos	 uma	
grande	 torre	 em	 que	 as	 pessoas	 são	 eleva-
das	até	seu	topo	e	em	seguida	despencam	em	
queda	 livre	até	quase	o	 chão.	O	mais	 corajoso	
de	nós	 fala:	“vamos... vamos até lá. Por favor! 
Com certeza nós iremos descobrir muitas coi-
sas para ganharmos moedas energéticas”.	Eu	
organizo	uma	votação	e	a	maioria	decide	por	ir	
até	aquela	Torre	gigante.	O	nome	do	brinquedo	
é	La	Tour	Eiffel,	conhecido	também	como	Torre	
que	 cai,	 repentinamente	 somos	 surpreendidos	
por	uma	figura	com	a	cara	pintada	e	um	cabe-
lo	colorido.	A	fotoexploradora	mais	estudiosa	da	
equipe	se	vira	para	a	criatura	e	diz:	“já sei... os 
humanos te chamam de palhaço!?.”	O	palhaço	
responde:	“Isso mesmo garota esperta! Eu fui 
enviado para avisá-los que vocês só poderão 

andar nesse brinquedo se conseguirem deci-
frar o seguinte enigma.”	Em	seguida,	ele	retira	
uma	 flor	 do	 bolso,	 solta	 uma	 gargalhada	 bem	
alta	e	 lança	o	objeto	em	minha	direção.	Eu	me	
assusto	com	aquilo,	mas	ao	me	virar	novamente	
na	direção	do	palhaço,	ele	já	havia	desaparecido	
e	nós	escutávamos	sua	risada	cada	vez	mais	dis-
tante.	Dentro	da	flor	havia	um	bilhete	com	o	se-
guinte	enigma:	a energia também é conhecida 
como aquilo que torna algo capaz de realizar 
trabalho. Um objeto também armazena energia 
com base em sua posição em relação a outro 
objeto. Não se esqueça que se pode descobrir 
a energia potencial gravitacional multiplican-
do-se a massa dos corpos pela gravidade e 
também pela altura (Ep=m.g.h). Descubram a 
quantidade de Energia Potencial Gravitacional 
(Ep) do vagão no ponto mais alto do brinque-
do. Sabendo que a massa total de vocês foto-
exploradores, juntamente com o vagão, é de 
1000 kg, que a gravidade do planeta Terra é de 
aproximadamente 10 m/s2 e que o brinquedo 
tem 110 metros de altura.
Se o resultado da conta for menor que 1.000.000 
Joule se dirijam para a carta de número 7.
Caso o resultado tenha sido um valor maior 
que 1.000.000 Joule se dirijam para a carta de 
número 10.

9. SIDERÚRGICA

Todos	nós	que	estávamos	dentro	do	 forno	nos	
seguramos	aos	átomos	de	fósforo	e	saímos	por	
furos	da	parte	de	baixo	do	alto	forno,	juntamente	
com	o	ferro	fundido.	Já	as	substâncias	da	escó-
ria,	por	serem	menos	densas,	saem	nos	canais	
mais	acima.	Enquanto	isso,	a	outra	parte	da	nos-
sa	equipe,	que	estava	na	roupa	dos	funcionários,	
se	joga	no	tanque	de	água	utilizado	para	refrige-
ração	do	alto	forno	e	descobrem	que	sem	esse	
sistema	os	tijolos	refratários	e	aços	utilizados	na	
fabricação	 do	 forno	 não	 resistiriam	 à	 dilatação	
devido	às	altíssimas	temperaturas.	Nós,	 fotoex-
ploradores,	saltamos	de	um	tanque	de	água	para	
outro,	a	água	agora	vai	se	aquecendo	cada	vez	
mais	ao	se	aproximar	de	gigantescas	barras	de	
ferro	líquido	e	brilhante.	De	repente	escutamos:	
“nós	estamos	aqui	nessa	barra	de	ferro.”	A	outra	
parte	da	equipe,	que	estava	no	alto	forno,	grita	
pedindo	para	 nos	 juntarmos	 a	 eles.	Nós	 salta-
mos	em	direção	aos	átomos	de	ferro	até	porque	
as	moléculas	 de	 água	 estavam	 evaporando	 ao	
retirar	 calor	do	 ferro.	Aos	poucos,	o	 ferro-gusa	
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se	resfria	e	assim	se	solidifica.	Nós	agora	esta-
mos	felizes	com	o	fato	de	ter	a	equipe	unida	no-
vamente.	As	barras	de	 ferro	 são	colocadas	em	
caminhões.	 Em	 cima	 dos	 caminhões	 eu	 acho	
melhor	 ativarmos	 o	 dispositivo	 para	 voltarmos	
ao	tamanho	e	forma	humana.	Todos	juntos	1,	2,	
3...	 ATIVAR	 DISPOSITIVO	 ELETROMAGNÉTI-
CO.	Um	boneco	cheio	de	articulações	metálicas	
sobe	 pelas	 frestas	 das	 barras	 de	 ferro.	 Um	 de	
vocês	pergunta:	 “você é um mensageiro feito 
de aço?”	O	boneco	responde:	“quem me dera 
ser de aço. Isso seria bem legal e daria uma 
liga! Minhas partes são de ferro-fundido. Eu 
na verdade quase virei aço, mas acabei fican-
do preso nesse caminhão. As outras sucatas 
de ferro conseguiram cair na fábrica e em um 
processo de aquecimento receberam carbono 
e se transformaram na liga metálica que vocês 
chamam de aço. Pensem... eu provavelmen-
te não me enferrujaria mais porque receberia 
cromo na formação do aço”.	Enquanto	o	boneco	
estava	com	um	ar	 todo	sonhador	um	de	vocês	
repara	em	uma	mensagem	escrita	na	barriga	do	
boneco	 de	 ferro	 que	 dizia:	 “atenção	 fotoexplo-
radores!	 Comigo	 vocês	 acabaram	de	 aprender	
que	ferro	e	aço	não	são	a	mesma	coisa.	E	o	mais	
importante!	É	possível	 fazer	aço	de	sucatas	de	
ferro,	em	um	processo	de	reciclagem.	Isso	dimi-
nuiria	 a	 extração	de	minérios	do	planeta	Terra.	
Por	 essa	 incrível,	mas	pouco	utilizada	 solução,	
vocês	acabaram	de	 receber	500	moedas	ener-

géticas.”	O	boneco	observa	um	caminhão	cheio	
de	sucatas,	se	despede	de	nós	e	salta	sobre	ele.	
O	dia	está	raiando	e	o	nosso	dispositivo	projeta	

um	holograma	com	a	mensagem:	“vocês com-
pletaram a missão. Peguem carona no primei-
ro fotomóvel do dia e assim poderão conhecer 
uma tecnologia construída por humanos mais 
conscientes. Sigam para a carta de número 6.”

Cartas de número 10

10. UNIVERSIDADE

Na	fonte,	nós	nos	empolgamos	um	pouco	e	co-
meçamos	 a	 jogar	 água	 para	 cima,	 um	 de	 nós	
chama	a	atenção	para	a	gota	de	água	que	es-
pirrou	em	uma	parte	metálica	da	fonte.	“Olhem 
as gotas estão simplesmente desaparecendo. 
Será que a água também tem um dispositivo 
para diminuir de tamanho?” Eu	tenho	uma	ideia	
e	digo:	 “Vamos	 sair	 da	 fonte	 e	 com	um	pouco	
de	 água	 em	 uma	 de	 minhas	 mãos	 ficaremos	
perto	 dessa	 parte	metálica	 aquecida	 e	 em	 se-
guida	 ativaremos	 nosso	 dispositivo.	 O	 que	 vo-
cês	acham?”	“Ótima ideia!”	Todos	concordaram	
e	 imediatamente	partimos	para	a	ação.	 “Juntos	
então...	 1,	 2,	 3	 ATIVAR	 DISPOSITIVO	 ELETRO-
MAGNÉTICO!”	“Nossa! As moléculas de água 
estão ficando cada vez mais agitadas”.	De	re-
pente	a	quantidade	de	água	vai	diminuindo	cada	
vez	mais.	Um	de	nós	grita.	“Rápido! Se segurem 
no átomo de hidrogênios da água”.	As	molécu-
las	 começam	a	 se	mexer	 rapidamente	e	quan-
do	nós	menos	esperamos	PUUUUFFFFFF	elas	
se	 desprendem	 para	 atmosfera.	 Nós	 estamos	
desesperados	 porque	 estamos	 nos	 distancian-
do	cada	vez	mais	uns	dos	outros.	Todos	gritam.	
“Socorro!!!”	Eu	já	não	sei	o	que	fazer,	pois	o	dis-
positivo	só	funciona	se	estivermos	juntos.	Agora	
todos	subimos	pela	atmosfera	presos	ao	vapor	
de	 água.	 Ao	 chegarmos	 nas	 partes	mais	 altas	
da	troposfera	percebemos	um	ar	frio	e	sentimos	
uma	perda	de	energia.	Uma	molécula	começa	a	
se	juntar	com	outra	e	mais	outra	e	outra	molécu-
la	de	água.	Formando	pequenas	gotinhas	líqui-
das	 (as	nuvens),	 aos	poucos	conseguimos	nos	
reunir.	 As	 nuvens	 ficam	 escuras	 e	 escutamos	
barulhos	 assustadores	 de	 trovões,	 um	 feixe	 de	
elétrons	nos	atravessa.	Eles	nos	arrastam	brus-
camente	 até	 o	 para-raios	 da	 universidade.	 No	
momento	 em	 que	 estávamos	 quase	 chegando	
ao	para-raios	da	universidade	conseguimos	gri-
tar	 “ATIVAR	 DISPOSITIVO	 ELETROMAGNÉTI-
CO”.	Agora	estamos	no	telhado	da	universidade	
em	meio	a	uma	forte	chuva	e	correndo	para	nos	
abrigarmos	em	uma	parte	do	telhado.	Após	um	
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tempo	a	chuva	passa	e	aos	poucos	observamos	
um	lindo	 feixe	colorido	no	céu.	Nós	escutamos	
uma	grande	quantidade	de	pássaros	cantando	e	
de	repente	uma	andorinha	solta	um	pergaminho	
bem	em	cima	de	nossas	cabeças.	Eu	desenrolo	
o	papel	e	peço	para	que	um	membro	da	equipe	
faça	a	leitura:	Vocês foram corajosos, por isso, 
receberão 500 moedas energéticas. A missão 
de vocês está chegando ao fim sigam para a 
carta de número 8.

10. ESCOLA

Andando	 pelo	 corredor	 da	 escola	 nós	 nos	 de-
paramos	com	duas	pessoas	de	uniformes	dife-
rentes	trocando	as	 lâmpadas.	Eles	pedem	para	
esperarmos	um	pouco,	um	de	nós	pergunta:	“vo-
cês trocarão todas as lâmpadas da escola?”	O	
rapaz	responde	que	sim	e	nós	questionamos	o	
porquê	desse	trabalho	todo.	Ele	explica	que	ape-
sar	 das	 lâmpadas	 incandescentes	 terem	 uma	
potência	maior	elas	são	antigas	e	tem	um	tempo	
de	vida	útil	pequeno.	Além	disso,	elas	convertem	
mais	 energia	 elétrica	 em	 trémica	 e	por	 isso	 se	
esquentam	mais,	um	de	nós	pergunta:	“a ener-
gia se perde em forma de calor?”	O	rapaz	res-
ponde:	“Na	verdade	se	somarmos	a	quantidade	
de	energia	 luminosa	e	 	 térmica	 (transformadas	
pela	 lâmpada)	 será	 igual	 a	 energia	 elétrica	 do	
sistema.	Por	 isso,	não	acho	que	 “perda”	 seja	a	
palavra	correta,	melhor	seria	transformação	ine-
ficiente	 ou	 inoportuna.”	 Eles	 nos	 pedem	 para	
segurarmos	 as	 lâmpadas	 antigas	 e	 um	de	 nós	
repara	 que	 elas	 têm	um	 fio	 bem	 fino	 retorcido	
dentro	e	pergunta	se	as	novas	lâmpadas	também	
são	assim.	O	outro	rapaz	que	estava	em	cima	da	
escada	olha	para	baixo	e	explica:	“as lâmpadas 
do tipo fluorescentes têm vapores de mercúrio 
ou sódio e com a ligação na eletricidade uma 
alta tensão surge em seu interior e consegue 
arrancar elétrons dos átomos e isso emite fó-
tons de luz.”	Um	de	nós	se	empolga	e	fala	bem	
alto:	“esses	fótons	nós	conhecemos	muito	bem!	
São	nossos	veículos	de	transporte.	Foi	com	eles	
que	nós	chegamos	aqui.”	O	rapaz	da	companhia	
energética	faz	uma	cara	de	espanto	e	pergunta:	
o	que	você	disse?	Que	história	é	essa?	Eu	dou	
uma	disfarçada,	agradeço	e	pergunto	se	 já	po-
demos	 seguir	 até	o	 final	 do	 corredor.	 	Um	dos	
rapazes	responde	que	sim	e	pede	para	levarmos	
algumas	lâmpadas	antigas	até	uma	grande	cai-
xa	no	final	do	corredor,	enquanto	nós	estávamos	
caminhando	com	as	lâmpadas	na	mão	uma	de-

las	se	acende	e	projeta	um	jogo	de	luz	e	sombra	
na	parede	do	corredor	com	a	seguinte	mensa-
gem:
Vocês receberam 200 moedas energéticas 
pela ajuda, agora sigam rapidamente para a 
carta de número 11. 

10. PARQUE DE DIVERSÕES

Um	senhor	sorridente	se	aproxima	e	diz:	“o gru-
po conseguiu decifrar o valor da Energia Po-
tencial Gravitacional presente no brinquedo 
“Torre que cai”! Por isso, vocês ganharam 
250 moedas energéticas e terão a honra de 
andar nesse brinquedo incrível que desafia os 
limites do medo.”	Nós	nos	sentamos	bem	ani-
mados	e	apertamos	bem	o	sinto,	na	medida	em	
que	as	cadeiras	se	elevam,	nós	temos	a	sensa-
ção	de	estarmos	balançando	os	pés	para	 todo	
o	planeta	e	aos	poucos	as	pessoas,	as	tendas	e	
os	veículos	lá	embaixo	vão	ficando	cada	vez	me-
nores.	O	brinquedo	para	e	todos	começam	gri-
tar,	com	os	braços	para	cima	nós	descemos	em	
queda	 livre,	com	um	movimento	acelerado	que	
do	meio	 para	 o	 fim	 é	 interrompido	 pela	 ativa-
ção	de	um	sistema	de	freios	para	diminuir	a	ve-
locidade.	Nós	descemos	desse	brinquedo	com	
nossas	roupas	e	cabelos	bem	bagunçados,	mas	
felizes	 por	 termos	 vivenciado	 essas	 intrigantes	
sensações	 humanas.	 Um	 de	 nós	 exclama:	 “os 
humanos sabem mesmo como se divertir!”	Eu	
pergunto:	“que	cheiro	é	esse?	Um	outro	fotoex-
plorador	responde:	“Não sei o que é, mas deve 
vir daquele som.”	Todos	nós	seguimos	o	barulho	
POP,	POP,	POP...	Uma	vendedora	ao	lado	de	um	
carrinho	oferece	uma	substância	branca	para	os	
clientes	e	assim	que	nós	nos	aproximamos	ela	
se	vira	em	nosso	sentido	e	diz:	“para	vocês	o	lan-
che	será	gratuito!	Eu	sei	sobre	a	missão	de	vo-
cês	aqui	neste	planeta.”	Estranhamos	um	pouco,	
mas,	como	estávamos	com	fome,	não	recusamos	
aquele	alimento.	Um	de	nós	saboreia	o	alimento	
e	pergunta:	“Hum muito bom! O que é isso?”	
A	vendedora,	enquanto	pega	um	milho	para	nos	
mostrar,	responde:	“é pipoca! Ela é feita desse 
milho que estoura com o calor e fica assim.”	Eu	
comento:	“nossa!	Ele	muda	muito.”	A	vendedora	
diz:	“por curiosidade eu já li sobre isso. Dentro 
do milho tem água que se evapora, mas não sai 
porque a casca é bem resistente, só que com 
o aumento do calor dentro da panela a pres-
são dentro do milho aumenta ele não resiste e 
estoura liberando o vapor de água e também 
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uma outra coisa que eu me esqueci... eu acho 
que se chama... amido.” Eu	prossigo	nossa	con-
versa	dizendo:	“é!	O	calor	pode	realmente	mo-
dificar	 alguns	materiais	 aqui	 na	 Terra!	 Eu	 que-
ro	um	pouco	mais.	Adorei	esses	flocos	brancos	
chamados	 Pipocas!”.	 Nosso	 dispositivo	 eletro-
magnético	vibra	com	a	seguinte	mensagem:	“A 
missão está pausada. Para receberem mais 
250 moedas energéticas cada fotoexplorador 
precisará falar um pouco sobre suas comidas 
humanas favoritas, experimentadas por vocês 
em missões anteriores e também precisarão 
liberar a criatividade para explicar sobre suas 
comidas interplanetárias favoritas”. Após isso, 
seguirão para a carta de número 11.

10. SIDERÚRGICA

O	maquinista	Wilson	nos	conta:	“minha família 
tem uma longa história na mineração, prin-
cipalmente na extração do ouro. Meu bisavô 
contava casos do final do século XVII. Época 
em que a corrida do ouro começou na região 
de Ouro Preto, Mariana, Sabará e Caeté.”	Um	
fotoexplorador	pergunta:	“por	que	esse	minério,	
o	ouro,	é	 tão	 importante	para	os	humanos?”	O	
senhor	Wilson	pensa	um	pouco	e	diz:	“até pa-
rece que vocês não são desse planeta. O ouro 
é um metal maleável, raro, altamente resisten-
te à corrosão e com um brilho incrível por isso 
nós humanos o valorizamos tanto, muitas pes-
soas arriscaram suas vidas por uma pepita de 
ouro.”	O	fotoexplorador	fica	pensativo	e	comen-
ta:	 “estranho.	Bem	 intrigante	 isso!”	Seu	Wilson	
continua:	“a mineração acontecia a céu aberto 
nos rios. Meu bisa veio da África e falava que o 
nosso povo é quem ensinou de verdade como 
se deveria fazer uma boa mineração. Ele dizia 
que muitos instrumentos foram pessoas escra-
vizadas que trouxeram como, por exemplo, a 
tão utilizada bateia.”	Eu	pergunto:	“me	desculpe	
a	 ignorância,	mas	por	que	esses	homens	eram	
chamados	de	escravos?”	Seu	Wilson	 fica	emo-
cionado	ao	pensar	no	sofrimento	do	seu	bisavô	e	
em	seguida	fala:	“me desculpem, mas não pude 
me conter. A escravidão existiu, e em alguns 
lugares ainda permanece, porque alguns seres 
humanos se consideram superiores a outros a 
ponto de oprimirem e violentarem outras pes-
soas caso não façam a sua vontade. Trabalho 
forçado mesmo. É atormentador pensar na 
história violenta desse país, mas eu acho essa 
nossa conversa importante, sabe as pessoas 

não estão escutando muito os mais velhos. 
Não podemos permitir que a história se apa-
gue, isso só reforçaria preconceitos e opres-
sões presentes até hoje no povo brasileiro.”	Eu	
fico	 assustado	 e	 indignado	 com	 esse	 compor-
tamento	humano	e	digo:	 “de	onde	viemos	 isso	
nunca	aconteceu	porque	nós	valorizamos	a	di-
versidade	dos	seres,	promovemos	o	acesso	aos	
conhecimentos	e	aos	recursos	e	respeitamos	os	
conflitos	de	ideias.	Não	é	mesmo	fotoexplorado-
res?”		SIM.	Todos	confirmam	e	eu	continuo:	nós	
defendemos	a	tolerância	no	lugar	da	ignorância.	
Um	de	nós	ainda	pergunta	para	seu	Wilson:	“seu	
bisavô	 foi	escravizado	a	vida	 inteira?”	Seu	Wil-
son	responde:	“ele não, mas muitos sim. Nes-
sa época algumas das pessoas escravizadas 
com conhecimentos de mineração e fundição 
recebiam uma certa quantia e após um tempo 
conseguiam comprar sua liberdade. Eu tenho 
muito orgulho das minhas origens! Ele foi um 
guerreiro.”	Um	fotoexplorador	olha	pela	janela	e	
grita:	 “o	 que	 é	 aquele	 fogo	 enorme	 saindo	por	
aquela	chaminé?”	Seu	Wilson	 responde:	“Ué!? 
Aquele é o destino desse trem, nós estamos 
quase chegando lá. A conversa está boa, mas 
eu acho melhor vocês retornarem para o va-
gão de origem. Meu chefe não irá gostar nada 
dessa quantidade de pessoas aqui no contro-
le da locomotiva.”	Nós	nos	despedimos	do	seu	
Wilson,	e	em	seguida,	subimos	a	escada	externa	
para	 cima	 do	 vagão.	 Ao	 chegarmos	 no	 vagão,	
cheio	 de	 hematita,	 nos	 deparamos	 com	 uma	
serpente	 com	 faixas	 brancas,	 pretas	 e	 verme-
lhas,	ela	tenta	se	comunicar	conosco	e	mesmo	
colocando	sua	língua	o	tempo	todo	para	fora	diz:	
“atenção	 fotoexploradores!	Vocês	acabaram	de	
receber	250	moedas	energéticas!	Siiiiiiiisiiiisii.	Eu	
vim	direto	da	montanha	em	que	extraíram	esse	
minério.	 Siisiiisiiisiii.	 Eles	 já	 destruíram	 quase	
tudo	por	lá,	por	isso,	sigam	a	minha	mensagem	
interdimensional.	 Voltem	 aos	 seus	 tamanhos	
atômicas	siisiisiiisiisii	Nossa!	É	muito	difícil	resis-
tir.	Seus	corpos	parecem	bem	quentinhos	siiiis-
ssssiiiisss.”	Ela	seguia	em	nossa	direção	quando	
de	repente	um	pergaminho	aparece	na	mão	de	
um	dos	fotoexploradores	da	nossa	equipe	com	a	
seguinte	mensagem:
“atenção!	 Vocês	 só	 poderão	 pegar	 a	 carta	 de	
número	5,	para	prosseguirem	na	missão,	após	a	
elaboração	dessa	parte	da	história,	criando	uma	
explicação	 sobre	 o	 desaparecimento	 repentino	
dessa	serpente	(a	palavra	energia	deve	obriga-
toriamente	aparecer	na	criação	da	história).”
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Cartas de Número 11

11. UNIVERSIDADE

Percebam!	Nós	estamos	do	tamanho	de	um	áto-
mo.	 Vamos	 nos	 aproximar	 da	moeda	 de	 prata,	
aquela	que	o	fotoexplorador	de	nossa	equipe	pi-
sou,	olhem	como	ela	é	enorme	vista	deste	ângu-
lo.	Outro	fotoexplorador	da	nossa	equipe	repara	
na	existência	de	uma	 “nuvem	de	elétrons”	 sol-
tos	por	cima	dos	átomos	de	prata	e,	ao	contrário	
do	que	observávamos	quando	estávamos	gran-
des,	os	átomos	não	estão	parados,	mas	vibram	
constantemente	ao	receberem	a	energia	do	sol.	
Equipe,	vamos	pegar	carona	nesse	feixe	eletro-
magnético	refletido	pela	moeda	ops	ixiiii	uhuuuu	
estamos	caindo	dentro	da	água	da	fonte.	Assim	
que	mergulhamos	nós	observamos	as	molécu-
las	de	 água	 em	constante	movimento.	 “Olhem 
isso!!! Elas vibram, giram e também se deslo-
cam!” “Estou ficando até zonzo!”	 Um	 de	 nós	
tenta	 emergir	 e	 não	 consegue	 porque	 as	 mo-
léculas	de	água	da	superfície	estão	mais	próxi-
mas	com	uma	força	de	atração	entre	elas.	Outro	
membro	de	nossa	equipe	chama	a	atenção	para	
o	fato	de	as	moléculas	da	parte	 iluminada	pelo	
sol	 estarem	 se	 movimentando	 mais.	 Por	 isso,	
nós	optamos	por	nadarmos	até	elas	na	tentativa	
de	 nos	 aquecer.	Mas,	 em	 seguida	 observamos	
algo	se	movimentando	na	água	e	ficamos	muito	
assustados	 e	 eu	 grito	 “Eu	 acho	 que	 é	 um	pei-
xe	gigante!”.	Na	verdade,	era	um	zooplâncton	se	
aproximando,	 mas	 como	 estávamos	muito	 pe-
quenos,	mais	parecia	uma	baleia.	No	desespero	
nós	 decidimos	 por	 gritar	 o	 código	 para	 voltar-
mos	ao	 tamanho	humano.	 Juntos	 1,	 2,	 3...	 “ATI-
VAR	 DISPOSITIVO	 ELETROMAGNÉTIVO”.	 Nós	
começamos	a	rir	aliviados	por	não	termos	sido	
engolidos	pelo	monstro	zooplânctônico.	“Silên-
cio... tem um grupo de humanos se aproximan-
do”.	Nesse	momento,	um	grupo	de	universitários	
passa	conversando	alto	sobre	uma	palestra	que	
acontecerá	logo	mais	no	auditório.	Eles	comen-
tam:	“É uma palestra com um professor reno-
mado que discutirá sobre geração de energia 
elétrica”.	Eles	deixam	cair	um	papel	com	os	se-
guintes	dizeres:
Caso	queiram	desfrutar	um	pouco	mais	das	sen-
sações	térmicas	presentes	na	fonte	sigam	para	a	
carta	de	número	10.

Caso	 vocês	 queiram	 conhecer	 o	 cientista	 dos	
termômetros	sigam	para	a	carta	de	número	5.

11. ESCOLA

Na	sala	de	vídeo	a	professora	inicia	a	aula	con-
vidando	 todos	 a	 assistirem	 um	 documentário	
sobre	mudanças	 de	 hábito	 em	 relação	 ao	 uso	
de	energia	elétrica.	Ela	informa	que	irá	parar	al-
gumas	 vezes	 para	 comentários.	 Após	 algumas	
cenas	ela	pausa	o	vídeo	e	faz	as	seguintes	per-
guntas:	“Vocês dormem com a televisão liga-
da? Em suas residências vocês utilizam o “T” 
para ligar mais de um aparelho em uma mes-
ma tomada? A roupa costuma ser passada 
de uma vez? Vocês acham que os notebooks 
consomem menos energia que o computador 
desktop?”	
A	professora	projeta	as	perguntas	e	espera	al-
guns	momentos	para	os	alunos	trocarem	ideias.	
Em	 seguida,	 os	 estudantes	 compartilham	 em	
voz	 alta	 com	 o	 grupo	 sobre	 suas	 experiências	
em	 casa.	 A	 professora	 fala	 sobre	 a	 importân-
cia	de	se	mudar	hábitos	para	que	a	sociedade	
contribua	diariamente	com	uma	eficiência	ener-
gética.	Um	aluno	 relata	 a	 triste	 história	 de	 seu	
colega	que	 foi	soltar	pipas/papagaios	perto	de	
uma	 rede	 elétrica	 e	 não	 resistiu,	 a	 professora	
aproveita	para	falar	sobre	os	riscos	de	choques	
ao	se	aproximar	objetos	de	tomadas	e	de	fiação	
elétrica	e	sobre	o	risco	de	se	manusear	indevida-
mente	aparelhos	como	o	chuveiro	e	etc.	As	res-
postas	às	perguntas	iniciais	foram	apresentadas	
ao	 longo	do	documentário	 que	 explicou:	a im-
portância de desligar aparelhos caso ninguém 
esteja fazendo uso, o risco de curto circuito e 
incêndio com o uso de “T”, a necessidade de 
se aproveitar ao máximo a energia térmica do 
ferro de passar roupas e a opção, se possível, 
por notebook por serem mais econômicos. No	
fim	do	documentário	apareceu	a	seguinte	men-
sagem:	“informações	secretas	direcionadas	aos	
fotoexploradores.	Com	essa	 aula	 vocês	 conse-
guiram	 adquirir	 200	 moedas	 energéticas”.	 To-
dos	 da	 sala	 se	 levantaram	agitados	 e	 falantes,	
pois	 não	 compreendiam	 o	 que	 estava	 aconte-
cendo,	 nós	aproveitamos	para	 sairmos	da	 sala	
sem	sermos	notados.	Porém,	no	corredor,	outro	
professor	vem	em	nossa	direção	e	pergunta:	“o	
que	vocês	acharam	da	aula?”	Nesse	 instante	o	
professor	e	tudo	ao	nosso	redor	está	congelado,	
os	dispositivos	eletromagnéticos	em	nosso	pul-
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so	apitam	com	a	seguinte	mensagem:	agora o 
jogo está pausado e vocês precisarão elaborar 
um bom comentário sobre a aula para só assim 
prosseguirem pegando a carta de número 2.

11. PARQUE DE DIVERSÕES

Eu,	mestre,	observo	um	grande	círculo	ilumina-
do	no	lado	norte	do	parque	de	diversões	e	peço	
para	que	todos	me	sigam	até	lá.	Chegando	pró-
ximo	àquela	grande	 roda	giratória	com	bancos	
pendulares,	digo	à	vocês	fotoexploradores:	“pen-
sei	em	observar	o	movimento	desse	brinquedo	
aqui	de	baixo	enquanto	vocês	se	sentam	e	dão	
algumas	voltas	nela.”	Um	de	nós	nota	que	apesar	
de	alta	a	estrutura	giratória	ainda	é	mais	baixa	
que	o	brinquedo	“Torre	que	cai”.	Eu	ficarei	aqui	
embaixo	ouvindo	e	vendo	a	conversa	de	vocês,	
por	meio	do	holograma	do	meu	dispositivo	ele-
tromagnético.	Vocês	chegam	no	ápice	da	 roda	
gigante	e	ali	 conseguem	avistar	 todas	as	 luzes	
da	metrópole.	Eu	escuto	o	mais	curioso	de	vo-
cês	exclamar:	“Nossa! Como os seres humanos 
desperdiçam sua energia luminosa. As luzes 
também estão viradas para o céu. Porque ilu-
minar o céu? Esses brinquedos mesmo. Olhem 
quanta luz!”.	Vocês	balançam	a	cabeça	sem	en-
tender	o	porquê	de	 todo	esse	desperdício.	Um	
vento	 forte	 começa	 e	 também	 algumas	 gotas	
de	chuva	caem	do	céu.	Ouço	vocês	comentan-
do	que	uma	coruja	mensageira	pousou	no	braço	
da	cadeira	e	começou	a	conversar.	Ela	diz:	“Não 
se preocupem. Essa chuva é passageira assim 
como são os imprevistos e sofrimentos da vida 
humana.” Vocês	se	entreolharam	um	pouco	por	
não	 entenderem	 bem	 o	 recado.	 Um	 fotoexplo-
rador	grita:	“Vejam	aquele	raio.”	Todos	escutam	
um	barulho	e	a	roda	gigante	e	todo	o	parque	de	
diversões	agora	se	encontram	no	escuro.	Todos	
os	humanos	aqui	em	baixo	e	também	nos	brin-
quedos	começam	a	gritar.	Percebo	que	a	men-
sagem	da	coruja	fez	todo	sentido.	Um	de	vocês	
comenta:	“O difícil é que por ser noite nós não 
temos raios de sol para usarmos como foto-
móveis e escaparmos daqui. Não sei se essa 
luz artificial seria eficiente.”	A	 fotoexploradora	
leitora	 tem	uma	 ideia	 e	diz:	 “vamos usar nos-
sos dispositivos eletromagnéticos para visu-
alizarmos e ouvirmos o mestre”. “Ótima	ideia!”	
O	outro	exclama.	Todos	juntos:	“1,	2,	3...	FLASH,	
ONDA,	SINTONIZAÇÃO...	ATIVAR	COMUNICA-
ÇÃO!”	Agora	os	fotoexploradores,	lá	em	cima	da	
roda	gigante,	também	conseguem	me	ver	e	ou-

vir,	 um	deles	diz:	 “Mestre,	nós	estamos	presos	
aqui	no	alto	da	 roda	gigante”.	Eu	digo:	 “não	se	
preocupem	 porque	 resolverei	 esse	 problema.”	
Eu	desligo	meu	holograma	de	comunicação	com	
a	equipe.	
Para os fotoexploradores que estão em cima 
da roda gigante aparece a seguinte mensagem 
em seus dispositivos:
Se vocês acham que a energia retornará rapi-
damente, sem a ajuda do mestre, sigam para a 
carta de número 4.
Caso entendam que o mestre será o responsá-
vel pelo retorno da energia elétrica sigam para 
o número 2

11. SIDERÚRGICA

Nós	saltamos	do	trem	em	movimento	e	nos	ma-
chucamos	muito,	 uma	 coruja	 voa	 por	 cima	 de	
nós	e	diz	“vocês	não	têm	asas	queridos.	Se	arris-
caram	muito	saltando	de	um	trem	em	alta	veloci-
dade	e	demonstraram	falta	de	preparo	da	equipe	
em	relação	aos	 limites	de	 resistência	do	corpo	
humano.	Vocês também não notaram que es-
tavam sentados bem em cima de um carrega-
mento de minério. Por essas falhas, neste mo-
mento, a missão estará pausada para vocês e 
quem continuará será a equipe de fotoexplora-
dores da universidade.”
(Obs: quando o jogo retorna para a siderúrgica 
continuem pegando a carta de número 7).

Cartas de Número 12

12. UNIVERSIDADE

Nós	não	 fizemos	a	melhor	escolha,	vejam	aqui	
diz	 que	 essa	 partícula,	 caracterizada	 naquela	
época	 como	 eterna,	 imperecível	 e	 que	 se	mo-
vimentava	 no	 vazio	 era	 chamada	 de	 átomo	 e	
não	 embrião.	 Essa	 palavra	 significa	 em	 grego:	
“aquilo	que	não	pode	ser	dividido”	e,	apesar	das	
pesquisas	científicas	já	terem	demonstrado	que	
existem	partículas	ainda	menores	que	o	átomo	
(os	prótons,	elétrons,	nêutrons	e	etc),	mesmo	as-
sim	ainda	continuamos,	por	tradição,	chamando	
os	 elementos	 químicos	 de	 átomos.	 Como	 nós	
fizemos	uma	escolha	errada,	agora	perderemos	
território	e	quem	continuará	o	jogo	são	os	fotoe-
xploradores	da	escola.
(Vamos	colocar	essa	carta	no	tabuleiro	em	cima	
do	 número	 12.	 Quando	 o	 jogo	 retornar	 para	 a	
Universidade	nós	 continuaremos	pela	 carta	 de	
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número	3)

12. ESCOLA

Vamos	 ativar	 nossos	 dispositivos...	 comigo	 1,	 2,	
3	 e...	 “ATIVAR	 DISPOSITIVO	 ELETROMAGNÉ-
TICO”.	 Nós	 estamos	 em	 dimensões	 humanas	
dentro	do	vestiário,	um	de	nós	demonstra	muita	
curiosidade	sobre	um	aparelho	preso	à	parede,	
nós	 observamos	 que	 os	 outros	 alunos	 torcem	
uma	torneira	e	de	repente	sai	uma	água	quente	
na	parte	de	cima.	Eu	tenho	uma	sugestão:	Vamos	
esperar	todos	saírem	do	banheiro	para	abrirmos	
esse	dispositivo	chamado	pelos	alunos	de	chu-
veiro.	Agora	que	o	banheiro	está	 sem	ninguém	
um	de	nós	vai	para	a	porta	vigiar	e	eu	 tentarei	
abrir	 o	 aparelho.	 Eu	 sinto	 algo	 muito	 estranho	
e	sou	 lançado	a	uma	distância	que	todos	ficam	
muito	assustados.	Eu	não	vejo	mais	nada	e	de-
pois	de	um	tempo,	aos	poucos,	eu	vou	abrindo	
os	olhos	lentamente	e	digo	bem	impressionado:	
“O	ser	humano	usa	eletricidade	para	 fazer	esse	
aparelho	 funcionar	 eu	 só	 sobrevivi	 a	 esse	 cho-
que	porque	sou	um	ser	evoluído,	agora	um	ser	
humano	provavelmente	teria	morrido.”	Você está 
bem?	Um	de	vocês	me	pergunta.	“Sim.”	Eu	res-
pondo.	 Um	 fotoexplorador	 tem	 uma	 ideia:	 “va-
mos retirá-lo da tomada primeiro antes de vol-
tarmos a mexer nele. Esse plugue deve ser o 
responsável pela entrada de corrente elétrica 
nesse aparelho.”	 Todos	 concordamos	 que	 isso	
seria	o	melhor	a	ser	 feito.	Com	o	chuveiro	des-
ligado	 e	 aberto	 nós	 conseguimos	 observar	 um	
fio	em	forma	de	mola.	Um	de	nós	explica:	“mui-
to interessante! A eletricidade passa por esse 
metal, o qual, oferece resistência à passagem 
de corrente elétrica e acaba se transformando 
em energia térmica.  Aquecendo assim a água.”	
Eu	pergunto:	 Esse	 aparelho	 consegue	 transfor-
mar	energia	elétrica	em	térmica?	E	um	de	vocês	
responde:	 “sim. A energia nos sistemas não 
desaparece, ela se conserva ao passar de um 
tipo para outro.”	 Todos	escutam	um	vibrar	nos	
pulsos.	 Era	 o	 dispositivo	 eletromagnético	 infor-
mando	que	nós	acabamos	de	receber	100	moe-
das	energéticas	ao	descobrirmos	uma	forma	de	
transformação	da	energia.	Após	esse	momento	
de	alegria	o	nosso	fotoexplorador	vigia	avisa	que	
tem	pessoas	se	aproximando,	eu	consigo	fechar	
e	colocar	o	chuveiro	rapidamente	no	lugar,	todos	
nos	escondemos	dentro	do	box	do	banheiro.	Al-
guns	 alunos	 entram	 para	 lavarem	 os	 rostos	 da	
educação	 física	e	comentam:	“rápido porque a 

próxima aula será na sala de vídeo.”	Após	a	re-
tirada	dos	estudantes	nós	escutamos	um	baru-
lho	muito	intenso	que	ecoa	por	toda	a	escola,	um	
ser	estranho	sai	do	espelho	do	banheiro	e	vem	
em	minha	 direção,	 ele	 se	 aproxima	 e	me	 faz	 o	
seguinte	questionamento:	“qual é o seu número 
da sorte?”	Eu	respondo	que	é	o	número	7.	Ele	se	
vira,	entra	novamente	no	espelho	e	 fica	apenas	
com	a	cabeça	de	fora	dizendo:	“sigam a carta de 
número 7, que a sorte esteja com vocês. Ah!  E 
não contem para ninguém sobre mim.”	Em	se-
guida,	ele	sumiu	em	um	espelho	infinito.

12. PARQUE DE DIVERSÕES

(Observação:	 Caso	 ainda	 não	 tenham	 passado	
pelas	cartas	2,	5,	7	e	8	vocês	poderão	acrescen-
tá-las	diretamente	ao	território	neste	momento).	
Antes	de	subirmos	na	cama	elástica	uma	criança	
vem	correndo	 em	nossa	 direção	 e	 nos	 entrega	
um	 bilhete	 com	 as	 seguintes	 informações:	 “se 
vocês chegaram até aqui significa que conse-
guiram conquistar todas as moedas energéti-
cas necessárias para transportá-los para suas 
dimensões. Agora vocês colocarão todas as 
moedas nas mãos do colega do grupo que tem 
o maior senso de colaboração, ou seja, que usa
seus conhecimentos para ajudar as pessoas ao
seu redor.”	 Em	 seguida,	 nós	 subimos	 na	 cama
elástica,	e	eu	disse	que	no	três	nós	ativaríamos
os	 dispositivos	 eletromagnéticos...	 comigo...1,	 2,
3	 “ATIVAR	DISPOSITIVO	ELETROMAGNÉTICO”.
Agora,	 já	 invisíveis	aos	seres	humanos,	nós	en-
tramos	em	nossos	fotomóveis	(ondas	eletromag-
néticas)	vindos	do	sol	e	nos	deslocamos	por	um
longo	 caminho.	 Somos	 refletidos	 pela	 água	 de
um	rio	e	perdemos	um	pouco	de	combustível	ele-
tromagnético	em	forma	de	calor	absorvido	pelas
moléculas	d’água.		Além	disso,	as	moléculas	dos
gases	da	atmosfera	também	capturam	um	pouco
da	energia	dos	nossos	fotomóveis.	Em	seguida,
nossos	veículos	nos	 levam	até	grandes	painéis,
nós	 passamos	 por	 um	 vidro	 com	 as	 seguintes
anotações	 “painel	 fotovoltaico”	 e	 nossos	 foto-
móveis	começam	a	arrancar	vários	elétrons	dos
metais	 condutores	 que,	 ao	 se	 acumularem	 em
diferentes	 regiões	dessas	placas,	 dão	origem	à
um	potencial	elétrico.	Nós,	agora,	entramos	jun-
tamente	 com	essa	 “nuvem”	de	elétrons	até	um
fio	e	depois	outro	e	mais	outro	fio.	Começamos	a
gritar,	mas	dessa	vez	não	é	de	desespero	porque
depois	dessa	longa	jornada	nós	já	estamos	bem
corajosos,	 na	 verdade,	 estamos	 nos	 divertindo
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bastante	nesse	tobogã	de	elétrons.	No	fim,	entramos	em	um	fio	muito	fino	dentro	de	uma	lâmpada	
e	uma	forte	luz	é	liberada.	Eu,	mestre,	grito:	“Realmente	a	energia	não	é	criada	nem	perdida	ela	se	
transforma	e	se	conserva.	Agora	sim	nós	encontramos	uma	matriz	energética	sustentável	e	podemos	
nos	transportar	para	nossas	dimensões	paralelas.	Parabéns	fotoexploradores!	Todos	juntos	comigo	
1,	2,	3...	ATIVAR	DISPOSITIVO	ELETROMAGNÉTICO.”

12. SIDERÚRGICA

Todos	os	inventores	desapareceram	do	vagão	deixando	para	trás	apenas	um	colar	de	ouro	com	
um	pingente	em	forma	de	criança	que	começou	a	se	movimentar	pulando	em	nossos	ombros	e	
dizendo:	“vocês	se	enganaram!	Existe	sim	uma	grande	relação	entre	mineração,	os	processos	de	
siderurgia	e	energia.	Os	gases	liberados	são	capazes	de	movimentar	geradores	de	energia	elétrica.	
Vocês	se	esqueceram	dos	princípios	energéticos	de	condução,	convecção	e	irradiação,	na	siderur-
gia,	por	exemplo,	a	água	em	contato	com	o	minério	fundido	Transfere	calor	por	CONDUÇÃO.	Os	
gases	dentro	da	fornalha	trocam	energia	em	movimentos	constantes	de	CONVECÇÃO,	a	energia	
térmica	chega	até	a	face	dos	funcionários,	a	certa	distância	do	ferro	fundido,	por	meio	da	IRRADIA-
ÇÃO.	Por	essa	falha	da	equipe	sobre	a	relação	entre	energia	e	siderurgia	vocês	perderam	território,	
agora	as	demais	equipes	jogarão	o	dado:
Se	sair	o	número	1	ou	2	quem	continuará	o	jogo	será	a	equipe	de	fotoexploradores	da	escola.
Se	sair	o	número	3	ou	4	quem	continuará	o	jogo	será	a	equipe	de	fotoexploradores	da	universidade.
Se	sair	o	número	5	ou	6	quem	continuará	o	jogo	será	a	equipe	de	fotoexploradores	do	parque	de	
diversões.
(Atenção!	Quando	o	jogo	retornar	para	a	siderúrgica	vocês	deverão	continuá-lo	pegando a carta 
de número 3).
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ATENÇÃO! Risco de Spoiler
-Sequências	secretas	dos	possíveis	percursos	traçados	nos	territórios	–
Ela	só	deverá	ser	consultada	ao	término	das	jornadas	investigativas	de	cada	equipe.

Universidade
1	–	6	–	3	–	9	–	4	–	5	-	7	-	10	e	8
1	–	6	–	3	–	9	–	4	–	11	–	10	e	8
1	–	6	–	3	–	9	–	4	–	11	–	5	–	7	–	10	e	8
1	–	2	–	Perde	território	-	6	–	3	–	9	–	4	–	5	-	7	-	10	e	8
1	–	2	–	Perde	território	–	6	–	3	–	9	–	4	–	11	–	10	e	8
1	–	2	–	Perde	território	-	6	–	3	–	9	–	4	–	11	–	5	–	7	–	10	e	8
1	–	6	–	12	–	Perde	território	-	3	–	9	–	4	–	5	-	7	-	10	e	8
1	–	6	–	12	–	Perde	território	-	3	–	9	–	4	–	11	–	10	e	8

Escola
1	–	5	–	9	–	6	–	12	–	7	–	10	–	11	–	2	
1	–	4	–	6	–	12	–	7	–	10	–	11	-	2
1	–	4	–	3	–	Perde	território	–	6	–	12	–	7	–	10	–	11	–	2
1	–	5	–	8	–	Perde	território	–	9	–	6	–	12	–	7	–	10	–	11	–	2

Parque de diversões
1	–	3	–	9	–	7	–	Perde	território	–	10	–	11	–	2	–	4	–	6	–	12
1	–	3	–	9	–	7	–	Perde	território	–	10	–	11	–	4	–	6	–	12
1	–	8	-	3	–	9	–	7	–	Perde	território	–	10	–	11	–	4	–	6	–	12
1	–	8	-	3	–	9	–	7	–	Perde	território	–	10	–	11	-	2	–	4	–	6	–	12
1	–	3	–	9	–	10	-11	–	4	–	6	–	12
1	–	3	–	9	–	10	–	11	–	2	–	4	–	6	–	12
1	–	3	–	5	–	9	–	7	-	Perde	território	–	10	–	11	–	4	–	6	–	12
1	–	3	–	5	–	9	–	7	–	Perde	território	–	10	–	11	-	2	–	4	–	6	–	12
1	–	3	–	5	–	9	–	10	–	11	–	2	–	4	–	6	–	12
1	–	3	–	5	–	9	–	10	-11	–	4	–	6	–	12
1	–	8	–	3	–	9	–	10	–	11	–	4	–	6	-	12
1	–	8	–	3	–	9	–	10	–	11	–	2	–	4	–	6	–	12
1- 8	–	3	–	5	–	9	–	7	-	Perde	território	–	10	–	11	–	4	–	6	–	12
1- 8	–	3	–	5	-	9	–	7	–	Perde	território	–	10	–	11	-	2	–	4	–	6	–	12
1- 8	–	3	–	5	–	9	–	10	–	11	–	2	–	4	–	6	–	12
1- 8	–	3	–	5	–	9	–	10	-	11	–	4	–	6	–	12

Siderúrgica
1	–	7	-	2	–	12	–	Perde	território	–	3	-	5	–	4	–	8	–	6	
1	–	7	-	2	–	12	–	Perde	território	–	3	-	5	–	4	–	8	–	9	–	6	
1	–	7	–	2	–	3	–	5	–	4	–	8	–	6	
1	–	7	–	2	–	3	–	5	–	4	–	8	–	9	–	6
1	–	7	–	10	–	5	–	4	–	8	–	6	
1	-	7	–	10	–	5	–	4	–	8	–	9	–	6		
1	–	11	-	7	-	2	–	12	–	Perde	território	–	3	-	5	–	4	–	8	–	6	
1	–	11	-	7	-	2	–	12	–	Perde	território	–	3	-	5	–	4	–	8	–	9	–	6	
1	–	11	-	7	–	2	–	3	–	5	–	4	–	8	–	6	
1	–	11	-	7	–	2	–	3	–	5	–	4	–	8	–	9	–	6
1	–	11	-	7	–	10	–	5	–	4	–	8	–	6	
1	–	11	-	7	–	10	–	5	–	4	–	8	–	9	–	6		
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