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Dançando
pela
ciência

Divulgação científica y

A 
bióloga brasileira Natália Cy-
belle Lima Oliveira, 28, foi uma 
das vencedoras da edição 2017 
do Dance Your Ph.D, concurso 

promovido pela revista Science e a Asso-
ciação Americana para o Progresso da 
Ciência (AAAS) que desafia pesquisa-
dores a explicarem os resultados de seus 
trabalhos por meio da dança nas catego-
rias Biologia, Ciências Sociais, Física, e 
Química. Criada há 10 anos, a iniciativa 
busca desmistificar a imagem dos cien-
tistas usando bom humor e criatividade.

Natália concluiu seu doutorado este 
ano na Universidade Federal de Pernam-
buco (UFPE). Ela foi a única brasileira a 
participar do concurso, que reuniu ou-
tros 53 pesquisadores de diferentes par-
tes do mundo. Com referências ao seria-
do norte-americano CSI e ao vogue, um 
estilo de dança urbana, ela transformou 
a sua tese sobre biossensores no video-
clipe Pop, Dip and Spin: The legendary 
biosensor for forensic sciences.

O biossensor concebido por ela é ca-
paz de identificar vestígios biológicos, 
como sangue, sêmen e saliva, em áreas 
limpas com álcool, detergente ou água 
sanitária, podendo ser usado por inves-
tigadores forenses em cenas de crime. O 
dispositivo se vale de uma sonda — se-
quências de bases de DNA que comple-
mentam e se encaixam nas moléculas 
procuradas — imobilizada na superfície 
de um eletrodo. Ao se ligar à sequência-
-alvo, o aparelho produz um sinal eletro-
químico que é registrado e processado 

por um software. O dispositivo está em 
fase de protótipo.

O vídeo foi todo gravado na UFPE. O 
roteiro e a coreografia foram elaborados 
pela própria pesquisadora, que também 
é atriz e dançarina, e pelos membros do 
grupo Vogue 4 Recife. A peça audiovisual 
também conta com legendas que resu-
mem os principais pontos da pesquisa. 
“A principal dificuldade foi mostrar os 
resultados obtidos, já que falar de picos 
eletroquímicos comparativos entre si não 
faz parte das discussões do cotidiano do 
público geral, mas conseguimos fazer is-
so de forma lúdica e prática, mostrando 
qual seria a aplicação na vida real desses 
resultados”, explica Natália.

Ela conta que resolveu se inscrever na 
competição por indicação de um colega 
do Laboratório de Imunopatologia Keizo 
Asami (Lika), da UFPE, onde atualmente 
faz estágio de pós-doutorado. “Percebi 
que a convergência entre ciência e arte 
poderia ser uma importante ferramenta 
de comunicação e educação científica”, 
diz a pesquisadora. “Encarei a compe-
tição como uma oportunidade de unir 
a pesquisa acadêmica com a dança e o 
teatro, com os quais estou envolvida e, 
assim, dar visibilidade ao meu trabalho.”

O videoclipe produzido por Natália 
venceu na categoria Química pelo voto 
do júri. Com 78% dos votos populares, 
ela também foi a eleita, entre os 12 fi-
nalistas, a autora do melhor videocli-
pe. Segundo ela, o prêmio de US$ 500 
(cerca de R$ 1.600) será dividido entre 
os dançarinos do vídeo ou investido em 
produções futuras, como espetáculos de 
dança e outras produções audiovisuais 
com as quais está envolvida. Para assistir 
ao videoclipe, acesse bit.ly/DYPhd2017. n
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