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A Saga Jurassic Park – onde está a ciência nestes filmes?

A ficção científica sempre usou e abusou da criatividade e da imaginação na
criação  de  seus  roteiros  e  personagens.  Mas  muitos  filmes  e  séries
apresentam uma base científica que dá maior credibilidade ao filme, ainda que
seja apenas em um pequeno detalhe da história. Hoje vamos analisar os filmes
da saga do Parque dos Dinossauros e descobrir  onde entra a  ciência nas
histórias ali criadas. A saga Jurassic Park é anterior aos filmes atuais Jurassic
World I e II.

Vamos fixar o nosso conteúdo através do filme de Steven Spilberg lançado em
1993.  Se  você  não  conhece  este  filme  leia  a  sinopse  abaixo  (retirada  de
adorocinema.com):

Filme 1- Jurassic Park: O Parque dos dinossauros (1993)

Um parque  construído  por  um milionário  (Richard  Attenborough)  tem como
habitantes dinossauros diversos, extintos a sessenta e cinco milhões de anos.
Isto é possível por ter sido encontrado um inseto fossilizado, que tinha sugado



sangue destes dinossauros, de onde pôde-se isolar o DNA, o código químico
da vida, e, a partir deste ponto, recriá-los em laboratório. Mas, o que parecia
ser um sonho se torna um pesadelo, quando a experiência sai do controle de
seus criadores.

Vamos assistir  ao  trecho  do  filme  que  explica  como os  dinossauros  foram
clonados aqui:

https://www.youtube.com/watch?v=HQoFs7XYbLk

                                              

Assista ao vídeo no link acima e tente responder às questões abaixo:

1) De onde foi extraido o DNA de dinossauro no filme?

2) Qual a importância da molécula do DNA para os seres vivos? Por que o
filme parte da descoberta deste DNA para clonar dinossauros já extintos?

3) De acordo com o vídeo, como este DNA estava conservado após 10 milhões
de anos?

4) Que tipo de animal foi utilizado para preencher as lacunas que faltavam no
DNA do dinossauro? 

5) Agora pense no Reino Animal que você estudou no 7º ano: este animal seria
realmente uma escolha caso esta clonagem realmente fosse possível? Você
pensaria em outro animal atual como alternativa?

6) A partir dos seus conhecimentos de células tente responder: onde o DNA
presente no sangue do dinossauro estava armazenado?

7) O filme não explica como, a partir do DNA já sequenciado do dinossauro, se
fez  o  ovo  dos  dinossauros.  A  partir  dos  seus  conhecimentos  de  células,
organelas e núcleos, como este processo poderia ter ocorrido?

8) Durante o crescimento dos embriões dos dinossauros nos ovos mostrados
no vídeo,  que tipo de divisão celular estava ocorrendo? Mitose ou Meiose?
Explique a sua escolha.

https://www.youtube.com/watch?v=HQoFs7XYbLk


                                   

 A saga continua no filme Jurassic Park 2 – O Mundo Perdido,  lançado
em 1997. Dê uma lida na sinopse abaixo:

                                                

Quatro  anos  após  o  fechamento  do  empreendimento  da  Ilha  de  Nublar,  o
Jurassic  Park,  um  inigualável  parque  onde  vários  tipos  de  dinossauros
deveriam  conviver  de  forma  pacífica,  o  magnata  (Richard  Attenborough)
responsável pelo projeto descobre que no "sítio B", local onde os dinossauros
foram criados, ainda restava algumas espécies vivas. Visto isso, resolve enviar
uma  equipe  para  verificar  as  condições  de  montar  um  novo  parque,  sem
cometer os erros antigos e, para isso, convoca um dos seus antigos cientístas
(Jeff Goldblum) que condenou o parque. Mas, como sabia que ele recusaria
sua oferta, envia antes sua namorada (Julianne Moore), também pesquisadora,
que estava empolgada pela idéia de poder de provar sua teoria sobre alguns
dinossauros.  O cientista,  sem opção,  resolve salvar sua namorada e segue
para a ilha, mas coincidentemente um outro grupo comandado pelo sobrinho
do magnata chega região, com o intuito de capturar os animais. No entanto
nada sai como o planejado e os dois grupos perdem seus equipamentos de
comunicação,  mas  a  situação  fica  realmente  crítica  quando  os  animais
começam a reagir contra a presença humana. Assim, o terror logo se espalha e
ambos os grupos passam a lutar por suas vidas.

Assista ao trailer no link abaixo:



https://www.youtube.com/watch?v=9alwAnjZJ9E

                                    

 E então, em 2001, o último filme desta trilogia foi lançado. Leia a sinopse
abaixo: Jurassic Park 3 

                                                   

Apesar de ter ficado abalado com seu último encontro com dinossauros vivos,
o  Dr.  Alan  Grant  (Sam  Neill)  continua  dedicando  sua  vida  a  estudá-los  e
desenvolve  uma  teoria  sobre  o  desenvolvimento  da  inteligência  dos
velociraptors.  Desesperado em busca de fundos para dar prosseguimento à
sua pesquisa, ele aceita a oferta de Paul (William H. Macy) e Amanda Kirby
(Téa Leoni), dois milionários que desejam fazer uma excursão aérea na Ilha
Sorna e que querem contratá-lo para acompanhá-los. Porém, durante a viagem
o Dr. Alan Grant descobre a verdadeira intenção dos Kirby, que é descer até a
Ilha  Sorna  para  procurar  seu  filho,  que  desapareceu  no  local  em  uma
expedição  ocorrida  8  semanas  antes.  Apesar  da  oposição  de  Grant,  eles
pousam  na  ilha  e  acabam  sendo  atacados  por  uma  nova  espécie  de
dinossauro, maior e mais feroz que o Tiranossauro Rex.

Assista neste link ao trailer do filme:

http://www.adorocinema.com/filmes/filme-29291/trailer-19509506/

http://www.adorocinema.com/filmes/filme-29291/trailer-19509506/
https://www.youtube.com/watch?v=9alwAnjZJ9E


                   

Algumas curiosidades sobre a saga:

- A maioria dos dinossauros não viveu no período Jurássico, e sim Cretáceo.
Mas os autores acharam que  Cretaceous Park não soava muito bem.  Foi no
período Cretáceo – entre 145 e 65 milhões de anos atrás – que os dinossauros
se tornaram predominantes no planeta. Muitas das espécies retratadas no filme
viveram  nesse  período,  que  foi  posterior  ao  Jurássico:  o  tiranossauro
(Tyrannosaurus Rex), o velociraptor e o triceratops.

- Para clonar um dinossauro você precisaria do genoma completo (isto é, toda
a  sequência  de  genes  da  espécie),  e  ninguém  nunca  encontrou  nem  um
trechinho de DNA de dinossauro. Então, estamos falando de algo que é muito
difícil, pelo menos por enquanto!

Se você tem interesse em assistir aos três filmes da saga Jurassic Park, estão
disponíveis na internet de graça e na Netflix. Prepare a pipoca!



Fiquem bem; em breve estaremos juntos! O gabarito das questões mando em
seguida. 

Cristiana Limongi


