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Seguro que oístes falar nalgunha 
ocasión das investigacións científi-
cas, pero sabedes o que son e como 
se fan? Pode que o primeiro que 
vos veña á mente sexa un laborato-
rio con moitos aparellos e persoas 
con batas brancas facendo experi-
mentos. Vese moito na tele. Pero ta-
mén hai outro tipo de investiga-
cións, que se fan fóra dos laborato-
rios e para as que non fai falla levar 
bata branca. Hoxe vouvos falar 
dunha destas profesións desde a 
que se fai investigación sen bata, a 
antropoloxía. 

Imaxinádevos que unha antro-
póloga fose a un colexio para in-
vestigar sobre como se usa o patio 
do colexio, o papel do xogo e os ro-
les de xénero. Que pensades que 
necesitaría? Talvez se vos ocorra 
que o primeiro sería un permiso do 
director ou directora para poder in-
vestigar nese colexio e logo tería 
que estar tempo no colexio, e... que 
faría ese tempo que vai pasar no 
cole? Probablemente me digades 
que preguntaría aos nenos e nenas 
a que están a xogar no patio, como 
o fan e tamén que problemas po-
den xurdir entre eles. Tamén pre-
guntaría ao profesorado e monito-

res/as que traballan nese colexio 
como ven a participación nos xo-
gos que se desenvolven no patio. 

Pois si, tedes razón: unha parte 
da investigación en antropoloxía 
consiste en falar coas persoas, facer 
entrevistas individuais ou en grupo 
ao alumnado, ao profesorado, mo-
nitores/ as ou calquera outra per-
soa que traballe nese colexio, ou fa-
cer cuestionarios. Todo isto son 
técnicas de investigación que se 
usan en moitas disciplinas e tamén 
en antropoloxía. Se vos fixades, es-
tas técnicas tentan documentar o 
que se di, é dicir, as palabras das 
persoas que nos axudan cos seus 

testemuños na nosa investiga-
ción… pero, que pasa cos silencios? 
como se investiga o silencio? que 
pasa co que non se di? que pasa 
cando non se sabe, non se quere, 
ou non se pode expresar algo? que 
pasa cando o que se di non ten na-
da que ver co que se fai ou co que se 
pensa? 

Vou contar un segredo: en an-
tropoloxía temos unha arma secre-
ta para investigar o que non se di. 
Esta arma secreta chámase etno-
grafía. Cando queremos estudar 
como vivimos e como concibimos 
o mundo, preguntar directamente 
–ou indirectamente- é útil, pero 
non é suficiente. Os silencios inte-
résannos porque nos podemos 
centrar no que ocorre, o que cha-
mamos a acción social. 

Ademais de facer todas esas pre-
guntas, a antropóloga pasaría un 
tempo facendo algo tamén no co-

le, é dicir, participando nalgunha 
actividade e colaborando. Á vez, es-
taría a observar. A isto chamámolo 
observación participante. Tamén 
anotaría todas as súas observa-
cións no seu diario, que se chama 
diario de campo. Si, dá igual que o 
colexio estea no campo ou na cida-
de… porque “campo” refírese ao si-
tio no que se desenvolve a investi-
gación, aínda que ese colexio estea 
no medio dunha cidade como Vigo. 
Deste xeito, a nosa antropóloga es-
taría a observar as actividades do 
patio e a participar nelas, algo 
esencial se quere comprender que 
é o que ocorre no patio cando está 
a xogar o alumnado. 

O bo que ten a etnografía é que 
se pode empezar a facer a calquera 
idade. Na clase podedes probar a 
facer unha “mini-etnografía”. 
Déixovos unha guía para que vos 
acompañe por se vos apetece me-
tervos na observación atenta, nas 
palabras e nos silencios da xente. 
Fíxoa Francisco  Ferrándiz, do 
CSIC, dentro da iniciativa “A aven-
tura de aprender”: 

http://laaventuradeapren-
der.intef.es/guias/proyectos-cola-
borativos/como-hacer-una-mi-
nietnografia  

Esta arma secreta permite estu-
dar as regras non escritas do com-
portamento das persoas. Imaxiná-
devos, pódese investigar practica-
mente todo!... sempre, claro, que as 
persoas nos dean o permiso para 
entrar nas súas formas de vida, nos 
seus silencios e crear a confianza 
necesaria para compartir ese tem-
po e esas vivencias.  

Animádesvos a comezar unha  
mini-etnografía? 

É posible investigar o silencio?
■■■■■■■■■■■■ 

Vou contar un segredo: en antropoloxía 
temos unha arma secreta para investigar o 
que non se di. Esta arma chámase etnografía
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A piragüista luguesa do Club Ka-
yak Tudense Tania Fernández e a 
atleta do Lucus Caixa Rural Adiara-
tou Iglesias trasladaron a súa expe-
riencia ao alumnado do IES Lucus 
Augusti e do CPI de Castroverde. 
Amigos do Camiño de Santiago da 
provincia de Lugo, que promove es-

te proxecto financiado ao abeiro de 
‘O Teu Xacobeo’, subliña “o auxe in-
cuestionable” da ruta primitiva e 
convida á mocidade a “soñar coa 
oportunidade única que supón ter 
no corazón da cidade amurallada un 
punto con tres Patrimonios da Hu-
manidade”. 

Sara Álvarez, Saleta Fernández, 
Nuria Bouza, Hilda Rodríguez e Ales-
sandra Aguilar completan os nomes 

propios desta iniciativa que preten-
de fusionar mocidade, igualdade, in-
clusión e Camiño de Santiago e que 
chegará a outros centros IES e CPIs.

Tania Fernández, piragüista.  // FV

Mocidade, igualdade e 
inclusión a través de         
“O Camiño que nos une” 
■■■■■■■■■■■■ 

Tania Fernández, piragüista luguesa, e Adi 
Iglesias, atleta, conversan co alumnado do    
IES Lucus Augusti e do CPI de Castroverde
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El concurso de minicuenta-
cuentos ‘Que contas?’, una inicia-
tiva de FEARMAGA en colabora-
ción con la Axencia Galega de la 
Industria Forestal, se dirige a los 
centros de educación infantil de 
Galicia para que creen una nueva 
versión de “Los tres cerditos”, con 
el objetivo de trabajar en el aula la 
sostenibilidad y la bioeconomía, 
es decir, la sustitución de los ma-
teriales de origen fósil por otros 

de naturaleza vegetal para luchar 
contra el cambio climático. Los 
centros participantes deberán 
realizar un vídeo en el que los es-
colares cuenten su versión del 
nuevo cuento de los tres cerditos 
inspirándose en las ‘Aventuras en 
el bosque de Maruxa, Xaquín y 
Fuco’, disponible en la página de 
Fearmaga www.maderasdegali-
cia.com. Para elegir las versiones 
ganadoras, se tendrá en cuenta 
el valor artístico del vídeo, su ori-
ginalidad y la incorporación de 
conceptos como reciclaje.

¿Imaginas otra versión 
de los tres cerditos? 
■■■■■■■■■■■■ 

Fearmaga anima a los escolares a buscar 
una perspectiva “sostenible” de este cuento

Martes, 9 de marzo de 20216 FAROEDUCA
CIENCIA PARA O DÍA A DÍA

■  Nieves Pilar Vidal González  
Investigadora do Instituto de 
Investigacións Agrobiolóxicas                      

de Galicia do CSIC 

Pecha os ollos uns segundos e 
imaxina unha tarde de verán e unha 
folla danzando suavemente ao com-
pás do vento que vai de vagar por 
nunha carballeira. Parece a viva ima-
xe da paz e, por que non dicilo, ata da 
vagancia, non si?  

Ata podes sentir un chisco de en-
vexa, pensando que está toda a vida 
de vacacións... 

Pero se puideras mirala cunhas 
gafas de moito moito aumento (di-
gamos un millón de aumentos) ou 
mellor, se puideras facerte un millón 
de veces mais pequeno, poderías ve-
la por dentro e atoparías algo moi 
semellante a unha fábrica de coches 
ou a un estaleiro. Unha folla non des-
cansa nin un só segundo.  

Que estou a dicir parvadas? Espe-
ra que che conte e xa me dirás des-
pois se toleei ou non.  

Estiveches algunha vez nun taller 
de soldadura? Cando tiña a túa ida-
de eu pasaba todos os días ao lado 
dun, camiño do colexio. Era en Vigo, 
na rúa Buenos Aires, baixando á de-
reita. Daquela non había as medidas 
de seguridade de agora; a porta esta-
ba sempre aberta e podiamos ver as 
chispas, que as veces saltaban á bei-
rarrúa. Era un sitio ruidoso e non 
cheiraba moi ben, pero aquel chorro 
brillante capaz de fundir o metal e 
crear formas novas parecíame fasci-
nante.  

Pois iso mesmiño pasa no inte-
rior das follas, nesas cousas verdes 
con pinta de naves espaciais que se 
chaman cloroplastos. Só que en lu-
gar de soldadores de gas ou electrici-
dade os cloroplastos utilizan outro ti-
po de raios, os que veñen dunha 
cousa redonda que está a uns 150 
millóns de km de aquí e que os gale-
gos vemos as veces, cando dende as 
illas Azores nos mandan o anticiclón: 
os raios do SOL.  

E en lugar de tuberías ou pezas 
para os barcos ou os coches, nas fo-
llas sóldanse os átomos das molécu-
las de auga e dióxido de carbono (o 
famoso CO2) para facer moléculas 
máis grandes.  

Buf, cantas palabras raras... Estás 
a rañar a cabeza pensando que son 
as moléculas? Así entre nos, por po-
ñer un exemplo, podes imaxinar que 
se os átomos foran letras, as molécu-
las serían palabras, ou incluso frases 

ou parágrafos no ca-
so das mais longas. E o 
resultado é moi distinto 
segundo se combinen os 
átomos nas moléculas, igual que pa-
sa coas letras e as palabras. Seguro 
que para ti non che é o mesmo ler “As 
Antípodas de Galicia están en Nova 
Zelandia” que “Anda, a gata Ninselín 
vende os zapatos de Alicia”, aínda que 
uses as mesmas letras. 

Non é sinxelo facer novas molé-
culas. Os átomos están afeitos a ser o 
que son e non lles gusta que lles an-
den tocando os electróns e llos mo-
van de sitio, os separen e os 
xunten de novo para ser 
outras cousas. Sonche 
ben teimudos e algo 
vagonetas. Pero as 
follas teñen moreas 
e moreas de opera-
rios moi ben adestra-
dos que fan o seu traballo 
cunha sincronización digna 
da mellor orquestra sinfóni-
ca do mundo, e fanos ir ao 
rego. A fama lévana so-
bre todo as clorofilas. 
Que non se chaman así 
porque teñan cloro (que 
non o teñen) senón pola 
súa cor verde. Hai uns 
200 anos (xusto cando 
Beethoven estaba a 
escribir a súa novena 
sinfonía) os científicos 
que as descubriron de-
cidiron poñerlles un no-
me grego, e así quedou a 
cousa (“chloro” en grego signifi-
ca verde, e “fila” significa folla). As 
clorofilas son moi numerosas, e im-
prescindibles. O seu cometido é re-
coller a enerxía do sol e transforma-
la en pequenas doses de enerxía quí-
mica que vai servir para desfacer 
moléculas pequenas e facer molé-

culas novas máis lon-
gas.  
Parece sinxelo pero ten 

os seus perigos... Imaxinas 
que es unha folla dun carballo (ou 
unha cerdeira, un castiñeiro, un gre-
lo ou unha verza) e enredaches cos 
teus amigos, perdiches o bus, e tes 
que estar unha hora esperando o se-
guinte a pleno sol ao mediodía, un 
día de xullo, sen nada que te protexa? 
Non sei se peor que a insolación se-
ría ter que apandar cos teus pais, que 
aínda te ían rifar por esquecer na ca-
sa o gorro, as gafas escuras e a crema, 

non si?  
Afortunadamente as follas pen-

san en todo, e o mesmo que os solda-
dores levan un mono, guantes e un-
ha especie de casco con pantalla, 
elas teñen carotenoides. Os carote-
noides, aparte de ser moi bonitos 
(podes ver as súas cores amarelas, 
laranxas, etc. no outono, cando se 
desfan as clorofilas que os teñen ago-
chados o resto do tempo) son fantás-
ticos protectores solares para defen-
der as valiosas clorofilas dos excesos 
da luz solar.  

Todo este exército de operarios 

consegue manexar os disparos dos 
raios do sol, facendo que as teimu-
das moléculas de auga (H2O) se 
rompan e plis plas, aí che van os áto-
mos de osíxeno (O) por un lado e os 
de hidróxeno (H) polo outro. Logo 
estes hidróxenos sóldanse aos car-
bonos (C) do CO2 e fan moléculas 
mais longas. E dirás, para que? Que 
gañamos con todo este traballiño de 
mover átomos de aquí para alá?  

E eu dígoche...Ñam ñam...  
Seguro que coñeces moi ben a 

primeira “molécula longa” que se fa-
brica nas follas coa luz (ou dito con 
palabras técnicas, coa fotosíntese). 
Vouche dar unhas pistas.... Estamos 
afeitos a vela en forma de finos graos 
brancos. Seguro que na túa casa a 
tendes en tarros (e nalgún paquete 
de reposto), para botar as tortas e so-
bremesas. Senón, podes ir a unha 
cafetería, onde cha dan en sobres pa-
ra facer mais doces os tés e cafés. Eu 
bótolla as filloas (aínda que prefiro o 
mel, que xa a leva incorporada). Hai 
xente que non quere consumila pa-
ra manter o tipo fino, e as persoas 
con diabetes teñen que ter un coida-
do especial coa dose. 

Pois si, acertaches!! O azucre. 
Bueno, en realidade a glucosa, que 
xunto coa fructosa forma parte do 
azucre común ou sacarosa que con-
sumimos normalmente. Rico, rico, 
non si? 

Pero incluso se a ti non che gustan 
a cousas doces, precisas das follas 
para vivir. E non esaxero. Nadiña.  

Sabes que desbotan as follas can-
do fan a glucosa? Lembras que os 
raios do sol rachaban a auga en osí-
xeno e hidróxeno, e os átomos de hi-
dróxeno ían a soldarse co CO2 para 
construír a glucosa, non si? Logo, que 
será o que queda da molécula da au-
ga, ese refugallo invisible pero esen-
cial? Si si, acertaches de novo! O osí-
xeno!! 

Na nosa folla de carballo, ao tem-
po que se fabrican doces a toda má-
quina, bótase osíxeno ó aire! E non 
queda aí a cousa. Coa enerxía que se 
captou da luz e que está almacenada 
nas moléculas, vánselle engadindo 
mais e mais átomos do mais vario-
pintos, como o xofre, o fósforo, o ni-
tróxeno.... Un non parar! E así, sol-
dando e soldando, na nosa carba-
lleira, tan traballadoriña ela, vaise 
producindo osíxeno, captando CO2 
(defendéndonos do cambio climáti-

co), e fórmanse unha morea de 
moléculas esenciais para a vi-

da.  
É certo que non só as 

plantas fan estas marabillas. 
As algas e moitas bacterias pa-

san os seus días soldando coa 
luz e facendo posible a vida na 

terra. Hai moitos seres cheos de 
misterios que podemos descubrir 

da man da ciencia. Espero que pron-
to ti nos axudes a coidar e a entender 
mellor este marabilloso mundo! 

■■■■ 

DIVULGACIÓN 
Esta sección de “Ciencia 
para o día a día” elabórase 
coa colaboración de 
investigadores/as do CSIC    
a través da Unidade de 
Cultura Científica             
CSIC-Galicia.

En que se parece unha folla de 
carballo a un taller de soldadura?

Imaxe dun 
carballo e na 

parte inferior da 
páxina: ilustración da 

autora do artigo, 
Nieves Pilar Vidal 

González.

■■■■■■■■■■■■ 

“Cando eu era pequena pasaba todos os días ao lado dun taller, camiño do 
colexio, na rúa Buenos Aires, en Vigo.... Vaste sorprender con esta historia: 
imaxina unha tarde de verán e unha folla danzando ao compás do vento...”

Patio de un colegio.  // FdV


