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VALE-TRANSPORTE 
CARREGADO!

O Busão das Artes: Ciência atravessa a cidade 
do Rio de Janeiro carregando uma multidão 
invisível aos nossos olhos. Em 8 experiências 
artísticas, percebemos o mundo compartilhado 
com bactérias e outros seres microscópicos 
essenciais para nossa existência. Revelando-as, 
revelamos a nós mesmos. O divertido será 
descobrir que essa multidão nos torna únicos. 

Nossa viagem começa pelo umbigo. Já parou 
pra pensar quantos micro-seres moram lá? O que 
acha de voltar a pensar com a barriga?

NO SEU KIT EDUCATIVO VOCÊ ENCONTRA
1 envelope com chiclete + tatuagem
1 envelope com pó de dentista
1 copinho de papel
1 pá de madeira
1 envelope vazio para guardar o seu umbigo
1 tesoura sem ponta
1 caneta colorida
1 cola
1 fio de barbante
1 adesivo bolinha
1 garrafa PET
1 envelope com serragem
1 envelope com terra
1 papel toalha
1 elástico3

ar
te

 e
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Quantos 
mistérios você 
ainda traz 
guardados?
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QUESTÕES

 Qual o tamanho do seu microbioma?
 Qual o tamanho dos seus germes?

Cada cidade tem um perfil bacteriano.
Cada cidade tem suas bactérias.

 Cada cidade é um microbioma.
 Em cada cidade moram bactérias únicas.

 Você também é cidade?

Onde ficam os seus germes?
Onde moram seus micróbios.

Seu corpo é morada de bactéria.

Seu corpo é casa de micróbios.

Onde estão os seus micróbios?

 Como realçar o mistério?
 Onde está o mistério?

 Como perceber o mistério?

Cada um de nós é extra|ordinário 
comum | em comum não-comum | incomum

 Cada um de nós é diferente.
 Somos pluralmente diferentes.

O invisível extravasa.
O invisível transborda.

O invisível se derrama.

O invisível está presente.

 Estranhe o íntimo invisível.
 Se apresente a seus micróbios.

 Pergunte ao invisível.

O que o universo me pergunta?
O que a vida me pergunta?

Qual a pergunta do universo?

 Animais são indivíduos?
 Animais são únicos?

 Cada animal é extraordinário. 4

 O cocô é fértil.
 Adubo é cocô.

 Fezes são férteis felizes.

 Cocô é fertilizante.

 Cocô é casa.

A vida não desperdiça.
O corpo hospeda o estrangeiro.

 Onde moram os estrangeiros?
 Corpo é casa.

 Corpo é cidade.

Somos indivíduos e somos multidão
Cada indivíduo é uma multidão.

Toda pessoa é um montão.

 Quanto do seu peso é feito de micróbio?
 Quanto pesam seus micróbios?

 Seus micróbios têm peso.

 Micróbio engorda ou emagrece?

 Micróbio tem gênero?

Todo umbigo é igual?
Umbigo é casa.

Umbigo é cidade.

Umbigo é identidade.

Umbigo é transporte.

Umbigo é conexão.

O umbigo sente.

 Revelar o mundo invisível.
 Como o invisível do mundo?

 Você enxerga o que você não vê?

 Onde preenchem os seus olhos?

 Metade é imaginação, metade é invisível

Estrangeiro é vida.
O estrangeiro faz parte da vida.

O estrangeiro cria nossa vida.

Somos estrangeiros de nós mesmos.

O estranho cria vida.

 A fronteira cria o estrangeiro.
 Estrangeiro é tudo o que não é você. Mas é.5

VALE-TRANSPORTE 
CARREGADO!

O Busão das Artes: Ciência atravessa a cidade 
do Rio de Janeiro carregando uma multidão 
invisível aos nossos olhos. Em 8 experiências 
artísticas, percebemos o mundo compartilhado 
com bactérias e outros seres microscópicos 
essenciais para nossa existência. Revelando-as, 
revelamos a nós mesmos. O divertido será 
descobrir que essa multidão nos torna únicos. 

Nossa viagem começa pelo umbigo. Já parou 
pra pensar quantos micro-seres moram lá? O que 
acha de voltar a pensar com a barriga?

NO SEU KIT EDUCATIVO VOCÊ ENCONTRA
1 envelope com chiclete + tatuagem
1 envelope com pó de dentista
1 copinho de papel
1 pá de madeira
1 envelope vazio para guardar o seu umbigo
1 tesoura sem ponta
1 caneta colorida
1 cola
1 fio de barbante
1 adesivo bolinha
1 garrafa PET
1 envelope com serragem
1 envelope com terra
1 papel toalha
1 elástico3



SUZANA 
QUEIROGA

nome da obra
O céu é imenso, as florestas, o mar. Mas só é 
grande porque somos pequenos. Imagine o 
tamanho do nosso pé para uma formiga. Para 
imaginar, a ciência criou instrumentos como 
a luneta e o microscópio para deixar tudo no 
tamanho que a gente consegue ver. E aqui, a 
artista Suzana Queiroga criou um espaço igual 
ao de uma bactéria sendo observada em um 
laboratório. Nesses espaços estamos nas placas 
de Petri, que são os potinhos usados pelos 
cientistas para observar pequenos seres em 
lugares comuns. Nessa experiência, nós somos 

“experimento científico”. Pra quem nós ver de fora, 
podemos nos parecer com os ácaros dos nossos 
cílios. Ou como as bactérias do nosso cuspe.

Não podemos saber como uma bactéria sente, 
mas podemos saber como observam você e eu. 
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EXPERIMENTO 
CURIOSAR

PARA CURIOSAR VOCÊ PRECISA DE
1 tesoura sem ponta
1 caneta
1 fio de barbante
1 adesivo bolinha
curiosidade

9



INSTRUÇÕES
1 Vá na página do meio do caderno. É a página 
da barriga!
2 Coloque o fio de barbante bem no umbigo 
da página.
3 Prenda o barbante no alto com a bolinha 
adesiva.
4 Passe a parte solta do barbante pelo buraco 
do umbigo.
5 Na página ao lado, você tem um exemplo de 
como iniciar as palavras de um curiosar. Recorte 
no picotado a linha reta e as bolinhas do meio.
6 Dobre a folha em quatro quadrados e em 
seguida, dobre ao meio na posição vertical. Corte 
uma meia lua na dobra - com esse corte, cada 
quadrado terá um buraco. O círculo-umbigo se 
tornou lente, lugar de espiar.
7 Agora você tem uma sanfoninha de papel com 
um buraco no meio.

QUE OUTRAS 
FRASES 
INVISÍVEIS 
VOCÊ VÊ PELA 
LENTE DO SEU 
CURIOSAR?
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VIK MUNIZ

nome da obra
Umbigo é memória. Uma cicatriz que ninguém 
estranha, mas que lembra outras formas de vida 
que tivemos. No meio da barriga, nele estava o 
cordão umbilical que ligava sua mãe a você, feto. 
Era entrada e saída, transporte de alimentos, 
de nutrição.

Quando nascemos, o cordão se vai, 
deixando um botãozinho que vira moradia de 
microorganismos. Sendo muitos microrganismos, 
em cada umbigo habita um monte de gente.

Tem formas, cores e até cheiros diferentes – 
E cada um é único! Assim como as bactérias que 
moram nele. Cada umbigo é uma lente de mundo. 
Como pode habitar tanta gente diferente em um 
só umbigo?

As características dos umbigos são tão únicas 
que nunca seria possível confundir um umbigo 
com outro. São mais únicos que as digitais dos 
dedos da mão. Os retratos de Vik Muniz mostram 
esse lado da identidade dos artistas que você 
conhece, mas nunca viu desse jeito.

QUAL O 
TAMANHO 
DO SEU 
UMBIGO? SE 
PARECE COM 
O QUE?



EXPERIMENTO 
UMBIGO 3D

PARA MODELAR O SEU UMBIGO VOCÊ 
PRECISA DE
1 envelope com pó de dentista (?g) do kit
1 copinho de papel do kit com água
1 pá de madeira do kit umbigo
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AGORA 
PROCURE 
ALGUÉM 
QUE QUEIRA 
CONHECER O 
SEU PRÓPRIO 
UMBIGO 
E ENSINE 
A FAZER 
O MOLDE. 
DESCUBRA SE 
É DIFERENTE 
DO SEU.

INSTRUÇÕES
1 Separe os materiais e encha o copinho de água;
2 Coloque o pó de dentista no copinho de papel;
3 Mexa com a pá por 40 segundos até que fique 
mole como um sorvete derretido;
4 Deite no chão e coloque essa massinha no seu 
umbigo; 
5 Cante uma música por 2 minutos enquanto 
espera o molde secar. Escreva aqui música
você cantou:   
6 Retire o molde e veja seu umbigo! Que forma tem?15



WALMOR CORRÊA

nome da obra
O cordão umbilical é um canal de entrada e saída, 
mas que não permite a gente escolher o que entra 
e o que sai. Pikaia gracilens é o animal marinho já 
extinto mais antigo que desenvolveu uma boca. 
Parecia um vermezinho do mar de mais ou menos 
5cm, com um cordão nervoso paralelo a um tubo 
digestivo, então nadava de boca aberta para 
comer. Hmm, bactérias no caminho.

Pikaia para o artista Walmor Corrêa é o 
primeiro beijo do planeta Terra. Hoje temos pele, 
olhos, cílios, pelos, nariz, orelhas, boca, dentes,... 
e língua para sentir o mundo. Língua???
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EXPERIMENTO 
LAMBIDA

PARA O EXPERIMENTO VOCÊ PRECISA DE
tatuagem do kit
língua
saliva
espírito de aventura

INSTRUÇÕES
1 Abra o pacote da tatuagem do seu kit
2 Retire o plástico transparente da tatuagem
3 Escolha um lugar do corpo e cole o desenho 
direto na pele
4 Esfregue o papel devagarinho e com cuidado 
até ficar branco
5 Retire, sopre a pele e pronto. Pikaia.

17



PIERO MANZONI 

Merde Essenciel
Na natureza “nada se cria, tudo se transforma”. 
Pois é..., nosso cocô é fértil! É por isso que as 
fezes têm destino na natureza, elas são um 
ambiente de nutrientes e bactérias que podem 
impulsionar novas vidas.

O artista Piero Manzoni (1933-1963) guardou 
seu cocô dentro dessa lata!

Por que????
Depois disso virou obra de arte ou só um 

descarte do corpo humano?

Por que o cocô seria obra de arte?
Piero Manzoni faz uma piada com o mercado da 
arte e com o que dizem que é arte e o que não é. 
O que vale mais, e o que vale menos. Quem vai ser 
famoso e quem não vai.

O artista diz: gostaria que todos os artistas 
vendessem suas impressões digitais, ou então 
organizassem competições para ver quem 
consegue traçar a linha mais longa ou vender 
suas merdas em latas. A impressão digital é o 
único sinal da personalidade que pode ser aceita: 
se o colecionador quer algo íntimo, realmente 
pessoal para o artista, tem a merda do próprio 
artista, isso é mesmo dele.
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O que há de mais original em você?
Faça aqui uma listinha. Ela será muito longa??
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EXPERIMENTO 
TUDO SE 
TRANSFORMA

VOCÊ PRECISA DE:
1 garrafa PET
1 papel toalha
1 elástico
1 envelope com serragem
1 envelope com terra
1 tesoura sem ponta
um adulto
tempo de observação
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INSTRUÇÕES:
1 Separe os materiais e veja os desenhos.
2 Com um adulto, use a tesoura para cortar a 
base da garrafa PET
3 Com a tampa fechada, acrescente um punhado 
de areia na garrafa
4 Acrescente um punhado de terra
5 Deposite os resíduos sólidos:
• Use cascas de frutas que não sejam ácidas (use 
casca de banana, sobrinhas de morango, maçã...), 
borra de café, casca de ovo
• Não use restos de comida por causa da gordura 
e do sal
• Não use carne, leite e derivados, nem 
embalagens plásticas
• Não use frutas ácidas como laranja, limão e 
abacaxi
6 Para cada camada de resíduo, coloque duas de 
terra.
7 Quando estiver chegando perto da borda 
cortada da garrafa, coloque uma camada de terra 
e depois uma de serragem a serragem ajuda a 
inibir o cheiro!
8 Use o papel toalha para tapar e o elástico para 
prender o papel toalha.
9 Com a composteira pronta, observe durante os 
próximos dias - você terá adubo líquido e pronto! 
Borrife na terra das suas plantas e veja, com o 
tempo, o acontece.
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JAIDER ESBELL

micélio
Um pão mofado e um cogumelo podem ser muito 
diferentes mas são quase primos. Eles são da 
família dos fungos, que se conectam por fios 
compridos embaixo da terra, como uma “internet 
da natureza”. Os fungos criam redes enormes 
e entrelaçadas como o tapete do artista Jaider 
Esbell.

Os fios servem para fofocar sobre o clima, 
trocar comida e criar mais vida. Hoje, os fungos 
são uma promessa nos estudos da ciência porque 
abrem canais para o invisível. Do mesmo jeito que 
uma informação nos faz mudar de ideia, o fungo 
atua no nosso corpo ensinando novos caminhos 
para nosso cérebro e sensações. E você sabia que 
o micélio é o maior ser vivo que existe?

22

EXPERIMENTO 
LÍNGUA DOS 
MICÉLIOS

INSTRUÇÕES
1 feche os olhos;
2 pense em todos seres vivos e mortos que você 
conhece; a planta que mora na casa da sua vó, ou 
na entrada da rua. o gato que dorme na feira ou a 
bactéria que mora no seu umbigo;
3 converse com esses seres, mandando e 
recebendo informações, energias e luzes 
coloridas, assim como podemos imaginar que 
fazem as redes de micélios.
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GLOSSÁRIO

ARTE
Tudo o que a gente inventa; 
pode ser imaginada; é 
relação com a vida.
Pode ser também:

Ex pintura, rendas, 
música, movimento, 
canteiro, quando a gente 
percebe que existe.

CIÊNCIA
Todos os assuntos que 
conseguimos entender 
sobre um tema depois de 
todas as perguntas.
Pode ser também: 

Ex biologia, história, 
matemática, geografia, 
línguas

VÍRUS
Seres invisíveis que 
precisam do corpo dos 
outros para sobreviver.
Pode ser também: 

Ex Coronavírus, Zika-
vírus, ...

BACTÉRIAS
Corpo pequenino invisível 
que respira, se alimenta e 
deixa lixo.
Pode ser também:

Ex Staphylococcus 
aureus, encontrado na 
pele e mucosa humana. 
Clostridium tetani, bactéria 
causadora do tétano. 
Lactobacillus bulgaricus, 
bactéria fermentadora 
de iogurtes.

MICRÓBIO OU MICRO-
ORGANISMOS (MO)
Corpos pequeninos 
invisíveis.
Pode ser também: 

Ex bactérias, vírus, 
protozoários e alguns 
fungos.
Ex Coronavírus, causador 
da Covid. Streptococcus 
pneumoniae, bactéria 
causadora da pneumonia. 
DENV-1, DENV-2, DENV-3 e 
DENV-4, vírus causadores 
da dengue. Candida 
albicans, fungo causador 
da candidíase
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GERMES
seres pequeninos invisíveis 
que nos afetam.
Pode ser também:

Ex bactérias, vírus e 
fungos.

FUNGO
São todos os primos 
do mofo do pão e 
o champignon do 
estrogonofe.
Pode ser também:

Ex Leveduras (fermento 
biológico), bolores, 
champignon, Candida 
albicans.

FILAMENTOS
Parte do corpo de fungos e 
plantas que são longas ou 
tem forma de fio.
Pode ser também: 

Ex anéis de uma minhoca 
e hifas do fungo.

COLÔNIAS
aglomeração de seres 
parecidos.
Pode ser também:

Ex Colônia de bactérias, 
colônia de corais, 
caravelas-portuguesas.

DNA (ADN – ÁCIDO 
DESOXIRRIBONUCLEICO)
Memória e informação 
sobre as características de 
partes do nosso corpo, dos 
nossos órgãos e a função 
de cada um.
Pode ser também: 

Ex genética, ancestralidade, 
antepassados, família

HOMO SAPIENS
1 Nosso nome de animal.
2 Nome do animal que 
conhecemos como ser 
humano.
Pode ser também: 

Ex Canis lupus familiaris 
para cachorro. Monstera 
deliciosa para as plantas 
costela de Adão.

25



INDIVÍDUOS
HUMANOS
Toda vida é única, com 
um diferente equilíbrio 
no corpo.
Pode ser também:

Ex indivíduos humanos, 
indivíduos caninos, 
indivíduos felinos.

METABOLISMO
1 Transformação de comida 
em energia, fezes, gases.
2 Transformação da 
comida em energia, 
disposição, também em 
cocô, pum e arroto.
Pode ser também: 

Ex Transformação da 
glicose em energia (ATP); 
degradação do alimento 
pelo ácido estomacal;
digestão; energia

MICÉLIO
O maior ser vivo que existe. 
Rede cordão umbilical dos 
fungos. Raízes de fungos 
para nutrição.
Pode ser também: 

PIKAIA
1 Animal muito antigo 
que não existe mais. É 
o primeiro que tinha 
esqueleto.
2 primeiro animal com 
osso, que não existe mais.
Pode ser também: 

ORGANISMOS
Forma de vida única que 
possui órgãos e funções.
Pode ser também:

Ex Bactéria, fungo, humano, 
cachorro, peixe, ave...

SOCIEDADE
União e divisão de tarefas 
de uma espécie.
Pode ser também:

Ex sociedade das abelhas 
e formigas, onde existem 
as operárias que vão 
trabalhar na construção e 
obtenção de alimento. As 
que vão cuidar dos ovos 
postos pela rainha. Os 
soldados que vão defender 
o território…
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NATUREZA
O mundo que você toca 
que não foi criado por seres 
humanos.
Pode ser também:

Ex Árvores, montanhas, 
mares, animais, insetos.

DIVERSIDADE
“Todos sabem, pela 
experiência direta dos 
sentidos, que a Natureza 
exibe uma variedade
aparentemente ilimitada 
de seres, formas, e 
processos.”

MEIO AMBIENTE
Espaço para existir com 
comida e aconchego.
Pode ser também:

Ex Composição do meio 
ambiente: vegetação, 
animais, micro-organismos, 
solo, rochas, atmosfera.

BIOMA
Espaços com clima, 
plantas, animais e 
paisagem parecida
Pode ser também: 

Em particular, os 
sistemas compostos de 
redes de organismos em 
interação – os chamados 
biomas – são muitíssimo 
variados, compreendendo 
numerosos indivíduos 
engajados em diferentes 
modos de relação
Ex Taiga, trundas, 
desertos. No Brasil temos 
6 (Mata Atlantica, Cerrado, 
Pampa, Pantanal, Caatinga 
e Floresta Amazônica).

ECOSSISTEMA
União de formas de vida 
variáveis.
Pode ser também:

Ex Jardim de uma casa, 
açude de pesqueiro, 
florestas, praça do bairro.
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PANDEMIA
Aumento descontrolado 
de uma doença em várias 
áreas do mundo.
Pode ser também:

Ex Covid, gripe espanhola, 
peste bubônica...

EPIDEMIA
Aumento descontrolado 
de uma doença em várias 
áreas de um país.
Pode ser também:

Ex Dengue, zika, febre 
amarela.

ESCALA
Conjunto de medidas 
parecidas
Pode ser também:

Ex micro-macro, fino-
grosso, largo-estreito, 
leve-pesado

MACRO
Aquilo que é grande. 
Pode ser no tamanho, 
necessidade, intensidade...
Pode ser também: 

Ex macroscópico, o que 
pode ser visto a olho nu. 
Macronutriente, nutriente 
que organismos precisam 
em maior quantidade.

MICRO
Aquilo que é pequeno. 
Pode ser no tamanho, 
necessidade, intensidade...
Pode ser também: 

Ex microscópico, o que 
não pode ser visto a olho nu. 
Micronutriente, nutriente 
que organismos precisam 
em menor quantidade.

PLACAS DE PETRI
Potinhos de laboratório 
para enxergar o invisível.
Pode ser também:
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RESÍDUOS
O que resta para um corpo, 
mas que afeta outro corpo.
Pode ser também: 

Ex plantas murchas, cocô, 
lixo, pum.

ESTRANGEIRO
Aquilo que é diferente, 
estranho mas igual.
Pode ser também: 

Ex bactéria, alienígena, 
sereias.

EXTRAORDINÁRIO
1 O que se destaca no dia-
a-dia
2 O que é raro.
Pode ser também:

MISTÉRIO
O que não se sabe que não 
se sabe.
Pode ser também:

Ex os micróbios do seu 
corpo. A energia da batida 
do coração. O som da 
digestão da pimenta.

FERTILIZANTE
Alimento que gera vida.
Pode ser também: 

Ex Adubo animal, adubo 
químico, produto de 
compostagem...
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a sobrecapa aberta vira um 
cartaz, de um lado com o 
micélio do Jaider Esbell, e no 
outro a pergunta “Quantos 
mistérios você ainda traz 
guardados?”


