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A palavra leucemia deriva do grego Leukós (bran-
co) e haêma (sangue), significando sangue branco. O 
termo foi criado em �847 pelo médico alemão Rudolf 
Virchow, considerado hoje como o pai da patologia mo-
derna. É um termo muito amplo que se refere a um gru-
po de tumores que geralmente afetam a medula óssea, o 
órgão responsável pela formação das células do sangue. 
Parecem doenças misteriosas por não apresentarem uma 
causa evidente ou comum, pelo menos na maioria das 
vezes. Crianças e adultos, independente do sexo, cor ou 
grupo social podem ser afetadas. São doenças temidas 
pelos seus efeitos no passado, quando o diagnóstico e 
tratamento nem sempre eram corretos. Nos tempos atu-
ais, após o diagnóstico correto e preciso, é possível ini-
ciar o tratamento adequado, aumentando as chances de 
cura do paciente. Para uma melhor compreensão do que 
é a leucemia é importante entender a composição do san-
gue e da medula óssea normal.

A formação normal do sangue versus Leucemia

O sangue é composto por uma parte “líquida” cha-
mada plasma e por uma parte “sólida” composta pelas 
células ou elementos figurados. As palavras líquida e 
sólida estão entre aspas pelo fato de existirem sólidos, 
ou solutos, dissolvidos no plasma e existir água líquida 
dentro das células. O plasma é constituído por água e 
várias substâncias que incluem: proteínas, hormônios, 
minerais, vitaminas e anticorpos. As células presentes 
no sangue são de três tipos diferentes: glóbulos verme-
lhos, também conhecidos como hemácias ou eritrócitos; 
glóbulos brancos, também conhecidos como leucócitos 
e plaquetas, também conhecidas como trombócitos. Os 
glóbulos vermelhos possuem uma proteína com grande 
afinidade pelos gases respiratórios, a hemoglobina, que 
associada ao oxigênio dá um pigmento vermelho. A fun-
ção dos eritrócitos é transportar oxigênio dos pulmões 
para os órgãos e gás carbônico dos órgãos para os pul-
mões. As plaquetas são inertes a maior parte do tempo, 
entretanto, quando ocorre lesão nos vasos sanguíneos são 
ativadas, por menor que seja a lesão. Quando ativadas se 

aglutinam entre si e com a parede do vaso sanguíneo ini-
ciando o processo de defesa contra as hemorragias, tam-
bém conhecido por hemostasia. Os glóbulos brancos são 
compostos por uma grande variedade de tipos celulares, 
e para um melhor entendimento podem ser divididos em: 
1) Os neutrófilos e monócitos: denominados fagócitos, 
porque ingerem bactérias e fungos invasores, causando 
sua destruição, e consequentemente auxiliam na cura 
da maioria das infecções; 2) Os linfócitos, cuja princi-
pal função é a produção de imunidade, presentes em sua 
maioria no baço e nos gânglios e também em menor nú-
mero no sangue periférico, eles podem ser de três tipos: 
os linfócitos T, B e os NK (do inglês: Natural killer); e, 
3) Eosinófilos e basófilos, que atuam principalmente nas 
respostas alérgicas. Após o processo de diferenciação ou 
hematopoese, as células atingem a circulação sanguínea, 
a fim de exercer suas funções.

A medula óssea é um tecido esponjoso que ocupa 
a cavidade dos ossos (principalmente o esterno, a bacia 
e as vértebras no indivíduo adulto), sendo o local onde 
ocorre a produção dos três tipos celulares do sangue, a 
partir das “células-mãe”, ou seja, as células-tronco ou cé-
lulas precursoras. O processo de formação das células do 
sangue é denominado hematopoese (Figura �).

No que diz respeito ao amadurecimento das célu-
las do sangue, temos:

� - Células de origem mielóide (de myelós – me-
dula em grego): quando todo o processo ocorre na me-
dula óssea; como neutrófilos, monócitos, eosinófilos e 
basófilos.

2 - Células de origem linfóide: quando parte do 
processo depende dos órgãos linfóides como linfono-
dos (gânglios linfáticos), baço, adenóides, amígdalas ou 
timo. De origem linfóide são os linfócitos e as células 
NK. As demais células do sangue têm origem mielóide.

A leucemia é caracterizada pela proliferação ex-
cessiva de células anormais, precursoras das células do 
sangue. Assim, a leucemia se origina de uma célula do-
ente que pode ser precursora de qualquer uma das células 
sanguíneas, podendo ter origem mielóide ou linfóide. As 
células da leucemia causam infiltração da medula óssea, 
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o que pode resultar na diminuição da produção e funcio-
namento das células sanguíneas normais. Dependendo 
do tipo de célula de origem, a doença pode se espalhar 
para o baço, fígado, nódulos linfáticos, sistema nervoso 
central e outros órgãos e tecidos, provocando inchaço na 
área afetada.

Leucemia: causas não-hereditárias
É difícil reconhecer a causa primária da leucemia, 

mas sabe-se que ela é influenciada por fatores genéticos 
e ambientais. As leucemias, assim como outros tipos de 
câncer, resultam de mutações no DNA das células somá-
ticas (não envolvidas na reprodução). Nunca são doenças 
transmissíveis e não passam de pai para filho. As muta-
ções no DNA podem ocorrer espontaneamente ou devi-
do à exposição à radiação ou substâncias cancerígenas. 
Houve um número muito elevado de casos de leucemia 
após algumas tragédias nucleares como as bombas de 
Hiroshima e Nagasaki (no Japão), a explosão de Cher-
nobyl (na Ucrânia) e o vazamento de Césio �37 em Goi-
ânia (no Brasil). A exposição aos derivados do benzeno, 
muitas vezes presentes em agrotóxicos e em solventes 
usados na indústria química, parece estar associada a 
leucemia. Vírus também têm sido associados a algumas 
formas muito raras de leucemia. Diferente de outros ti-

pos de tumores, como o câncer de mama, por exemplo, a 
maioria das leucemias não está associada a fatores gené-
ticos hereditários.

Tipos de Leucemia
Os principais tipos de leucemia são conseqüência 

do tipo de célula que deu origem a doença e são catego-
rizados da seguinte forma: �) leucemia mielóide e 2) leu-
cemia linfóide; ambas podendo se apresentar nas formas: 
3) aguda ou 4) crônica. Sendo assim, os quatro principais 
tipos são: leucemias mielóides agudas (LMA) e crônicas 
(LMC) e leucemias linfóides agudas (LLA) e crônicas 
(LLC).

As leucemias agudas são caracterizadas por uma 
progressão rápida e afetam a maioria das células imaturas 
(ainda não totalmente diferenciadas ou desenvolvidas) 
da medula óssea, que perde sua capacidade de produzir 
células sanguíneas saudáveis. Podem ocorrer em adultos 
jovens e crianças e o tratamento deve ser imediato, pois 
com o acúmulo, as células leucêmicas podem se espalhar 
para outras partes do corpo. Sem tratamento, a pessoa 
invariavelmente morre em alguns meses ou semanas.

Por outro lado, a leucemia crônica progride lenta-
mente, por meses, ou até anos, e permite o crescimento 
de maior número de células relativamente maduras, po-

Figura 1. Modelo simplificado do processo de diferenciação das células hematopoéticas. CFU-Bas: Unidade For-
madora de Colônias Basofílicas, CFU-Eo: Unidade Formadora de Colônias Eosinofílicas, CFU-GM: Unidade For-
madora de Colônias Granulocíticas-Monocíticas.
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rém, ainda assim, anormais. Enquanto a leucemia aguda 
deve ser tratada imediatamente, a forma crônica alguma 
vezes é monitorada por algum tempo antes do tratamen-
to, para assegurar a eficiência máxima da terapia.

De forma generalista, pode-se distribuir a preva-
lência das doenças da seguinte forma: a LLC geralmente 
afeta pessoas idosas, com mais de 55 anos de idade, mas, 
algumas vezes pode ocorrer em adultos jovens e quase 
nunca em crianças. A LLA é a mais comum em crianças 
e também afeta adultos, especialmente os de mais de 65 
anos. Já a LMA é mais freqüente em adultos do que em 
crianças, ao passo que a LMC ocorre principalmente em 
adultos, sendo que um número muito pequeno de crian-
ças pode ser afetado.

Sintomas e Diagnóstico
No caso das leucemias agudas o acúmulo de célu-

las anormais na medula óssea gera os principais sintomas 
da leucemia. Diante da diminuição da produção de cé-
lulas vermelhas desenvolve-se um quadro anêmico, que 
pode estar associado à falta de ar, palpitações ou batedei-
ra e fadiga ou cansaço. A deficiência de plaquetas favo-
rece o sangramento excessivo na pele e mucosas (nariz 
e gengivas) de pessoas com leucemia. A supressão dos 
leucócitos, envolvidos no combate a agentes patogêni-
cos, coloca o paciente leucêmico sob risco de graves in-
fecções que podem levar à morte. Podem ser detectados 
outros sintomas como dor nos ossos ou articulações e fe-
bre persistente. Ainda dentro do quadro de manifestações 
clínicas das leucemias, pode haver infiltração, por células 
leucêmicas, de tecidos como amígdalas, gânglios linfáti-
cos (ínguas), pele, baço, rins e outros. No entanto, vale 
lembrar que TODOS esses sintomas QUASE NUNCA 
são causados por leucemia já que inúmeras outras doen-
ças podem causá-los. Portanto, o médico deve SEMPRE 
ser procurado para investigar a origem de qualquer sin-
toma novo.

Quando o médico suspeita de leucemia o paciente 
é encaminhado ao especialista em Hematologia e geral-
mente é feito um exame de mielograma. Neste procedi-
mento que deve ser feito sob sedação, o hematologista 
insere uma agulha através do osso (freqüentemente a ba-
cia) até a medula óssea e então aspira uma pequena parte 
do seu conteúdo para análise. No mesmo ato pode ser 
retirado um pequeno fragmento de osso e medula óssea, 
denominado de biópsia. As análises feitas ao microscó-
pio do fragmento e do conteúdo líquido permitem firmar 
na maior parte dos casos um diagnóstico inicial. Análises 
pormenorizadas são necessárias para avaliar prognóstico 
e inclusive para ditar o tratamento em alguns casos.

Prognóstico e tratamento
Definimos como prognóstico a chance de cura da 

doença. O prognóstico é bastante variável e depende do 
tipo de leucemia e da alteração genética que ocorreu. O 

exame de cariótipo com suas variações constitui uma fer-
ramenta essencial para avaliar esse dano genético, que 
vale ressaltar, não é hereditário. Muitos tipos são total-
mente curáveis, outros são de controle mais difícil. O 
tratamento visa destruir as células leucêmicas para que 
a medula óssea volte a produzir células normais. Nor-
malmente o tratamento envolve quimioterapia e muitas 
vezes provoca efeitos indesejáveis. Queda dos cabelos, 
inflamação nas mucosas, diminuição do número de célu-
las normais do sangue são comuns durante o tratamento 
das leucemias agudas, mas sempre são efeitos temporá-
rios se o paciente se restabelece. O transplante de medula 
óssea pode ser curativo para as formas agudas da doença, 
mas é um procedimento complexo e com muitos riscos, 
embora muitas vezes esteja indicado.

Grandes progressos têm ocorrido e hoje não há 
dúvida que as leucemias constituem o tipo de câncer 
com maior avanço no entendimento da doença e no seu 
tratamento nos últimos anos. Podemos exemplificar com 
a LLA da infância, que nos últimos 50 anos teve um au-
mento enorme na sobrevida. Na década de 60, menos de 
�0% das crianças estavam vivas após cinco anos. Hoje, 
nos melhores centros de tratamento, 90% das crianças 
estão vivas e com grandes chances de cura. A descoberta 
de que um derivado de vitamina A, o ácido all-trans-reti-
nóico (ATRA) causa um efeito muito importante em um 
tipo de LMA revolucionou o tratamento desta doença, a 
leucemia promielocítica. Uma doença que anteriormente 
ao advento do ATRA tinha um prognóstico ruim passou 
a ter um prognóstico excelente. A descoberta dos inibi-
dores específicos da enzima alterada na LMC propor-
cionou uma modificação importante no tratamento desta 
doença, que hoje em dia pode ser controlada de maneira 
muito mais eficaz.

As leucemias continuam ainda um tanto misterio-
sas e também temidas. É fato, temos medo do desconhe-
cido. Estamos conhecendo e reconhecendo as leucemias 
e neste processo, perdendo um pouco deste temor. Pare-
ce-nos muito claro que a cada dia elas se tornam menos 
invencíveis.
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Palavras chave: ensino não formal, célula, educação 
de jovens e adultos.

Introdução
O ensino-aprendizagem do conceito Célula é um 

desafio para professores e pesquisadores que ensinam ci-
ências. 

As dificuldades de compreensão do conceito de 
célula e de outros conceitos biológicos por estudantes, 
em diferentes fases de escolaridade, foram evidencia-
das por vários autores (Díaz de Bustamente, e Jiménez, 
1996; Palmero, 2003; Lewis, 2000; Saka e col., 2006). 
Alguns exemplos dessas dificuldades são mencionados a 
seguir: (1) muitos estudantes confundem os conceitos de 
célula, molécula e átomo (Caballer, M.J. e Giménez, I., 
1993); (2) não há clareza quanto à noção de tamanho de 
estruturas biológicas nos diversos níveis de organização 
(Driver e col, 1994); (3) estudantes de diferentes países 
compartilham concepções e idéias cotidianas em relação 
a alguns aspectos da biologia e da genética que são con-
flitantes com concepções científicas e essas idéias podem 
funcionar como uma barreira para o entendimento do 
conceito de célula (Lewis, 2000).

Por outro lado, as inconsistências no ensino-apren-
dizagem do conceito célula podem ser reflexo de como 
os professores concebem e trabalham esse conteúdo em 
sala de aula. Segundo Flores e col. (2003) é muito comum 
e, didaticamente arriscado, realizar analogias entre pro-
cessos celulares e processos que ocorrem em organismos 
pluricelulares, pois quando os processos referentes ao or-
ganismo pluricelular não são bem entendidos, transfere-
se a dificuldade de entendimento para o nível celular. Em 
outro estudo, Douvdevany e col. (1997) observaram que 
muitos docentes precisam de ajuda ou indução externas, 
a fim de conseguirem manifestar uma visão mais articu-
lada do conceito Célula. 

Motivados pelo desafio que o tema célula repre-

senta para a educação em ciências, partimos da premissa 
de que poderia ser de algum valor para professores e es-
tudantes, a apresentação de um modelo de célula gigan-
te dentro do qual os expectadores pudessem vivenciar a 
sensação de estarem dentro de um universo celular. 

A natureza dessa idéia envolve um contexto de 
ensino não formal e, para viabilizá-la, foi criada uma ex-
posição itinerante sobre o tema célula. Além do modelo 
de célula gigante, a exposição era composta por diversos 
estandes nos quais eram apresentadas várias atividades 
direta ou indiretamente relacionadas ao tema célula. 

Este trabalho apresenta a avaliação das impressões 
que uma amostra de estudantes manifestou em relação a 
essa exposição. De maneira geral, tal avaliação fornece 
informações iniciais que nos ajudam a subsidiar julga-
mentos sobre a continuidade desse programa. Mas, tal-
vez, mais importante do que isso, seja que as impressões 
coletadas nos ofereceram uma primeira abordagem para 
compararmos as reações que públicos escolares distintos 
manifestaram em relação a este programa de exposições 
itinerantes, uma vez que a amostra de estudantes sele-
cionada para esse trabalho fazia parte de duas escolas 
que representam universos sócio-econômicos-culturais 
muito distintos.

 
O modelo de célula gigante e o programa de visita 

às escolas
Um modelo de célula gigante foi construído den-

tro de uma barraca de �m X �m x 2,5m por uma equipe 
de profissionais contratados para a tarefa (veja figura 1). 

A instalação foi concebida de modo que a sua 
montagem pudesse ser feita em cerca de duas horas. Des-
sa maneira, o modelo de célula gigante foi levado para 
16 escolas de ensino médio da região metropolitana de 
São Paulo e visitada por cerca de 7000 alunos, durante o 
segundo semestre de 2006. 
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As visitas à célula gigante foram monitoradas por 
alunos de cursos de graduação e de pós-graduação do 
Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, 
juntamente com professores e alunos das escolas visi-
tadas. 

Metodologia e escolas envolvidas

A avaliação do evento foi feita por meio de um 
questionário com 9 itens (anexo 1). 

Nesse questionário, através de uma escala do tipo 
Likert de 5 categorias, os estudantes que assistiram ao 
evento manifestaram suas impressões sobre a exposição 
como um todo e, de maneira específica, sobre o modelo 
de célula gigante e sobre as atividades complementares.

Devido à grande diversidade de escolas atendidas, 
foram selecionadas para essa avaliação duas instituições 
com perfis bem diferentes. Desse modo, pretendeu-se 
verificar possíveis relações entre a avaliação obtida e 
determinado perfil sócio-econômico-cultural da escola 
atendida pelo programa de visitas. 

A escola A, situada a cerca de 3 quilômetros da re-
gião central da cidade de São Paulo, atende a adolescen-
tes (a média de idade dos estudantes que participaram da 
exposição era de 16,00 ± 0,11 anos), predominantemente 
de classe social média, no período diurno. A escola B, 
localizada na periferia oeste da mesma cidade, a cerca de 
20 quilômetros da região central, atende a jovens adultos 
(a média de idade dos adultos que participaram da expo-
sição era de 30,07 ± 1,�7 anos), de classe social média-
baixa e baixa, no período noturno.

A tabela 1 apresenta a distribuição da amostra de 
estudantes que participaram da avaliação.

Tabela 1: Distribuição da amostra de 160 estudantes segundo 
o sexo e a escola que freqüentavam. Escola A situada na região 
central da cidade (diurno), escola B situada na região periférica 
(noturno).

Escola A Escola B Total 
(Escola A + Escola B)

Sexo Masculino �5 25 70

Sexo Feminino 51 39 90

Total (ambos os sexos) 96 6� 160

Os dados foram analisados com a versão 11.0 do 
programa estatístico SPSS (Statistical Package for the 
Social Sciences, 2001). A verificação de diferenças sig-
nificativas para os fatores sexo, escola e idade foi feita 
por meio de uma análise de variância. Como variáveis 
dependentes, nestas análises, foram consideradas as res-
postas para cada um dos itens do questionário.

Resultados
A tabela 2 apresenta os resultados da avaliação dos 

estudantes para os 9 itens do questionário de avaliação. 

Figura 1. Instalação de uma célula animal ampliada cerca de 130.000 vezes. A. parte externa da barraca de 4m 
x4xm x 2,5m no interior da qual foi montado o modelo de célula gigante; B. fagossomo, mitocôndrias, lisossomos 
e peroxissomos; C. complexo de Golgi, filamentos do citoesqueleto; D. núcleo, retículo endoplasmático rugoso e 
membrana plasmática com uma abertura para entrada; E. retículo endoplasmático rugoso e liso.
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Tabela 2: Resultados obtidos para 9 itens do questionário de avaliação das visitas às escolas (média, desvio padrão e percentagem de 
ocorrência dentre os 160 estudantes que avaliaram o evento). 

PONTUAçãO NA ESCALA TIPO LIkERT
Avaliação mais 

negativa Neutro Avaliação mais positiva

Item do questionário Média desvio 0 1 2 3 �

GOSTAR DO EVENTO Média desvio
Não gostei 

nem um 
pouco.

Não gostei. Neutro. Gostei. Gostei 
muito.

1.Você gostou do evento? 3,61 0,�8 0,00 1,30 2,50 30,60 65,60 

2.Você gostou do modelo de célula 
gigante? 3,65 0,0� 0,00 1,90 0,60 27,90 69,50

3.Você gostou das atividades 
complementares? 3,27 0,06 0,70 2,70 8,90 �3,80 �3,80

OCORRÊNCIA DE EVENTOS 
SIMILARES Média desvio Nunca 

ocorreu.

Menos de  
1 vez por 
ano.

1 vez por 
ano. 2 vezes por ano.

Mais de 2 
vezes por 
ano.

�.Na sua escola costumam ocorrer eventos 
que você considera parecidos com este?

0,83 0,09 56,80

Não é 
importante 
de maneira 
alguma.

16,90

Não é 

16,20

Neutro.

6,80

Sim, é 
importante.

3,�0

Sim, é 
muito 

5.Você acha que é importante ocorrer um 
evento como este na escola? 3,65 0,05 0,60 1,30 2,50 23,80 71,90

APRENDER COM O EVENTO Média desvio
Não aprendi 
absolutamente 
nada.

Não 
acho que 
aprendi.

Neutro Sim, acho que 
aprendi.

Sim, 
aprendi 
muito.

6.Você acha que aprendeu com este 
evento? 3,11 0,06 1,30 2,60 13,80 �8,00 3�,20

7.Você acha que aprendeu ao visitar o 
modelo de célula gigante? 3,05 0,07 0,70 �,90 18,80 �0,30 35,�0

8.Você acha que aprendeu com as 
atividades complementares realizadas? 2,87 0,06 0,70 5,60 20,�0 52,80 20,�0

SUGESTÕES PARA ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES Média desvio

Sem nenhuma 
atividade 
complementar.

Com outras 
atividades, 
diferentes 
das 
existentes.

Neutro

Com atividades 
complementares 
do jeito que 
estão.

Com outras 
atividades 
além das 
existentes.

9.Você acha que seria interessante fazer 
a exposição que tem o modelo de célula 
gigante ...

3,33 0,08 2,20 5,00 10,80 21,60 60,�0

__________________________________
Valor mínimo + 0,00, valor máximo – �,00



7

A análise dos resultados obtidos para o item 1 
apresentado na tabela 2, permitiu verificar que a quase 
totalidade dos estudantes (96,2%) declarou ter gostado 
ou gostado muito do evento. A comparação da avalia-
ção do modelo de célula-gigante (item 2 na tabela 2) e 
das atividades complementares da exposição (item 3 na 
tabela 2) mostrou que, embora ambos tenham sido po-
sitivamente avaliados, o modelo da célula-gigante foi o 
que mais agradou os estudantes: 69,5% atribuiu pontua-
ção máxima (� pontos) para o modelo da célula-gigante 
e �3,8% às atividades complementares.

As respostas aos itens � e 5 da tabela 2 revelaram 
o quanto os estudantes, objeto desta investigação, estão 
acostumados com eventos similares a este e o quanto os 
valorizam. A maioria dos estudantes (95,7%) julga ser 
importante ou muito importante a ocorrência de um even-
to dessa natureza em sua escola. No entanto, 56,8% dos 
entrevistados declararam nunca ter ocorrido um evento 
desse tipo na escola. 

As respostas às questões 6, 7 e 8 apresentadas na 
tabela 2 mostraram que a maioria (82,2%) dos estudantes 
teve a sensação de ter aprendido algo com o evento, tanto 
no que se refere ao modelo da célula-gigante (75,7%) 
quanto com as atividades complementares (73,2%). É 
interessante notar que a percentagem dos que acharam 
ter aprendido algo é menor do que aquela que afirmou ter 
gostado do evento. 

 A análise das respostas ao item 9 da tabela 

2, mostrou que as atividades complementares foram bem 
aceitas pelos estudantes, sendo que cerca de 60% deles 
gostariam de realizar outras atividades além das que fo-
ram apresentadas. 

A análise de variância mostrou a existência de 
diferenças significativas para os fatores sexo, idade e 
escola. Estudantes do sexo feminino gostaram mais do 
evento do que os de sexo masculino (ANOVA F = �,096; 
p = 0,0�5). Por outro lado, os estudantes mais velhos 
apresentaram um julgamento mais positivo em relação 
à aprendizagem ocorrida ao visitar o modelo de célula-
gigante (ANOVA F = 1,1613; p = 0,0�6). Com relação 
ao fator escola, os estudantes da escola B, tidos como 
pertencentes a uma classe social inferior em relação aos 
seus pares da escola A, gostaram mais do evento (ANO-
VA F = 7,721; p = 0,006), das atividades complementares 
(ANOVA F = 6,508; p=0,012) e acreditam que aprende-
ram mais com as atividades complementares (ANOVA 
F = 5,�95; p = 0,020). Na tabela 3 apresentamos uma 
descrição dos dados obtidos para estes itens da avaliação 
nos quais constatamos diferenças significativas entre o 
público das escolas A e B.

Tabela 3: Resultados obtidos para itens do questio-
nário de avaliação das visitas às escolas nos quais foram 
verificadas diferenças significativas entre as escolas A e 
B (média, desvio padrão e percentagem de ocorrência 
dentre os 160 estudantes que avaliaram o evento). 

PONTUAçãO NA ESCALA TIPO LIkERT
Avaliação mais 

negativa Neutro Avaliação mais 
positiva

Pergunta do questionário Média desvio 0 1 2 3 �

ESCOLA A

Você gostou do evento? 3,50 0,6� 0,00 2,10 2,10 39,60 56,30

Você gostou das atividades complementares? 3,1� 0,86 1,10 �,�0 11,10 �5,60 37,80

Você acha que aprendeu com as atividades 
complementares realizadas? 2,7� 0,88 1,10 6,70 27,80 �5,60 18,90

ESCOLA B
Você gostou do evento? 3,77 0,�9 0,00 0,00 3,30 16,�0 80,30

Você gostou das atividades complementares? 3,�8 0,60 0,00 0,00 5,�0 �1,10 53,60

Você acha que aprendeu com as atividades 
complementares realizadas? 3,08 0,68 0,00 3,80 7,70 65,�0 23,10
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Comentários finais
A presente avaliação mostrou que a opção de levar 

a exposição ao espaço escolar, embora requeira consi-
derável infraestrutura de transporte e uma equipe dispo-
nível para grande mobilização, foi muito bem recebida 
pelos estudantes e deve ter continuidade.

Um resultado, que deve ser levado em considera-
ção para novas escolhas das escolas a serem visitas pela 
exposição, é o que apresentamos aqui referente à idade e 
à classe social: estudantes mais velhos, de classe social 
menos privilegiada e que freqüentam escolas em região 
periférica, valorizaram de maneira mais positiva o even-
to em relação aos seus pares mais jovens, de classe social 
mais elevada e que estudam nas proximidades da região 
central da cidade. 

Uma vez que essa valorização diferenciada rela-
tiva a determinado universo escolar se deu de maneira 
mais clara em relação às atividades complementares, te-
mos duas reflexões a fazer:

1. o modelo de célula-gigante produziu avaliações 
positivas similares em escolas de universos só-
cio-econômico-culturais muito distintos. Isso 
representa um retorno muito animador para o 
projeto, indicando que as visitas devem ser man-
tidas. Mais ainda, uma vez que a representação 
cenográfica tridimensional de uma célula gigan-
te agradou igualmente a públicos tão diferen-
tes, ela se apresenta como um recurso que tem 
grande potencial em contextos de ensino não 
formal;

2. a existência de atividades complementares tam-
bém deve ser mantida, uma vez que 60% dos 
estudantes indicaram desejável a realização de 
outras atividades complementares, além das 
existentes na exposição. Porém, o planejamento 
das etapas futuras do projeto deve levar em con-
ta a adequação dessas atividades aos diferentes 
universos sócio-econômico-culturais contem-
plados pelo programa de visitas às escolas.

Por último, mas não menos importante, temos de 
considerar que os resultados aqui apresentados indica-
ram que os estudantes das escolas visitadas manifesta-
ram ter gostado ou gostado muito da exposição itinerante 
realizada, mais do que ter aprendido com ela. Para as 
etapas futuras do projeto fica estabelecido, portanto, 
um grande desafio: a otimização não só da sensação de 
aprendizagem dos participantes da exposição, bem como 
a produção de resultados concretos de aprendizagem que 
possam ser avaliados.

 
 

Informações adicionais:
nos sítios abaixo estão disponíveis vídeos que 

apresentam a instalação da célula-gigante e o programa 
de visitas às escolas. No final desses vídeos constam os 
créditos de todos os envolvidos na realização dessa etapa 
inicial do projeto.

http://real.emm.usp.br:8080/rangen/ib/embdesse/
celula_gigante_001.rm

http://real.emm.usp.br:8080/ramgen/ib/embdesse/
celula_gigante_002.rm 
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A
N

E
X

O
 1: Q

uestionário de 9 itens especialm
ente criado para a avaliação do program

a de visita às escolas.

N
om

e: _______________________________________________________ Idade: __________ Série escolar:__________

C
om

entários

Você gostou deste evento com
o 

um
 todo?

G
ostei m

uito.
G

ostei.
N

eutro.
N

ão gostei.
N

ão gostei 
nem

 um
 

pouco.

D
o que m

ais gostei:

D
o que m

enos gostei:

N
a sua escola costum

am
 

ocorrer eventos que você 
considera parecido com

 este?

M
ais de duas 

vezes por ano.
D

uas vezes 
por ano.

U
m

a vez 
por ano.

M
enos de 

um
a vez ao 

ano.

N
unca 

ocorreu.

C
ite os eventos que ocorreram

 dos quais você se lem
bra:

Você acha que é im
portante 

ocorrer um
 evento com

o este na 
escola?

Sim
, é m

uito 
m

portante.
Sim

, é 
m

portante.
N

eutro.
N

ão é 
im

portante.

N
ão é 

im
portante 

de m
aneira 

algum
a

Você acha que aprendeu com
 

este evento?
Sim

, aprendi 
m

uito.
Sim

, acho 
que aprendi. 

N
eutro.

N
ão, acho que 

não aprendi.

N
ão aprendi 

olutam
ente 

nada

O
 que você aprendeu?

O
 que você já sabia?
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Avaliação de im
pressões sobre partes específicas do evento

M
O

D
E

L
O

 D
E

 C
É

L
U

L
A

 
G

IG
A

N
T

E

Você gostou do m
odelo de célula 

gigante?
G

ostei m
uito.

G
ostei.

N
eutro.

N
ão gostei.

N
ão gostei nem

 
um

 pouco.

D
o que m

ais gostei:

D
o que m

enos gostei:

Você acha que aprendeu algo ao visitar o 
m

odelo de célula-gigante?
Sim

, aprendi 
m

uito.
Sim

, acho que 
aprendi. 

N
eutro.

N
ão, acho que 

não aprendi.

N
ão aprendi 

absolutam
ente 

nada.

O
 que você aprendeu?

O
 que você já sabia?

AT
IV

ID
A

D
E

S 
C

O
M

PL
E

M
E

N
TA

R
E

S

Você gostou das atividades 
com

plem
entares da exposição?

G
ostei m

uito.
G

ostei.
N

eutro.
N

ão gostei.
N

ão gostei nem
 

um
 pouco.

D
o que m

ais gostei:

D
o que m

enos gostei:

Você acha que aprendeu com
 as 

atividades com
plem

entares realizadas?
Sim

, aprendi 
m

uito.
Sim

, acho que 
aprendi. 

N
eutro.

N
ão, acho que 

não aprendi.

N
ão aprendi 

absolutam
ente 

nada.

O
 que você aprendeu?

O
 que você já sabia?

Você acha que seria interessante fazer a 
exposição que tem

 o m
odelo de célula- 

gigante ...

C
om

 outras 
atividades 
com

plem
entares, 

além
 das 

existentes.

C
om

 as 
atividades 
com

plem
entares 

do jeito que 
estão.

N
eutro

C
om

 outras 
atividades 
com

plem
entares, 

diferentes das 
existentes.

Sem
 qualquer 

atividade 
com

plem
entar
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A IMPORTÂNCIA DA BIOÉTICA
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Rua Ribeirão Bonito, 131. São Paulo. SP. 04286-130. marboccatto@hotmail.com

Palavras-chave: Bioética; Ética; Moral.

ÉTICA E MORAL
Atualmente se discute muito sobre ética: ética na 

política, ética na educação, ética na pesquisa, ética na 
saúde, etc. Mas, o que é ética? Qual a diferença entre a 
ética e a moral?

O termo ética provém do grego ethos, que sig-
nificava “morada”, “lugar em que vivemos” e passou a 
significar “o caráter”; “o modo de ser” que uma pessoa 
ou um grupo vai adquirindo ao longo da vida. Por outro 
lado, “moral” procede do latim mos, moris que significa-
va “costumes”, mas passou a significar, também, “cará-
ter” ou “modo de ser”. Apesar dos termos ética e moral 
serem etimologicamente equivalentes, moral é diferente 
de ética.

Moral é um conjunto de princípios, valores e nor-
mas que regulam a conduta humana em suas relações so-
ciais em determinado momento histórico. O que é moral 
em um momento pode não ser em outro. A moral é im-
posta, por exemplo, pelo Código Civil. A ética implica 
na opção individual, escolha ativa, requer adesão íntima 
da pessoa a valores, princípios e normas morais. A per-
gunta básica da moral é “o que devemos fazer?”, enquan-
to que a da ética é “por que devemos fazer?”, ou seja, 
“que argumentos corroboram e sustentam o que estamos 
aceitando como guia de conduta?”.

Portanto, o comportamento ético exige reflexão 
crítica diante dos dilemas, na qual devem ser considera-
dos, entre outros, os sentimentos, a razão, os patrimônios 
genéticos, a educação e os valores morais. Essa reflexão 
pode causar desconforto, ansiedade e angústia, visto ser 
um processo ativo “de dentro para fora”, e é por isso que 
sem a autonomia, a justiça e a tolerância para ouvir os 
pontos de vista dos outros e aceitar em mudar os pró-
prios, não existe o comportamento ético. 

GÊNESE E DESENVOLVIMENTO DA BIOÉTI-
CA

Discutir sobre ética nos remete à Bioética, que 
procede do grego bios, vida e  ethos, ética, que significa 

ética da vida. Mas, como ocorreu a gênese e o desenvol-
vimento da Bioética?

O termo Bioética foi descrito pela primeira vez em 
um artigo de 1970 de Van Rensselaer Potter, The science 
of survival e, no ano seguinte, num livro do mesmo autor 
Bioethics: bridge to the future.  Também em 1971, Andre 
Hellegers utiliza esse termo para nomear o Institute for 
Study of Human Reproduction and Bioethics, instituição 
importante na gênese e desenvolvimento da Bioética. 
Entretanto, determinar o nascimento da Bioética não é 
fácil, vários são os fatos e documentos que tiveram im-
pacto na sua gênese e desenvolvimento. 

Dentre os documentos e acontecimentos relevan-
tes, destacamos o Código de Nuremberg (1947), conhe-
cido como o marco inicial sobre a discussão da ética na 
pesquisa em seres humanos. Este código foi descrito 
em virtude das atrocidades ocorridas durante a Segunda 
Guerra Mundial, nos campos de concentração nazistas, 
e relatadas no julgamento de Nüremberg (1946). Além 
dessas atrocidades nazistas, a explosão da bomba atô-
mica no Japão, em 1945, também foi um fato histórico 
importante para a reflexão Bioética.

Outros documentos importantes para a Bioética 
foram a Declaração de Genebra (1948), que representou 
uma atualização da ética hipocrática e a Declaração de 
Helsinque (1964), que na realidade foi uma revisão do 
Código de Nuremberg. Esta última foi revisada em 1975 
(Tóquio), 1983 (Veneza), 1989 (Hong Kong), 1996 (So-
merset West, República da África do Sul) e 2000 (Edim-
burgo, Escócia). Na última revisão da Declaração de 
Helsinque estabeleceram-se, também, as normas para a 
pesquisa médica sem fins terapêuticos.

Abaixo citamos alguns fatos históricos importan-
tes de deslizes éticos na pesquisa biomédica que influen-
ciaram a gênese da Bioética:

• caso Tuskegee (Alabama), iniciado nos anos 40 
e perpetuado até 1972, quando  negou-se tra-
tamento a quatrocentos negros sifilíticos com 
o intuito de estudar a história natural da sífilis, 
sendo que penicilina já tinha sido descoberta em 
1945;
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• entre 1950 e 1970, no hospital estatal de Willow-
brook (New York), crianças deficientes mentais 
foram infectadas com vírus da hepatite A com o 
intuito de se descobrir uma vacina;

• em 1963, no hospital Israelita (New York), os 
pesquisadores queriam obter maiores informa-
ções sobre o processo de rejeição de transplantes 
em seres humanos e injetaram células canceríge-
nas num grupo de 22 idosos;

• em 1967, Dr. Christian Barnard realizou o pri-
meiro transplante de coração. As questões bioé-
ticas foram sobre o consentimento do doador e 
se ele já estava morto. Posteriormente, a Harvard 
Medical Schoool, nesse mesmo ano, estabeleceu 
a morte cerebral como determinação da morte.

Fatos como os descritos anteriormente, mobiliza-
ram a opinião pública e, numa ação interdisciplinar, es-
tudiosos convocados pelo Congresso Americano, repen-
saram as bases éticas necessárias em relação à pesquisa 
com seres humanos. Elas foram publicadas, em 1978, 
no Relatório Belmont, que se baseou na Declaração de 
Helsinque sobre ética médica e incluiu os princípios da 
autonomia, beneficência e justiça. Posteriormente, em 
1979, Beauchamp e Childress acrescentaram um quar-
to princípio, o da não-maleficência. Esses quatro princí-
pios desencadearam uma discussão sobre princípios que 
acabou por ser denominada de corrente principialista da 
Bioética.

O Brasil possui a Resolução nº 196/1996 do Con-
selho Nacional de Saúde (CNS), que regulamenta as di-
retrizes e normas da pesquisa envolvendo seres huma-
nos. Essa Resolução, inovadora, pioneira e consagrada 
no cenário internacional, visa assegurar os direitos e 
deveres que dizem respeito à comunidade científica, aos 
sujeitos da pesquisa e ao Estado, e incorpora, entre ou-
tros, os quatro princípios básicos da Bioética:

• autonomia - consentimento livre e esclarecido 
dos indivíduos-alvo (é fundamental que os su-
jeitos sejam cuidadosamente esclarecidos quan-
to ao que se está pedindo a eles, e que sejam dei-
xados livres para decidir) e a proteção a grupos 
vulneráveis e aos legalmente incapazes. Neste 
sentido, a pesquisa envolvendo seres humanos 
deverá sempre tratá-los em sua dignidade, res-
peitá-los em sua autonomia e defendê-los em 
sua vulnerabilidade;

• beneficência - ponderação entre riscos e benefí-
cios, tanto atuais quanto potenciais, individuais 
ou coletivos, comprometendo-se com o máximo 
de benefícios e o mínimo de danos e riscos;

• não-maleficência - garantia de que danos previ-
síveis serão evitados;

• justiça - relevância social da pesquisa com van-
tagens significativas para os sujeitos da pesquisa 
e minimização do ônus para os sujeitos vulne-

ráveis, o que garante a igual consideração dos 
interesses envolvidos, não perdendo o sentido 
de sua destinação sócio-humanitária.

Provavelmente, o fato de maior impacto na área da 
Bioética foi o desenvolvimento da tecnologia do DNA 
recombinante (engenharia ou manipulação genética). 
A descoberta do modelo do Ácido Desoxirribonucleico 
(DNA), em 1953, foi fundamental para que, a partir da 
década de 70, os cientistas desenvolvessem essa biotec-
nologia.  E, embora os avanços biotecnológicos propor-
cionem evoluções nas áreas da saúde, do meio ambiente, 
da industrialização de alimentos e da agropecuária, eles 
ocasionam dilemas bioéticos como, por exemplos, na 
utilização do teste de identidade pelo DNA e na produ-
ção de alimentos transgênicos. 

Em consideração a esses avanços técnico-cien-
tíficos e suas aplicações, o CNS criou as resoluções nº 
340/2004, que regulamenta a pesquisa em genética hu-
mana, e a nº 347/2005, que descreve sobre o armaze-
namento e utilização de material biológico humano no 
âmbito de projetos de pesquisa. Essas resoluções com-
plementam a Resolução CNS no 196/1996. 

Para finalizar a descrição de alguns fatos e docu-
mentos que tiveram impacto na gênese e desenvolvimen-
to da Bioética, destacamos as contribuições do movimen-
to feminista. O feminismo contribuiu para a melhora do 
sistema educacional, para uma maior incorporação das 
mulheres no mercado de trabalho e em diferentes postos, 
inclusive na política, para mostrar a importância dos di-
reitos reprodutivos e da gestante e do combate à violên-
cia contra a mulher. Além disso, o movimento feminista 
é fundamental para a compreensão e o respeito em rela-
ção às diferenças de gênero, de etnias e de preferência 
sexual.

Levando-se em consideração todos esses dados, 
não é de se espantar que a Bioética assumisse propor-
ções surpreendentes. Muitos são os centros ou comitês 
de pesquisa e ensino que se formam em torno da Bio-
ética, sendo que alguns influenciam as ações políticas 
em vários paises. Além disso, atualmente, vários jornais, 
revistas, televisão e páginas da internet divulgam ma-
térias sobre Bioética, assim como inúmeras iniciativas 
organizacionais e educacionais promovem congressos e 
eventos, quer de âmbito mundial, nacional ou regional 
nessa área.

BASES CONCEITUAIS DA BIOÉTICA
Potter, considerado por muitos como o pai da 

Bioética, utilizou “bio” para representar o conhecimen-
to biológico, a ciência dos sistemas viventes e, “ética”, 
para representar o conhecimento dos sistemas de valores 
humanos. Ele definiu a Bioética como “a ciência da so-
brevivência humana”, cujo objetivo era promover mu-
danças no meio ambiente onde se pudesse realizar uma 
adaptação humana ideal dentro de tal meio. 
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Por outro lado, Hellegers e outros pesquisadores 
enfocam como alvo principal da Bioética os temas bio-
médicos relacionados aos dilemas dos profissionais da 
saúde e seus pacientes, e dos pesquisadores e empresas e 
seus sujeitos de pesquisa. Eles utilizam, como referência, 
a corrente principialista da Bioética, que é baseada, con-
forme descrito anteriormente, nos princípios da autono-
mia, beneficência, não-maleficência e justiça, para guiar 
o comportamento dos profissionais nos diversos dilemas 
bioéticos relacionados ao mundo da saúde e da pesquisa 
biomédica. 

Sem deixar de levar em consideração a enorme 
contribuição dessa corrente para a Bioética, várias cri-
ticas foram feitas sobre os limites do principialismo e à 
universalidade de seus princípios, em contraposição ao 
que ocorre na reflexão Bioética, iniciada por Potter, que 
engloba não só os temas biomédicos, mas o problema 
da sobrevivência humana de forma integral, levando em 
consideração não só a humanidade, mas a inter-relação 
de todos os seres vivos e desses com o meio ambiente, 
fazendo com que a Bioética seja uma área de ação e de 
interação de profissionais e estudiosos oriundos das mais 
diversificadas áreas do conhecimento. 

Segundo Pessini (2006), a reflexão potteriana de 
Bioética antecipa-se a toda a problemática ecológica de 
hoje, e tem sintonia com a causa ecológica das Nações 
Unidas, que identifica três grandes desafios a serem en-
frentados em nosso tempo. O primeiro desafio trata da 
necessidade de manter a paz no mundo; o segundo é a 
luta contra a pobreza no mundo e o terceiro está liga-
do ao meio ambiente, sendo que esses três desafios são 
interdependentes, pois sem combater a pobreza serão 
inúteis todas as medidas ecológicas. Se não nos preo-
cuparmos com a ecologia, todos os nossos esforços para 
construir um mundo mais justo estarão fadados ao fra-
casso, e nossos descendentes terão que pagar pelo nosso 
comportamento insensato e depredador da natureza. A 
própria vida na Terra corre o risco de desaparecer, tor-
nando-se somente um episódio efêmero na história do 
nosso universo.

No livro - Bases concentuais da Bioética - de Gar-
rafa, Kottow e Saada (2006) aprofunda-se o conhecimen-
to sobre este tema sob um enfoque latino-americano.

QUAIS SÃO OS DILEMAS DA BIOÉTICA?
Volnei Garrafa divide os dilemas da Bioética em 

dois tipos:
• Bioética das situações persistentes (“Cotidia-

nas”) que incluem os seguintes temas: exclusão 
social; racismo; alocação de recursos (prioriza-
ção, distribuição e controle); discriminação da 
mulher; abandono de crianças e idosos; poluição 
ambiental; fome; aborto; eutanásia; educação; 
além de outros.

• Bioética das situações emergentes (de limites 

ou fronteiras) que incluem os temas: doação e 
transplantes de órgãos e tecidos; manipulação 
genética; fecundação assistida; clonagem; célu-
las-tronco; organismos geneticamente modifica-
dos; controle da biodiversidade; etc.

Com isso, pode-se concluir que a Bioética está 
envolvida com o nascer, o viver e o morrer, o que faz 
com que seja primordial, tanto para a nossa vida pessoal, 
quanto para a profissional. Portanto, os dilemas bioéticos 
devem ser considerados sob vários aspectos na tentativa 
de harmonizar os melhores caminhos.

Para tanto, segundo Boccatto e Tittanegro (2005), 
a tolerância é fundamental, isto é, a aceitação do modo 
de pensar do Outro. Só podemos falar em tolerância por-
que o Outro não forma um Todo comigo; suas idéias, sua 
maneira de ver e de pensar a vida são próprias de sua 
maneira de ser. O grande desafio de um mundo pluralista 
é a convivência pacífica entre modos de ser distintos. 

É por isso que Botler e Molina (2003) descrevem 
que a Bioética não busca a padronização de comporta-
mentos, mas uma reflexão ponderada das relações que 
estabelecemos com o Outro, visto que a padronização 
aniquilaria a possibilidade do Outro, da diversidade, a 
partir do que apontamos para a questão: será que existe 
apenas uma verdade?

É importante ressaltar que a Bioética deve se tor-
nar a peça chave em relação às ações políticas que en-
volvem os seres vivos, assim como a proteção do meio 
ambiente. Fato fundamental para sobrevivência e quali-
dade de vida de todos os seres, como descrito no artigo 
17o sobre Proteção do Meio Ambiente, da Biosfera e da 
Biodiversidade da Declaração Universal sobre Bioética e 
Direitos Humanos de 2005:

“...devida atenção deve ser dada à inter-relação de 
seres humanos com outras formas de vida, à importância 
do acesso e utilização adequada de recursos biológicos e 
genéticos, ao respeito pelo conhecimento tradicional e ao 
papel dos seres humanos na proteção do meio ambiente, 
da biosfera e da biodiversidade”.

Refletindo o que foi descrito sobre Bioética, por 
vários autores, pode-se sugerir que ela não é ética pré-
fabricada, mas um espaço de reflexão à procura de res-
postas para os diferentes dilemas bioéticos, não sendo 
apenas, um questionamento do proibido e do permitido. 
Ela busca o resgate da dignidade da pessoa humana, com 
ênfase na qualidade de vida dos seres vivos e na proteção 
do meio ambiente. Portanto, a Bioética é um chamado 
para nos tornarmos livres pensadores rumo à cidadania.
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RESUMO
Essa atividade traz para discussão o modo como a 

genética molecular pode contribuir para a identificação 
da origem de aves retiradas da natureza e com a forma-
ção de casais em programas de reprodução em cativeiro 
e como essas informações podem contribuir para a con-
servação de espécies ameaçadas de extinção.

INTRODUÇÃO
Uma boa parte da diversidade biológica do plane-

ta está sendo dizimada como conseqüência de ações hu-
manas. Apesar da extinção ser parte natural do processo 
evolutivo, as taxas atuais são muito elevadas. Assim, a 
genética aplicada à conservação tem por objetivo auxi-
liar a reduzir as taxas de extinção e a preservar a bio-
diversidade. Segundo o Glossário de Ecologia, a “Con-
servação dos recursos vivos” é a “gestão da utilização 
da biosfera pelo ser humano, de tal sorte que produza 
o maior benefício sustentado para as gerações atuais e 
para as gerações futuras. Compreende a preservação, a 
manutenção, a utilização sustentada, a recomposição e a 
melhoria do ambiente natural. Apresenta três finalidades 
específicas: a) manter os processos ecológicos e os sis-
temas vivos essenciais; b) preservar a diversidade gené-
tica; c) permitir o aproveitamento perene das espécies e 
dos ecossistemas”.

Considerando-se somente os vertebrados terres-
tres, estima-se que será necessário estabelecer progra-
mas de reprodução em cativeiro para 2000 a 3000 espé-
cies nos próximos 200 anos para evitar a sua extinção. O 
programa completo envolve várias etapas: 1) reconhecer 
o declínio da população na natureza; 2) estabelecer uma 
população viável em cativeiro; 3) aumentar a população 
cativa até um tamanho que assegure sua viabilidade de-
mográfica e genética. A seleção de casais reprodutores 
deve seguir alguns critérios. Por exemplo, em espécies 
que apresentam diferenças genéticas entre as localidades 
de ocorrência, deve-se evitar a mistura, ou seja, indivídu-
os de uma região A, que são diferentes de uma região B, 
devem ser mantidos separados. Tal recomendação é dada 
para preservar cada conjunto gênico que foi selecionado 

devido à adaptação local. Em algumas espécies não há 
diferenças morfológicas externas entre machos e fêmeas, 
assim, para identificar o sexo das aves pode ser utiliza-
do um exame baseado em um marcador molecular. Por 
outro lado, para recomendar quais casais devem ser for-
mados, devem ser evitados cruzamentos entre indivídu-
os geneticamente muito similares (por ex., irmãos). Essa 
similaridade genética também pode ser estimada baseada 
em marcadores moleculares com herança mendeliana.

A arara-azul-grande é um bom modelo para dis-
cutir esses problemas, pois ocorre em três áreas geográ-
ficas isoladas. Em cada uma dessas diferentes regiões a 
espécie nidifica em locais diferentes e apresenta dietas 
diferentes (adaptação local). Além disso, como não apre-
senta dimorfismo sexual externo, a identificação do sexo 
tem sido realizada utilizando-se métodos moleculares.

FUNÇÃO PEDAGÓGICA
A principal função dessa atividade é a de sensibili-

zar o aluno para as questões relacionadas à conservação 
biológica, especialmente as referentes à conservação ge-
nética.

MATERIAIS PARA CADA GRUPO DE OITO 
ALUNOS

Imprimir o material do Anexo. Cada uma das qua-
tro partes do “tabuleiro” (Figura 1 a-d) deve ser impressa 
em folha A4 e colado em cartolina conforme o exemplo. 
As peças (Figuras 2, 3 e 4) e o procedimento para o alu-
no se encontram nas dimensões para impressão. Após a 
impressão, recortar as peças e, para protegê-las, plasti-
ficá-las com “Contact”. Colocar um conjunto de peças: 
seqüência de bases do DNA (Figura 2), padrão de uma 
ou duas bandas (Figura 3) e padrão de seis bandas (Fi-
gura 4), segundo a numeração (de 1 a 8) nos respectivos 
envelopes numerados de 1 a 8.

APLICANDO A ATIVIDADE
1. Forme grupos de oito alunos.
2. Cada turma deve receber um cartão com o pro-

tocolo de procedimento, um mapa com a distri-
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buição geográfica das araras-azuis (“tabuleiro” da Figura 1).
3. Cada aluno deve receber um envelope (numerado de 1 a 8). Cada envelope contém as informações sobre uma 

arara-azul: uma seqüência de bases do DNA (Figura 2); um padrão de uma ou duas bandas na eletroforese 
para identificar o sexo da ave (Figura 3); e um padrão de seis bandas de eletroforese para estimar a similari-
dade genética (Figura 4).

4. Solicitar aos alunos que identifiquem a procedência das oito araras-azuis pela comparação das seqüências do 
DNA de cada ave com a seqüência que se encontra no mapa. Colocar a seqüência de cada indivíduo dentro 
do quadro correspondente à sua região de origem.

5. Solicitar aos alunos que coloquem os dois padrões de bandas de cada indivíduo dentro do quadro correspon-
dente à região de origem.

6. Solicitar aos alunos que identifiquem o sexo de cada animal, analisando a eletroforese com uma (macho) ou 
duas bandas (fêmea). Manter os padrões de bandas dentro do seu quadro (região) correspondente. Separar 
machos das fêmeas.

7. Solicitar aos alunos que, dentro de cada grupo de aves formado segundo a região de origem, analisem a simi-
laridade genética entre os possíveis casais. Essa similaridade deve ser estimada com base na comparação dos 
padrões de seis bandas de cada par de macho e fêmea. Quanto maior for o número de bandas compartilhadas, 
maior é a similaridade genética entre o par de indivíduos que estiver sendo analisado. Tendo realizado essa 
análise, os pares com menor similaridade entre si deverão ser indicados para formarem os casais.

PROCEDIMENTO PARA O ALUNO
O texto a seguir deve ser reproduzido (impresso) e cada turma deverá receber um exemplar do Procedimento.
 
PROCEDIMENTO
Atualmente as araras-azuis ocorrem em três áreas isoladas (Pantanal, Amazônia e Gerais) e não é pos-
sível distinguir morfologicamente o macho da fêmea. Oito araras-azuis foram apreendidas pela fiscali-
zação e amostras delas foram enviadas para você. Como essas araras estão ameaçadas de extinção, foi 
proposto um programa de reprodução em cativeiro. Para estabelecer os casais mais adequados, você, 
como pesquisador, precisa:
1) identificar a procedência das mesmas, para evitar cruzamentos entre indivíduos de regiões diferentes 

impedindo assim a quebra do conjunto gênico selecionado para cada condição ambiental (seqüência 
de DNA);

2) identificá-las quanto ao o sexo, para formar casais heterossexuais (padrão de 1-2 bandas na eletrofo-
rese);

3) identificar a similaridade genética entre elas, para evitar cruzar indivíduos com conjuntos gênicos 
muito parecidos, por exemplo, irmãos (padrão de 6 bandas na eletroforese);

4) propor os casais mais adequados, indicados através dos padrões de bandas da eletroforese.

ENTENDENDO A ATIVIDADE
1. As bases desse segmento de DNA são idênticas nas diferentes regiões de ocorrência das araras-azuis?
2. Como você identifica a procedência das araras-azuis?
3. Por que é possível identificar o sexo pelas bandas na eletroforese?
4. Se a similaridade genética entre duas araras-azuis for muito alta, elas devem ter parentesco próximo ou dis-

tante?

RESPOSTAS PARA AS QUESTÕES DA SECÇÃO “ENTENDENDO A ATIVIDADE”
1. Não, as bases de segmento de DNA não são idênticas. Há diferenças em algumas bases desse segmento de 

DNA entre as diferentes regiões de ocorrência.
2. A procedência da araras-azuis é identificada comparando-se a seqüência de bases de um segmento de DNA 

de cada indivíduo com a seqüência correspondente de aves de cada uma das regiões geográficas.
3. É possível identificar o sexo pelas bandas, na eletroforese, porque as aves fêmeas possuem um cromossomo 

sexual Z e um cromossomo sexual W (ou seja, são ZW) enquanto os machos possuem dois cromossomos 
Z (ou seja, são ZZ). Assim, um segmento que ocorre tanto no cromossomo Z quanto no W vai gerar duas 
bandas de eletroforese nas fêmeas, enquanto nos machos resulta em apenas uma banda.

4. A similaridade genética será menor pois quanto menos bandas em comum, mais distante deverá ser o paren-
tesco.
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Figura 1. Tabuleiro. Mapa com a distribuição geográfica das araras-azuis, as respectivas seqüências de bases 
do DNA encontrada em cada região e os padrões de bandas que identificam o sexo: macho (M) = 1 banda, fêmea (F) = 
2 bandas. Nas próximas quatro páginas essa figura está formatada para ser impressa em quatro folhas de papel A4.
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Figura 2. Seqüências de bases de DNA de oito araras-azuis
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Figura 3. Padrão de bandas que identificam os machos (uma banda) e as fêmeas (duas bandas)
 

 

Figura 4. Padrão de seis bandas características das oito araras-azuis 
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Células-tronco: fatos, ficção e futuro.
Nance Beyer Nardi
Departamento de Genética, UFRGS, nardi@ufrgs.br

O conceito básico de células-tronco
Nosso organismo pode ser visto como um conjunto de 
órgãos - coração, pulmões, fígado etc - que, interagindo 
entre si e com o meio ambiente, garantem o bom funcio-
namento do todo. Cada um destes órgãos, por outro lado, 
é formado a partir da interação de vários tipos de células, 
que constituem assim a unidade funcional do organismo. 
São reconhecidos mais de 200 tipos de células no corpo 
humano colaborando entre si para formar os tecidos.
As células têm uma vida dinâmica no organismo, sur-
gindo pela divisão de uma célula precursora, desenvol-
vendo-se e morrendo. Uma célula pode assim, em dado 
momento, seguir um entre três diferentes “destinos”, que 
dependem da resposta que ela dá a estímulos que chegam 
do microambiente onde vive. Em primeiro lugar, a célula 
pode proliferar, isto é, dividir-se pelo processo de mitose 
originando outras duas células. Ela pode também mudar 
de tamanho e forma, passando a realizar alguma função 
mais especializada, processo denominado diferenciação. 
Finalmente, a célula pode morrer, num processo que é 
planejado pelo organismo e designado “morte celular 
programada”.
A morte celular é um processo muito importante para a 
manutenção adequada do organismo e, praticamente, to-
das as células em espécies de vida mais longa, como o 
homem, são programadas para uma substituição periódi-
ca. Para a grande maioria das células, a morte acontece, 
por um mecanismo fisiológico denominado apoptose, 
por um prazo que pode variar entre alguns dias e alguns 
meses após sua formação. Este processo é muito acen-
tuado para alguns tipos de células como as sanguíneas 
(que são repostas aos milhões a cada hora) ou, como se 
torna mais visível para nós no verão, para as células que 
formam a pele. Outras células, como as que compõem o 
sistema nervoso, são consideradas permanentes, apesar 
de que, mais recentemente, mesmo para estas foi obser-
vada a existência de renovação celular.
Vemos assim que, mesmo após concluído o período de 
crescimento, quando o número de células necessaria-
mente aumenta, o organismo deve continuar a produzir 
novas células. Para a maioria das células do organismo, 

a renovação ocorre a partir de células-tronco (CTs) que 
existem nos diferentes tecidos.
Chegamos assim ao conceito básico de célula-tronco, 
apesar desse conceito - ao menos para as CTs presentes 
no organismo adulto - ainda não estar completamente 
definido. Geralmente é aceito que elas são as únicas a 
apresentarem simultaneamente duas propriedades.

• Em primeiro lugar, elas são capazes de prolife-
rar originando, por mitose, duas células filhas 
exatamente iguais entre si e iguais à célula ori-
ginal. Para todas as outras células do organismo, 
a proliferação é acompanhada de diferenciação, 
de modo que a mitose origina duas células já um 
pouco mais maduras que a original.

• Em segundo lugar, as CTs são capazes de, quan-
do submetidas aos estímulos adequados, origi-
nar um ou mais tipos de células maduras.

Todos esses conceitos são muito recentes. As células-
tronco, em si, foram inicialmente descritas em camun-
dongos na década de 1970. Estudos em roedores pro-
grediram, revelando a grande diversidade e plasticidade 
dessas células pluripotentes, até que, em 1998, elas fo-
ram isoladas pela primeira vez no homem, pelos pesqui-
sadores  James Thomson (Universidade de Wisconsin) e 
John Gearhart (Universidade Johns Hopkins), nos EUA 
e, a partir desses estudos, os conhecimentos a respeito do 
assunto têm crescido em velocidade extraordinária.
Para continuar a descrever as características das células-
tronco e suas aplicações, é importante que se faça uma 
distinção. Até agora foram apresentadas as células pre-
sentes no organismo adulto, responsáveis pela manuten-
ção dos tecidos. Existe, entretanto, uma outra categoria 
de CTs, que são aquelas presentes no embrião. As duas 
categorias de células-tronco - embrionárias e do adulto 
- exibem diferenças em características biológicas, na 
metodologia de obtenção e manutenção, no potencial de 
aplicação terapêutica e nas implicações éticas e legais de 
sua manipulação.

A célula-tronco embrionária
Verifica-se, algumas vezes, certa confusão na compre-
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ensão do conceito de célula-tronco embrionária (CTE). 
Para compreender a identidade desta célula, é importante 
localizarmos o estágio de desenvolvimento em que ela 
ocorre.
A CTE é coletada do embrião em seus estágios bem ini-
ciais de formação, cerca de 5 dias após sua formação, 
quando o embrião se encontra no estágio de blastocisto, 
formado por dois grupos principais de células. O mais 
externo é denominado trofoblasto e compõe-se de célu-
las que formarão a placenta e outros tecidos que irão nu-
trir o embrião propriamente dito. O segundo, denomina-
do massa celular interna ou botão interno, composto por 
menos de 100 células, originará o embrião propriamente 
dito. Quando nos referimos à célula-tronco embrionária, 
estamos falando de uma dessas células do botão interno.
As células do botão interno do blastocisto são muito se-
melhantes. Se separarmos qualquer uma delas e as co-
locarmos nas condições apropriadas, elas serão capazes 
de originar qualquer dos múltiplos tipos celulares de um 
organismo completo - epitélio, músculo, neurônio etc. 
Como uma dessas células é capaz de gerar qualquer um 
dos tipos de células que compõem o organismo adulto, 
elas são ditas pluripotentes. 

A célula-tronco do adulto
O conceito de CT inicialmente apresentado referia-se 
principalmente à célula-tronco do adulto (CTA), que se 
encontra assim parcialmente definida. O termo mais ade-
quado para essa categoria seria “célula-tronco não em-
brionária”, já que nela estão incluídas todas as células-
tronco existentes após a fase de blastocisto. 
As pesquisas desenvolvidas nos últimos poucos anos re-
sultaram na descoberta de uma grande variedade de tipos 
de células-tronco do adulto. As células-tronco hemato-
poiéticas, que originam todos os tipos de células sanguí-
neas, são as CTAs conhecidas há mais tempo. Como a 
maioria dos outros tipos de CTAs, elas são raras, cons-
tituindo uma pequena fração (0,01 - 0,1%) do total de 
células; não apresentam características morfológicas que 
as diferenciem das demais células, e dividem-se em uma 
taxa muito baixa. Muitos outros tipos de células-tronco 
do adulto são conhecidos – epitelial, muscular, neuronal, 
mesenquimal etc – e se acredita que todos os tecidos têm 
seu próprio compartimento de células-tronco.
O papel fundamental dessas células é, como citado an-
teriormente, repor aquelas que morrem por morte ce-
lular programada, fenômeno principalmente visível em 
tecidos como a pele e o sangue. Uma outra função das 
células-tronco envolve a recuperação de lesões não fisio-
lógicas, isto é, morte de células por acidentes ou agentes 
patogênicos. 
A plasticidade das células-tronco refere-se à capacidade 
das mesmas de originar diferentes tipos de células ma-
duras. Sabe-se hoje que a plasticidade das CTAs, que 
originalmente era considerada muito restrita, é bastante 

considerável. Diferentes tipos de CTA apresentam dife-
rentes graus de plasticidade, desde muito baixo (como 
as CT epiteliais) até muito altos (como as células-tronco 
mesenquimais). Os mecanismos responsáveis por essa 
plasticidade não são ainda bem determinados. Diferen-
tes grupos de pesquisa têm encontrado diferentes resul-
tados, dando origem assim a uma controvérsia ainda não 
resolvida. Enquanto alguns sugerem que CTAs podem 
realmente transdiferenciar-se (isto é, originar tipos ce-
lulares diferentes dos que constituem o órgão onde resi-
dem), outros afirmam que esses resultados são artefatos 
da metodologia empregada ou originam-se da fusão das 
células-tronco com células já diferenciadas presentes nos 
órgãos alvo.

Obtenção das células-tronco
A adequada coleta e o tratamento de CTs são importantes 
para que se faça uma análise das mesmas sob diferentes 
aspectos. As células podem ser colocadas em cultura in 
vitro, em placas ou frascos plásticos e com meio de cul-
tivo adequado, para que sofram expansão ou para que se 
provoque diferenciação das mesmas em células madu-
ras. Além disto, podem ser utilizadas em estudos in vivo, 
quando elas são injetadas em animais para a avaliação 
da distribuição e colonização de órgãos. Com freqüên-
cia cada vez maior, elas estão sendo aplicadas em estu-
dos clínicos, visando a regeneração de tecidos e órgãos 
em vários tipos de doenças. A coleta e o tratamento são 
procedimentos realizados de forma muito diferente, caso 
estejam em consideração as CTEs ou as CTAs.
A forma mais comumente utilizada para obtenção das 
CTEs é a sua coleta do próprio embrião, isto é, do botão 
interno do blastocisto, conforme detalhado anteriormen-
te. O embrião é produzido in vitro, no processo emprega-
do para a produção dos “bebês de proveta”. As células do 
botão interno são separadas entre si e colocadas em pla-
cas ou garrafas, com meio de cultura apropriado e passam 
a dividir-se continuamente originando grandes números 
que podem ser utilizados em diversos tipos de pesquisas. 
Dessa forma, originam-se linhagens de células-tronco 
embrionárias, que geralmente são compartilhadas entre 
os grupos de pesquisa interessados no assunto.
O embrião deve ser obrigatoriamente destruído para ob-
tenção das células-tronco. O processo é legalmente per-
mitido no Brasil, mas questões éticas estão envolvidas 
já que a ciência não pode provar se o blastocisto já deve 
ser considerado como tendo um “potencial de ser huma-
no” suficiente para merecer proteção legal ou não. Um 
avanço importante que se espera no futuro é o estabele-
cimento de um método que permita a coleta das células 
do blastocisto sem destrui-lo.
A obtenção das células-tronco do adulto apresenta al-
gumas dificuldades técnicas, já que elas são raras e não 
apresentam características que permitam sua fácil identi-
ficação. Entretanto, vários métodos foram estabelecidos, 
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envolvendo, por exemplo, o uso de anticorpos que iden-
tificam proteínas de membrana marcadoras dessas célu-
las, ou propriedades como as de aderência ao substrato. 
Há ainda uma terceira maneira de se obter células-tron-
co e, nesse caso, classificadas como embrionárias É uma 
obtenção de células troncos que envolve a metodologia 
de transferência nuclear, até há pouco tempo denomi-
nada clonagem terapêutica. O método envolve também 
a formação do blastocisto, com a diferença de que, ao 
invés da fecundação de um óvulo por um espermatozói-
de, é realizada a transferência do núcleo de uma célu-
la adulta, obtida do indivíduo em tratamento, para um 
óvulo anucleado. Uma vez formado o blastocisto, os 
procedimentos podem ser: a) se ele for implantado no 
útero de uma fêmea resultará na formação de um novo 
indivíduo, sendo o processo denominado clonagem re-
produtiva (processo que originou a famosa ovelha Dolly 
e vários outros tipos de mamíferos); b) se for destruído 
para coleta de células-tronco, o processo é denominado 
transferência nuclear. As CTEs resultantes do processo 
apresentam as mesmas características daquelas obtidas a 
partir de embriões convencionais. A vantagem do proces-
so é originar células-tronco embrionárias geneticamente 
idênticas às do indivíduo no qual elas serão utilizadas em 
procedimento terapêutico, o que elimina o problema da 
rejeição de um transplante que, de outro modo, tem as 
mesmas restrições exibidas por qualquer transplante de 
órgãos convencional.
O processo, descrito com tanta simplicidade, é, na ver-
dade, metodologicamente muito complexo e apresenta 
ainda baixo grau de sucesso. O problema principal é que 
o material genético do núcleo de uma célula adulta já 
passou por processos que dificultam sua interação com 
o citoplasma do óvulo, e essa interação é necessária para 
possibilitar as primeiras divisões celulares e formação do 
embrião. No Brasil, o procedimento não é permitido por 
lei. As notícias divulgadas por pesquisadores sul-corea-
nos, há pouco mais de um ano, sobre a produção de em-
briões humanos pelo processo de clonagem, foram com-
provadas como fraude. Até o momento, nenhum grupo 
pode produzir embriões humanos clonados.

Manutenção e expansão in vitro das células-tronco
Após a coleta das células-tronco embrionárias (a partir 
do blastocisto) ou de adultos (a partir do órgão e com o 
sistema de isolamento apropriados), o material destina-
do à pesquisa deve ser cultivado em frascos ou placas. 
Para sua manutenção e expansão in vitro, células ani-
mais necessitam de um meio de cultivo adequado, que 
geralmente contém múltiplos componentes tais, como: 
aminoácidos, sais minerais e outras substâncias como 
glicose e bicarbonato de sódio. Freqüentemente, é adi-
cionado ao material pesquisado soro fetal bovino, que 
contém outros nutrientes. Suspensas nesse meio, as cé-
lulas são colocadas em placas ou frascos plásticos apro-

priados para o cultivo e mantidas em estufas a 37ºC, em 
uma atmosfera com 5% de CO2 para evitar alterações no 
pH do meio, que tende a se tornar alcalino devido à ativi-
dade metabólica das células. Como as células aumentam 
em número, uma ou duas vezes por semana, necessitam 
ser transferidas (“repicadas”) para novas placas ou fras-
cos com meio fresco.
As células-tronco embrionárias têm uma capacidade 
aparentemente ilimitada de expansão quando cultiva-
das em condições adequadas. Após isoladas a partir do 
blastocisto, passam a proliferar intensamente, gerando 
grande número de novas células; podem ser congeladas, 
descongeladas mantendo suas características originais e 
transportadas entre laboratórios, até mesmo entre labora-
tórios de diferentes países. A maior parte dos grupos que 
trabalham com as CTEs não desenvolvem suas próprias 
linhagens, mas recebem amostras dos pesquisadores que 
as produziram e estabelecem as culturas em seus pró-
prios laboratórios.
A manutenção e expansão das células-tronco de adultos 
seguem os mesmos princípios básicos, mas algumas di-
ferenças importantes são observadas. A principal delas 
refere-se ao fato de que, na maioria dos casos, o cultivo 
não é permanente. As CTAs tendem a se diferenciar em 
linhagens específicas, que dependem do tipo de célula-
tronco, ou a morrer depois de alguns repiques. Alguns 
tipos de CTAs, como as células-tronco mesenquimais de 
camundongos, podem ser mantidas durante longo tem-
po; as bases biológicas dessas diferenças não são ainda 
bem conhecidas. Na verdade, expandir células-tronco 
adultas in vitro constitui o objetivo de muitos projetos de 
pesquisa. Para células-tronco hematopoiéticas derivadas 
do sangue de cordão umbilical, por exemplo, o procedi-
mento seria muito útil, já que o número relativamente 
pequeno de CTHs presentes em cada unidade de sangue 
coletada impede seu transplante para adultos. Como não 
é conveniente misturar duas ou mais unidades de san-
gue de cordão umbilical, geralmente o transplante pode 
ser feito apenas em crianças. Não existem ainda, entre-
tanto, procedimentos perfeitamente estabelecidos para a 
expansão sem a diferenciação das células-tronco hema-
topoiéticas.

Diferenciação das células-tronco in vitro ou em sis-
temas experimentais in vivo

Manter e expandir as células-tronco é um aspecto im-
portante deste tipo de pesquisa, mas a possibilidade de 
manipular sua diferenciação nos tipos de células e teci-
dos de interesse é também fundamental. Em alguns casos 
isso pode ser importante para averiguar se as células em 
cultura continuam a manter a plasticidade, isto é, o po-
tencial para originar vários tipos de células maduras. Em 
outros casos, pode interessar, particularmente, para for-
mar essas células in vitro para um tratamento específico. 
Assim, conforme anteriormente citado, a maior parte dos 
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projetos de pesquisa com CTEs objetivam estabelecer as 
condições de cultivo que permitem sua diferenciação em 
células musculares, neuronais, epiteliais etc. Uma parte 
considerável das pesquisas com células tronco dedica-se 
a definir as condições que induzem diferentes tipos a da-
rem origem a células maduras de diferentes linhagens.
Basicamente, essas condições envolvem a adição de vá-
rios tipos de substâncias ao meio de cultivo. Assim, a 
produção de células hematopoiéticas a partir das CTHs 
depende da adição de fatores de crescimento e diferen-
ciação (CSF, colony stimulating factor) já bem definidos: 
G-CSF para granulócitos, M-CSF para megacariócitos 
etc. A eritropoietina é o fator que estimula a formação 
de eritrócitos. Para células-tronco mesenquimais ou 
MAPCs, que apresentam grande plasticidade, fatores 
como beta-glicerofosfato ou dexametasona induzem a 
diferenciação em osteoblastos; insulina, em adipócitos; 
5-azacitina, em mioblastos, e assim por diante.
Como não se pode ter certeza sobre a fidelidade das in-
formações fornecidas pelos sistemas de cultivo in vitro, é 
importante que elas sejam complementadas por estudos 
in vivo. Para tal, as células-tronco podem ser administra-
das a animais como camundongos. Algumas ferramentas 
biológicas importantes são empregadas nestes estudos: 
(a) Camundongos transgênicos. Linhagens de camun-
dongos endocruzados (a mais comumente empregada 
nestes estudos é a C57Bl/6) foram modificadas com a 
introdução de genes “repórter”, através de métodos de 
transferência gênica. Esses genes codificam proteínas 
facilmente reconhecíveis nas células que os expressam. 
Um dos mais utilizados codifica uma proteína verde flu-
orescente (GFP, green fluorescent protein), que torna as 
células - e o animal como um todo - fluorescentes quan-
do submetidos à luz ultra-violeta. Outro gene codifica a 
enzima beta-galactosidase de origem bacteriana que, ao 
reagir com seu substrato (X-gal), origina uma cor azul 
na célula. Camundongos com esse gene são chamados 
Rosa26. Células-tronco originadas desses animais são 
assim identificadas pela fluorescência ou pela reação 
enzimática, respectivamente. Elas podem ser adminis-
tradas, em números variáveis e por diferentes vias, a ca-
mundongos que têm a mesma base genética (C57Bl/6), 
mas que não expressam o gene repórter. Esses animais 
receptores podem ser normais ou podem representar al-
gum modelo de doença. Análises posteriores informam 
se as células transplantadas - facilmente identificáveis 
pela fluorescência ou cor (ou ainda com anticorpos espe-
cíficos) - estão presentes no receptor e originaram células 
diferenciadas;
(b) Camundongos imunodeficientes. Animais portadores 
de mutações gênicas, que os tornam completamente imu-
nodeficientes, podem ser utilizados para o transplante de 
células-tronco de outras espécies, como o homem, ser-
vindo assim como “tubos de ensaio vivos” que permitem 
estudar a distribuição e biologia das células em condi-

ções menos artificiais que o cultivo in vitro.

Princípios básicos da terapia com células-tronco
A terapia celular pode ser definida como um conjunto 
de métodos que visam a reparação de tecidos ou de ór-
gãos danificados, com substituição das células não fun-
cionais por células normais. Conforme anteriormente 
descrito, uma das funções naturais das células-tronco é 
justamente a de reparar lesões que ocorrem no organis-
mo. Acredita-se que pequenas lesões nos tecidos ocor-
ram freqüentemente devido, por exemplo, ao corte do 
suprimento sanguíneo causado por acidente vascular, ou 
a mecanismos inflamatórios. Essas lesões são reparadas 
por células-tronco sem que apareçam sintomas clínicos. 
Quando as lesões são mais extensas, entretanto, as CTs 
não são capazes de corrigi-las e a doença se estabelece. 
Nesses casos, a terapia celular visa  a amplificação do 
mecanismo natural de correção, concentrando as célu-
las-tronco no local da lesão para que possam agir mais 
eficientemente. 
O processo mais utilizado envolve um transplante autó-
logo, com coleta das células-tronco seguida ou não de 
sua expansão in vitro, e administração ao paciente de 
forma sistêmica (injeção endovenosa) ou diretamente no 
órgão a ser tratado. As células-tronco mais amplamente 
utilizadas são as células mononucleares da medula óssea, 
onde estão incluídas as CTHs, as células-tronco mesen-
quimais, precursores endoteliais e talvez outros tipos de 
células-tronco ainda não identificadas. No processo, a 
medula óssea é coletada (em geral por punção da crista 
ilíaca), a fração mononuclear é isolada por centrifuga-
ção em Ficoll-Hypaque e administrada ao paciente. Uma 
fonte alternativa, cujo emprego está se difundindo, é o 
lipoaspirado, a partir da qual é isolada uma fração que 
contém as “células-tronco adiposo-derivadas”, que per-
tencem à família das células-tronco mesenquimais e tem 
se mostrado muito eficiente em vários tipos de terapias.
Apesar de ter sua eficiência comprovada em vários tipos 
de doenças, os mecanismos responsáveis pelo sucesso da 
terapia com CT ainda são muito pobremente compreen-
didos. Para que as células possam atuar no local da lesão, 
o primeiro passo é seu estabelecimento no local - isto é, 
as CTs devem fazer o “homing”  no sítio adequado, e 
não se dispersarem pelo organismo ou ficarem retidas em 
outros órgãos. Em segundo lugar, elas devem ser estimu-
ladas a exercerem suas funções de reparo. Novamente, 
a questão do microambiente adquire importância funda-
mental. São conhecidos hoje vários tipos de fatores so-
lúveis, liberados por células presentes no sítio da lesão, 
que atraem e estimulam as células-tronco. Esse conheci-
mento tem sido base, inclusive, para propostas de tera-
pia gênica associada à terapia celular: as células-tronco 
recebem genes que induzem a produção aumentada de 
receptores para esses fatores solúveis, aumentando assim 
sua capacidade de aquerenciamento e atuação no local.
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O mecanismo responsável pelo reparo propriamente dito 
também não é completamente compreendido em muitos 
dos casos. Dúvidas muito básicas ainda persistem - por 
exemplo, são as células-tronco transplantadas que origi-
nam as células maduras que irão reparar a lesão, ou o 
que as células transplantadas fazem na verdade é criar 
um microambiente que recruta células-tronco do próprio 
tecido, que então reparam a lesão? 
Quando se considera a questão da terapia com células-
tronco,uma questão que se impõe é: qual o melhor tipo a 
ser empregado, as células-tronco embrionárias ou as de 
adulto? Apesar das CTEs apresentarem a grande vanta-
gem da plasticidade, já que são, em princípio, capazes de 
originar qualquer um dos mais de duzentos tipos de cé-
lulas presentes no organismo, por motivos de segurança 
não podem ainda ser utilizadas em pacientes.
A terapia com células-tronco foi iniciada com os trans-
plantes de medula óssea para o tratamento de doenças 
hematológicas (como leucemias e anemias) e, ainda hoje, 
é o procedimento mais bem sucedido. Um grande núme-
ro de grupos tem investigado a possibilidade de utilizar 
células-tronco para o tratamento de doenças não hemato-
lógicas. Essas pesquisas são feitas em estudo pré-clínico 
(com modelos animais) e clínicos (em seres humanos). 
As doenças são muito variadas, incluindo problemas 
cardíacos, musculares, ósseos, epiteliais, hepáticos, neu-
ronais etc. Os resultados ainda não são suficientes para 
dizer definitivamente se a terapia com células-tronco é 
ou não eficiente para a maioria dessas doenças. Um dos 
maiores mitos atuais sobre as células-tronco, muito in-
centivado pela mídia, envolve seu “super-poder” de cura. 
O que sabemos como fato, hoje, é que as CTs apresentam 
grande potencial de reparo para muitos tipos de tecidos e 
órgãos. O que esperamos que o futuro nos traga, através 
de pesquisas sérias e controladas, é a concretização das 
esperanças desse potencial.

Referências:
1.  Não existe tradução adequada para o termo homing. A 
autora tem proposto o verbo aquerenciar, que no RS sig-
nifica “acostumar a determinado lugar que não o de seu 
pouso habitual ou de seu nascimento” (Novo Aurélio).
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INTRODUÇÃO

O Ensaio Cometa (EC), “Single Cell Gel Electro-
phoresis”, é uma técnica rápida e eficiente quando usada 
para quantificar as lesões e detectar os efeitos do repa-
ro no DNA em células individualizadas de mamíferos. 
Essa metodologia apresenta algumas vantagens sobre os 
testes bioquímicos e citogenéticos, entre as quais a utili-
zação de um pequeno número de células que não neces-
sariamente estejam em divisão. As células, englobadas 
em gel e espalhadas sobre uma lâmina, são submetidas 
a uma corrente elétrica que age como uma força pro-
porcionando a migração dos segmentos de DNA livres, 
resultantes de quebras, para fora do núcleo. Após a ele-
troforese, as células que apresentam um núcleo redondo 
são identificadas como normais, sem dano detectável no 
DNA. Por outro lado, as células lesadas são identifica-
das visualmente por uma espécie de cauda, similar a um 
cometa, formada pelos fragmentos de DNA. Estes frag-
mentos podem se apresentar em diferentes tamanhos, e 
ainda estar associados ao núcleo por uma cadeia simples. 
Para alguns autores, o tamanho da cauda é proporcional 
à dimensão do dano que foi causado, mas é de consenso 
que a simples visualização do “cometa” já significa que 
danos estão presentes no DNA, podendo ser quebras de 
fita simples, duplas, crosslinks, sítios de reparo por exci-
são e/ou lesões álcali-lábeis.

A identificação do dano no DNA pode ser feita por 
diferentes maneiras como, por exemplo, medir o compri-
mento do DNA migrante com a ajuda de uma ocular de 
medidas, ou ainda classificar visualmente, em diferentes 
níveis de dano, as células analisadas, podendo se obter 
um valor arbitrário que expresse o dano geral sofrido por 
uma população de células.  

O Ensaio Cometa é utilizado amplamente na gené-
tica médica, genética toxicológica ecotoxicológica, em 
diagnósticos e tratamentos médicos, medicina ambien-
tal, ocupacional, biomonitoramento ambiental, além de 
outras aplicações. A proposta deste trabalho é ensinar, de 

forma simples, essa metodologia que vem sendo utiliza-
da para o ensino de Genética Toxicológica.

MATERIAL E MÉTODOS

SOLUÇÕES

1. PBS (10X) = PHOSPHATE BUFFER 
SOLUTION / pH 7,4

80,0 g de NaCl + 2,0 g  KCl + 21,7 g Na2HPO4 
. 7 H2O + 2,0 g KH2PO4
Completar, para 1 litro, com água destilada.
Solução uso: diluir 10X e ajustar o pH para 7,4 
(NaOH ou HCl).
Guardar na geladeira.

2. SOLUÇÃO DE LISE 

146,1 g NaCl (2,5 M)+ 37,2 g EDTA (100mM)+ 
1,2 g de TRIS (10mM)
Completar, para 1 litro, com água destilada.
Acertar o pH com NaOH entre 10 e 10,5.
Guardar em temperatura ambiente.
Solução uso: No momento do uso, adicionar 1 
% Triton X-100 + 10 % DMSO e colocar na ge-
ladeira.

3. TAMPÃO PARA ELETROFORESE (300mM 
NaOH/1mMEDTA) / pH >13

A = 200g de NaOH + 500 ml água destilada.
B = 14,89 g de EDTA + 200 ml de água desti-
lada.
Manter as duas soluções em temperatura am-
biente.
Solução uso (momento do uso): 30 ml da solu-
ção A + 5 ml da solução B.
Completar, para 1 litro, com água destilada e co-
locar na geladeira
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IMPORTANTE: o volume total depende do ta-
manho da cuba.

4. TAMPÃO NEUTRALIZADOR (NH2 . 
C(CH2OH)3) / pH 7,5

48,5 g TRIS + completar, para 1 litro, com água 
destilada.
Acertar pH com HCl.

5.  AGAROSE 1,5 % (PRÉ-COBERTURA DAS 
LÂMINAS)

1,80 g agarose (normal) + 120 ml de PBS (pH 
7,4)
Ferver (até borbulhar) em forno microondas (2 
X)
Guardar na geladeira – tampado.

6. AGAROSE “LOW MELTING” 0,75% (PARA 
USO COM AS CÉLULAS)

0,15g + 20 ml PBS (pH 7,4)
Ferver (até borbulhar) em forno microondas (2 
X).
Guardar na geladeira – tampado.

7. SOLUÇÃO FIXADORA (PARA 
COLORAÇÃO COM PRATA)

15% ácido tricloroacético + 5% sulfato de zinco 
(heptahidratado) + 5% glicerol
Completar, para 1 litro, com água destilada. 
Manter em temperatura ambiente.

8. SOLUÇÕES DE COLORAÇÃO COM 
PRATA

A= 5 % carbonato de sódio (em água destila-
da).
B= 0,1% nitrato de amônia + 0,1 % de nitrato de 
prata + 0,25% de ácido tungstosilicico + 0,15% 
de formaldeído.
Solução uso (preparar na hora do uso): 66 ml de 
A + 34 ml de B.

9. SOLUÇÃO STOP DE COLORAÇÃO

1% ácido acético (em água destilada).

PREPARO DAS LÂMINAS

1. Ferver a agarose 1,5 % em frasco onde caiba a 
lâmina. Mergulhar as lâminas, deixando a extre-
midade fosca de fora. Escorrer e deixá-las secar 
à temperatura ambiente. Estas podem ser prepa-

radas antes e armazenadas na geladeira, umas 
sobre as outras – manter secas;

2. Ferver a agarose “low melting” e colocar em ba-
nho 37°C;

3. Misturar 5 µl de sangue (coletado com heparina 
- liquemine) com 75 µl de agarose low melting;

4. Colocar imediatamente sobre a lâmina com pré-
cobertura e sobre esta camada uma lamínula 
(grande), fazendo com que esta se espalhe. Dei-
xar na geladeira até solidificar;

5. Retirar a lamínula e dispor as lâminas em cubeta 
de vidro vertical, já com a solução de lise gelada 
e protegida da luz (pelo menos 1 h em sol. de 
lise);

6. Colocar as lâminas em cuba horizontal de ele-
troforese, verter o tampão de eletroforese sobre 
estas, deixar descansando por 20 min;

7. Iniciar eletroforese: 25V e 300 mA por 15 min 
(corrente controlada com o volume do tampão);

8. Retirar as lâminas e neutralizar com o tampão 
TRIS, cobrir as lâminas com este tampão, espe-
rar 5 min (repetir 3 X);

9. Lavar 2 vezes com água destilada;
10. Secar as lâminas, durante 1h30 a 2h00, a 37°C 

(ou Over Night);
11. 10 min em solução fixadora;
12. lavar 3 vezes com água destilada;
13. Secar as lâminas, durante 1h30 a 2h00, a 37°C 

(ou Over Night);
14. hidratar as lâminas, por 5 min, com água destila-

da;
15. corar por, aproximadamente, 15 min na solução 

de coloração (A+B) a 37°C (até a solução come-
çar a escurecer);

16. lavar 3 vezes com água destilada;
17. deixar por 5 min em solução “stop”;
18. lavar 3 vezes com água destilada;
19. secar à temperatura ambiente;
20. observar ao microscópio - classificando confor-

me forma e tamanho da cauda (Figura 1).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização desse material em sala de aula (Curso 

de Graduação em Ciências Biológicas da Universidade 
Luterana do Brasil) revelou a eficiência do mesmo para 
a compreensão do conceito de mutagênese ambiental. 
Quando utilizada esta técnica com amostras sanguíneas 
dos alunos, coletadas antes e depois de uma atividade 
física, os alunos conseguem observar que o próprio oxi-
gênio pode causar lesões no DNA. Assim, observa-se 
que a compreensão do conceito de mutagênese melhora 
muito e que há uma diminuição de equívocos a respeito 
do mesmo.
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Figura 1. Tabela para classificação das imagens das “células cometa” observadas (Adaptado de Villela et al., 2006).
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Resumo
Uma proposta de representação teatral foi elabora-

da por alunos do ensino médio da rede pública, sob a su-
pervisão de docentes e alunos de pós-graduação, durante 
uma atividade de um programa de extensão universitária 
cujo objetivo relacionava-se à popularização e à difusão 
da ciência. Esta proposta configura-se como um recurso 
didático para aulas de Genética e Biologia Celular e tem 
como finalidade transmitir conceitos destas áreas de for-
ma criativa, lúdica e interativa.

Introdução
O Programa de Extensão Universitária “Difundin-

do e Popularizando a Ciência” objetiva envolver profes-
sores/pesquisadores e alunos de pós-graduação e gradu-
ação do Instituto de Biociências da UNESP de Botucatu 
(SP) na difusão e popularização de recentes avanços em 
Ciência e Tecnologia, através do aperfeiçoamento de 
professores e alunos de Ciências e Biologia de escolas 

da rede pública. Inserida nesse programa, a Oficina “Ex-
perimentando Genética”, realizada em janeiro de 2007 
no Instituto de Biociências da UNESP, contou com a 
participação de professores e alunos da rede pública de 
ensino da região de Botucatu (SP). Como resultado final, 
foram gerados diversos materiais, como uma apostila 
contendo práticas laboratoriais de fácil execução e baixo 
custo, peças teatrais, maquetes e jogos. O material pro-
duzido encontra-se disponível no endereço: http://www.
ibb.unesp.br/extensao/difundindo_popularizando_cien-
cia/index.php

Entre as diversas atividades geradas durante a Ofi-
cina, destaca-se a Peça de Teatro “Jornal Corporal”. Esta 
proposta de dramatização configura um excelente mate-
rial didático para ser explorado no ensino médio nas au-
las de Genética e Biologia Celular e apresenta, de forma 
criativa e dinâmica, diversos conceitos destas áreas que 
são comumente abordados como conteúdos específicos 
da grade curricular. O sucesso desta dramatização foi 
comprovado tanto por docentes como discentes de pós-
graduação e graduação que têm considerado a atividade 
como um excelente material para difundir de forma al-
ternativa e complementar conceitos da área de Genética 
e Biologia Celular.

Uma das grandes dificuldades encontradas por 
professores a cada tópico de estudo a ser iniciado refere-
se à sensibilização dos alunos a respeito de novos conhe-
cimentos teóricos que podem ser transmitidos e fixados 
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de maneira simples. Desta forma, embora a peça teatral 
apresentada possa ser encenada no final das atividades 
programadas para a área de Genética e Biologia Celu-
lar, visando a revisão de conceitos, é sugerido que esta 
seja apresentada no início das atividades como forma de 
mostrar aos alunos alguns dos conceitos desta área que 
serão abordados durante as aulas programadas e que esta 
área de estudos pode ser vista e compreendida de forma 
criativa e dinâmica.

Objetivo
O presente trabalho propõe a montagem de uma 

peça teatral visando a difusão de diversos conceitos das 
áreas de Genética e Biologia Celular. O objetivo é mos-
trar, principalmente a estudantes do ensino médio, que 
estas áreas de estudo podem ser facilmente compreen-
didas de uma maneira alternativa, dinâmica e lúdica. 
A encenação consta do desenvolvimento de um roteiro 
subdividido em cenas em que os personagens e/ou figu-
rantes podem ser representados pelos próprios alunos e 
professores.

Encenação - Peça de Teatro “Jornal Corporal”
A encenação pode ser feita em qualquer sala de 

aula que tenha um local livre para movimentação dos 
participantes. Como personagens, incluem-se 1 jornalis-
ta apresentadora (“Celulete”), 1 repórter de cenas exter-
nas (“Lipídeo”), 1 repórter da previsão do tempo (“Uté-
rica”), 1 óvulo, diversos espermatozóides (pelo menos 
3), 1 base adenina, 1 base timina, 1 base guanina, 1 base 
citosina, 1 pesquisador, 2 moléculas de DNA, 3 cromos-
somos 21, 1 síndico (“Sr. Cariótipo”), 1 cantora (“Gené-
tica”) e dançarinos (pelo menos 2).

Cena 1:
(Participação: apresentadora “Celulete” - sentada 

à mesa da redação do jornal, inicia a apresentação das 
notícias)

Celulete: Bem vindos ao Jornal Corporal, o jornal 
que existe dentro de você! E vamos agora com os nossos 
principais destaques de hoje:

1- Óvulo-prêmio causa engarrafamento de esper-
matozóides;

2- Casamento do século: quatro bases se unem para 
formar o DNA;

3- Previsão do útero;
4- Tempestade química destrói células deixando 

milhares de moléculas de DNA desabrigadas;
5- Trio elétrico de cromossomos causa problemas 

em edifício residencial;
6- Cromossomos só para baixinhos: um DVD ex-

clusivo para crianças de todas as idades.

Cena 2:
(Participação: apresentadora “Celulete”,  repórter 

“Lipídio”, Espermatozóide, 1 óvulo e diversos esperma-
tozóides)

(Apresentadora “Celulete” inicia a apresentação 
da primeira reportagem)

Celulete: Hoje, na Cidade do Útero, está aconte-
cendo um engarrafamento de espermatozóides em dire-
ção ao óvulo-prêmio que o Prefeito Ovário e seu subse-
cretário Sr. Luteinizante oferecem à população! Por isso 
você espermatozóide que deseja alcançar esse prêmio, 
fique esperto e mexa logo seu flagelo! Agora iremos con-
versar ao vivo com nosso repórter que está no Palácio 
das Tubas Uterinas, local em que o prometido prêmio de-
verá ser entregue para o grande vencedor desta corrida. É 
com você repórter Lipídeo.

(Figurantes: 1 óvulo e diversos espermatozóides 
- enquanto a repórter dá a notícia, os figurantes repre-
sentam o “engarrafamento” de espermatozóides em di-
reção ao óvulo. Um figurante representa o óvulo que se 
encontra parado, em pé, e está marcado com a letra X 
que representa o cromossomo sexual X. Diversos figu-
rantes representam os espermatozóides (com “caudas” 
presas à roupa) que “correm” em direção ao óvulo que 
será fecundado; alguns espermatozóides estão marcados 
com a letra X que representa o cromossomo sexual X 
e outros espermatozóides estão marcados com a letra Y 
que representa o cromossomo sexual Y. Um figurante re-
presenta um dos espermatozóides que consegue chegar 
primeiro ao óvulo (chega perto do óvulo e o abraça). Os 
demais figurantes (espermatozóides) ficam para trás ou 
“morrem” (caem ao chão) ao longo do caminho)

(Repórter “Lipídeo” se aproxima do óvulo e do es-
permatozóide que irá fecundá-lo e inicia a entrevista com 
o espermatozóide vencedor)

Lipídeo: Olá Celulete! Estamos aqui no Palácio 
das Tubas Uterinas e vamos agora entrevistar o grande 
vencedor! Como você se sente depois dessa corrida sa-
bendo que irá fecundar o óvulo e, a partir de agora, irá 
ajudar a gerar uma vida?

(Espermatozóide, em pé, abraçado ao óvulo)
Espermatozóide: Estou exausto, mas extrema-

mente feliz, sabendo que fui o campeão entre milhões de 
outros espermatozóides! Sou o único sobrevivente desse 
engarrafamento!

Lipídeo: E como se sente em saber que suas ca-
racterísticas genéticas serão somadas com as do óvulo e 
dessa união resultará um novo indivíduo?

Espermatozóide: Ahhh.....estou muito contente, 
pois hoje descobri que sem meus cromossomos outra 
vida não poderia ser formada.

Lipídeo: Obrigado pelas informações e agradeço 
por dividir sua alegria com o nosso público. E agora vol-
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tamos para o estúdio onde nossa jornalista dará outros 
destaques. É com você Celulete.

Celulete: Obrigada pelas informações, Lipídeo!
Cena 3:
(Participação: apresentadora “Celulete”, 1 Ade-

nina, 1 Timina, 1 Guanina, 1 Citosina e repórter “Lipí-
deo”)

(Enquanto a apresentadora dá a notícia, os parti-
cipantes representam o “casamento entre as bases nitro-
genadas” - um participante representa a Adenina (marca-
da com a letra A), um participante representa a Timina 
(marcada com a letra T), um participante representa a 
Guanina (marcada com a letra G) e um participante re-
presenta a Citosina (marcada com a letra C). A Adenina 
liga-se à Timina (os dois participantes seguram juntos 
dois balões infláveis compridos ou dois pedaços de fita, 
para representar as duas pontes de H) e a Guanina liga-se 
à Citosina (os dois outros participantes seguram juntos 
três balões infláveis compridos ou três pedaços de fita, 
para representar as três pontes de H)

Celulete: Furo de reportagem na carioteca. Hoje, 
na mesma igreja, casam-se a Adenina com a Timina e a 
Guanina com a Citosina. Esta união foi denominada de 
“o casamento do século!” E novamente o nosso repórter 
está lá para dar maiores informações. É com você Lipí-
deo.

(Repórter “Lipídeo”, de pé ao lado das bases Ade-
nina, Timina, Citosina e Guanina)

Lipídeo: Estamos agora entrevistando os recém-
casados. Adenina e Timina, respondam - por que resol-
veram se casar?

(Adenina, em pé, ligada à Timina através de 2 ba-
lões ou 2 fitas)

Adenina: Estamos tão apaixonadas que estamos 
ligadas por duas pontes de hidrogênio.

(Guanina, em pé, ligada à Citosina através de 3 
balões ou 3 fitas)

Guanina: Mas nós estamos muito mais apaixona-
das, pois estamos ligadas por três pontes de hidrogênio.

(Lipídeo, em pé, ao lado das bases Adenina, Timi-
na, Citosina e Guanina)

Lipídeo: Forneçam mais detalhes deste casamen-
to!

(Timina, em pé, ligada à Adenina através de 2 ba-
lões ou 2 fitas)

Timina: Como você pode ver, nossa união con-
ta ainda com nossos padrinhos, Ana Desoxirribose e 
João Fosfato, que na verdade são nossos amigos de lon-
ga data... Nós somos muito unidos através de ligações 
químicas e até criamos um grupo de trabalho, chamado 
“Nucleotídeos Unidos”, cujo objetivo social é fazer com 
que todas as informações hereditárias sejam transmitidas 
ao longo das gerações.

(Repórter “Lipídeo”, de pé ao lado das bases Ade-
nina, Timina, Citosina e Guanina)

Lipídeo: E agora que vocês já estão casadas, onde 
pretendem morar?

(Adenina, Timina, Guanina e Citosina, em pé, co-
locam-se em fila indiana, unidas em duplas, falam em 
coro)

Coro ACTG: Nós compramos uma mansão no 
bairro mais nobre da célula: o núcleo. Temos como vi-
zinho o socialite Nuno Nucléolo, que vive organizando 
eventos sociais ribossomais em sua casa de campo situa-
do na cidade de Citoplasma.

Lipídeo: Esse foi o casamento mais importante do 
mundo! Uma informação adicional: fotos deste esplêndi-
do evento poderão ser vistas na revista de fofocas “Na-
ture” (23 de abril de 1953), em um artigo escrito pelos 
famosos James D. Watson e Francis H. Crick. Agora é 
com você Celulete.

Celulete: É, realmente esse casamento é o mais 
importante de todos os séculos, pois sem ele não existi-
ríamos.

Cena 4:
(Participação: apresentadora “Celulete” e Repór-

ter “Utérica”)
Celulete: E, agora, vamos para a previsão do útero 

com nossa especialista, Utérica.
(Jornalista “Utérica”, em pé, ao lado da fotogra-

fia, ou desenho, do sistema reprodutor feminino, aponta 
para o ovário e para as trompas e inicia a “previsão do 
útero”)

Utérica: Hoje a previsão do útero indica que um 
óvulo acaba de ser liberado! Para aqueles que moram 
em regiões com tendência à gravidez, está prevista uma 
frente quente de espermatozóides! Para aqueles que não 
querem ser pegos de surpresa ao sair de casa, levem ca-
pas de chuva para proteção! E, atenção, espermatozóides 
que carregam o cromossomo Y: não percam esta maior 
oportunidade de gerar um menino ainda hoje! Corram até 
o óvulo! Agora voltamos com nossa jornalista Celulete.

Cena 5:
(Participação: apresentadora “Celulete” e Pesqui-

sador)
Celulete: E, vamos agora, para os nossos comer-

ciais e logo mais voltamos com o meu, o seu, o nosso 
Jornal Corporal.

(Pesquisador - 1 participante, vestindo avental e 
segurando materiais de laboratório, representa um pes-
quisador de um laboratório de testes genéticos que irá 
fazer um comercial sobre a empresa)

Pesquisador: Laboratórios Alélicos: qualidade e 
confiança em genotipagem! Faça hoje mesmo seu teste 
de sensibilidade ao PTC e verifique seu fenótipo e seu 
genótipo! Não deixe para amanhã! Arrume uma boa des-
culpa para não comer brócolis e couve-de bruxelas! Seu 
filho tem a cara do padeiro de sua rua? Venha fazer um 
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teste de paternidade. Resultados com 99,9999999% de 
garantia!

Cena 6:
(Participação: apresentadora “Celulete”, repórter 

“Lipídeo” e duas moléculas de DNA)
Celulete: Agora, vamos a outro destaque de hoje 

em nosso jornal. Nesta madrugada, uma enorme tempes-
tade na região Celular provocou uma enchente de água, 
sal e detergente que invadiu milhares de células e, como 
conseqüência, deixou milhares de moléculas de DNA de-
sabrigadas. E mais uma vez, o repórter Lipídeo está lá, ao 
vivo, para nos mostrar os danos. É com você Lipídeo.

(2 Participantes: 2 moléculas de DNA - enquanto 
a repórter dá a notícia, os participantes representam duas 
moléculas de DNA que foram “desabrigadas” do núcleo 
da célula. Podem ser caracterizados por um emaranhado 
de fios de lã enrolados ao corpo ou por algodão colado 
ao corpo)

(Repórter “Lipídeo”, em pé, ao lado dos dois par-
ticipantes que representam as duas moléculas de DNA)

Lipídeo: Aqui na minha presença estão duas molé-
culas de DNA que foram desabrigadas por essa enchente. 
Como ocorreu isso?

Molécula de DNA-1: Nossa! eu estava dormindo 
quando minha célula foi invadida por um monte de água, 
sal e detergente, destruindo a membrana e o núcleo de 
minha célula e acabei ficando desabrigada.

Lipídeo: Agora o outro DNA vai falar sobre a in-
vasão.

Molécula de DNA-2: A invasão na minha célula 
foi uma tragédia. Foi o maior “vuco-vuco” de água, sal 
e detergente que destruiu toda minha casa e agora não 
tenho mais onde morar. 

Lipídeo: Segundo informações que obtivemos da 
Defesa Civil Linfocitária, todos os DNAs que sofreram 
esta tragédia serão abrigados em tubos Eppendorf em 
diversos laboratórios até serem encaminhados a novas 
moradias. Novamente é com você Celulete.

Cena 7:
(Participação: apresentadora “Celulete”, repórter 

Lipídeo, 3 cromossomos 21 e síndico “Cariótipo”)
Celulete: Hoje foi comprovado que aquele dita-

do “um é pouco, dois é bom, três é demais” é verdadei-
ro! Três cromossomos infringiram as regras do Edifício 
“Novo Organismo”: eles estavam morando juntos em um 
apartamento que comporta somente dois cromossomos 
e, desta forma, causaram diversos problemas. Nosso re-
pórter Lipídio encontra-se no local para nos dar maiores 
informações.

(Repórter “Lipídio”, em pé ao lado de três parti-
cipantes que representam três cromossomos marcados 
com o no. 21)

Lipídeo: Celulete, eu estou aqui no Edifício Novo 

Organismo, à porta do apartamento no. 21, para entrevis-
tar seus três moradores, os irmãos Down. Por que vocês 
estão residindo juntos, sabendo que, segundo as regras 
do condomínio, somente dois cromossomos podem ocu-
par cada um dos apartamentos? Isto não levou a uma cer-
ta bagunça?

(1º cromossomo 21, em pé e de mãos dadas com 
os outros dois cromossomos)

1º cromossomo 21: Na verdade, foram nossos pais 
que determinaram que deveríamos morar juntos, D. Joa-
quina Óvulo e Sr. Zéspermatozóide.

(2º cromossomo 21, em pé e de mãos dadas com 
os outros dois cromossomos)

2º cromossomo 21: Fazemos tudo em dose tripla! 
Tudo o que eu faço, eles fazem também! Às vezes, vira 
bagunça!

(3º cromossomo 21, em pé e de mãos dadas com 
os outros dois cromossomos)

3º cromossomo 21: Mas, agora teremos que ficar 
os três juntos para o resto da vida. Apesar de algumas 
desavenças entre nós, somos muito animados e até resol-
vemos formar o trio elétrico “Trissomia 21”.

(Repórter “Lipídeo”, se aproxima de outro partici-
pante que representa o síndico do condomínio)

Lipídeo: Agora vamos entrevistar o síndico des-
te condomínio para saber quais os transtornos que este 
trio está causando. Por gentileza, Sr. Cariótipo, nos diga: 
os três cromossomos do apartamento 21 estão causando 
muitos problemas para o condomínio?

(Síndico “Sr. Cariótipo” do condomínio, em pé, ao 
lado do repórter Lipídeo)

Cariótipo: As regras de nosso edifício são bem 
claras: somente dois cromossomos por apartamento para 
não gerar bagunça! A permanência destes três cromosso-
mos juntos gerou uma síndrome cromossômica no edifí-
cio. Mas vamos aprender a lidar com esta situação que 
não tem como ser revertida. As regras do condomínio 
podem ser adaptadas e a Sociedade do Bairro tem nos 
apoiado bastante nesta adaptação.

(Repórter “Lipídeo”)
Lipídeo: Bom, agora é com você Celulete!

Cena 8:
(Participação: apresentadora “Celulete”, cantora 

“Genética” e ajudantes dançarinos)
Celulete: E hoje foi lançado o DVD mais espera-

do por baixinhos de todas as idades, o “Cromossomos 
só para baixinhos”, produzido pela produtora “Mitose e 
Meiose”. E aqui no nosso estúdio está a cantora “Gené-
tica” e seus ajudantes “paquítenos” para nos darem uma 
canja. É com vocês........e solta o som DJ.

(Genética e os ajudantes: A cantora “Genética” e 
seus dançarinos (“paquítenos”) estão caracterizados de 
cromossomos, representados por dois balões infláveis 
compridos ou dois pedaços de fita colados à roupa. Os 
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participantes cantam e dançam uma das músicas do CD 
intitulada “23 com 23 = 46” - ritmo “Ilariê” da Xuxa)

Genética, e seus dançarinos, cantam:
Tá na hora, tá na hora
Tá na hora de entrar
Corre, corre espermatozóide
Se não você vai dançar
Mexe, mexe a caudinha
Perfurando devagar
Um enfiou a cabecinha
E conseguiu entrar
Refrão:
23 com 23.....46 (3X)
São os cromossomos que se juntam outra vez!

Cena 9:
(Participação: apresentadora “Celulete”)
Celulete: Depois desse show genético, o meu, 

o seu, o nosso Jornal Corporal se encerra aqui... Fique 
agora com nossa próxima programação celular em nosso 
Canal Ciência. Ah!!!! E corrigindo uma falha de reporta-
gem de ontem - o DNA não tem cor! Boa noite!

Conclusões
Os alunos do ensino médio, de graduação e pós-

graduação que participaram do programa “Difundindo 
e popularizando a ciência” se mostraram extremamen-
te motivados para participar desta peça de teatro. Além 
disto, todos os estudantes e professores do ensino médio 
e do ensino universitário que tiveram a oportunidade de 
assistir a esta encenação demonstraram grata surpresa 
ao constatar que alunos motivados conseguem ser extre-
mamente criativos e elaborar uma forma alternativa de 
transmitir conceitos e conteúdos da área de Genética e 
Biologia Celular.

A realização de atividades diferentes, dinâmicas e 
lúdicas instiga os alunos a uma participação mais efe-
tiva gerando, por conseqüência, melhores resultados de 
aprendizado. A atividade proposta representa assim um 
recurso didático de grande valor para utilização em salas 
de aula, especialmente do ensino médio.

Agradecimentos 
À FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos), 

à FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de São Paulo), à CAPES (Coordenadoria de Aperfeiço-
amento de Pessoal de Nível Superior), e ao Programa 
de Pós-Graduação em Ciências Biológicas (Genética) do 
Instituto de Biociências da UNESP (Botucatu, SP), pelo 
apoio financeiro, e à Diretoria de Ensino da Secretaria da 
Educação do Estado de São Paulo.

Fontes da internet
Programa de Extensão “Difundindo e Populari-

zando a Ciência”, http://www.ibb.unesp.br/extensao/di-
fundindo_popularizando_ciencia/index.php

Bibliografia recomendada para consulta
Alberts B, Bray D, Hopkin K, Johnson A, Lewis 

J, Raff M, Roberts K, Walter P (2006) Fundamentos 
da Biologia Celular. Artmed Editora SA, Porto Alegre, 
740p.

Farah SB (2007) DNA: Segredos e Mistérios. 2ª. 
Edição. Sarvier, São Paulo, 538p.


