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Apresentação
Uma informação, que geralmente impressiona 

como advertência: “CONTÉM FENILALANINA”, 
encontra-se em embalagens de alimentos, como alguns 
refrigerantes, gelatina e suplementos alimentares. Muitas 
pessoas, desconhecendo seu real significado, questionam-
se quanto ao “risco” de ingerir esses alimentos. Mas 
afinal, o que é a fenilalanina? Ela pode causar danos à 
saúde? Para quais indivíduos é direcionada a advertência 
quanto à ingestão desses alimentos?

Este artigo discute esses questionamentos, 
abordando de forma didática a doença genética 
fenilcetonúria (PKU) e seu controle dietoterápico. Em 
seguida, apresenta a proposta lúdica de um jogo didático 
de fácil construção e aplicação, voltado especialmente 
para alunos do Ensino Médio, a fim de fixar os 
conhecimentos a respeito da restrição dietética e da dieta 
apropriada para fenilcetonúricos.

Bases Genéticas e Bioquímicas
A fenilalanina (PHE) é um aminoácido que está 

presente em quase todos os alimentos, com importância 
na constituição das proteínas e também como precursor 
de outras moléculas. Uma pequena parte da fenilalanina 
ingerida é incorporada pelo organismo na síntese 
protéica, mas o excedente, que geralmente corresponde 
à maior parte, é naturalmente convertido em outro 
aminoácido, a tirosina, por uma enzima produzida no 
fígado e denominada fenilalanina hidroxilase (Figura 1). 
O aminoácido tirosina, por sua vez, além de ser utilizado 
na síntese protéica, também serve como precursor 
para outras substâncias importantes como pigmentos 
(melanina), neurotransmissores e hormônios (adrenalina 
e tiroxina) (Adkison e Brown, 2008).

Figura 1 - Conversão do aminoácido fenilalanina 
no aminoácido tirosina pela enzima fenilalanina hidro-
xilase.

Para a maioria das pessoas, a fenilalanina é 
um inofensivo nutriente de importância essencial na 
nutrição, podendo ser ingerida sem o menor risco para 
a saúde. Entretanto, existe um motivo para atenção 
à sua presença. Um pequeno grupo de indivíduos, 
estimadamente uma a cada 24.310 crianças nascidas na 
população brasileira (Carvalho et al., 2003), apresenta 
uma deficiência genética que impede a  produção da 
enzima fenilalanina hidroxilase, impossibilitando 
o organismo de converter o excesso de fenilalanina 
em tirosina. A interrupção dessa via metabólica não 
necessariamente afeta o organismo pela falta de tirosina, 
pois esse aminoácido também pode ser ingerido 
através da alimentação, suprindo as necessidades do 
indivíduo. O grande problema causado pela falta da 
enzima é o acúmulo do excedente da fenilalanina 
ingerida (hiperfenilalaninemia) que, nessa condição, é 
convertida em outra substância, o ácido fenilpirúvico 
(encontrado na urina e também no suor). No organismo, 
o ácido fenilpirúvico é um inibidor de vias metabólicas 
responsáveis pela produção de determinados lipídeos 



2

importantes na constituição da membrana de mielina, 
fundamental para o funcionamento dos tecidos neurais, 
o que compromete gravemente o desenvolvimento 
neurológico do indivíduo (Adkison e Brown, 2008). São 
denominados FENILCETONÚRICOS os indivíduos 
incapazes de converter a fenilalanina em tirosina.

Distúrbios inatos do metabolismo são causados 
por alterações genéticas (mutações no DNA) que, 
consequentemente, modificam a síntese de proteínas, 
alterando ou anulando suas funções. Assim, proteínas 
com função enzimática, importantes nas vias metabólicas, 
não são produzidas de forma correta quando seus genes 
são alterados. Dessa maneira, a enzima alterada não 
exerce seu papel e bloqueia a via do metabolismo. O 
gene que codifica a enzima fenilalanina hidroxilase está 
localizado no cromossomo 12. Já foram descritas mais de 
500 mutações diferentes em suas regiões codificadoras 
(www.pahdb.mcgill.co). 

A fenilcetonúria (PKU) é um erro inato de 
metabolismo, uma doença genética de herança 
autossômica e caráter recessivo. O indivíduo herda os 
alelos “defeituosos” (ff) de ambos os pais, que podem 
ser heterozigotos (Ff) e fenotipicamente normais. 
Também acontecem casos menos frequentes de 
hiperfenilalaninemia causados pela má formação de 
um cofator enzimático importante para a hidroxilação 
da fenilalanina, a tetraidrobiopterina (BH4), resultando 
em uma fenilcetonúria maligna ou atípica com quadro 
neurológico mais grave (Vilarinho et al., 2006).

A criança fenilcetonúrica, ao nascer, apresenta 
fenótipo e nível de fenilalanina normais, mas a partir dos 
primeiros dias de vida, com a ingestão do leite materno, 
passa a ter comprometimento de sua saúde. Para 
prevenir danos no seu desenvolvimento neurológico é 
fundamental que ocorra a detecção precoce da doença, 
entre o terceiro e o sétimo dia de vida, por meio do “teste 
do pezinho” (Amorim et al., 2005). 

No Brasil, foi instituído em 2001, o Programa 
Nacional de Triagem Neonatal (PNTN) a partir da 
portaria 822/01 do Ministério da Saúde (MS), que 
busca abranger todos os recém-nascidos do país e fazer 
cumprir os princípios de equidade, universalidade e 
integralidade que devem pautar as ações de saúde. O 
MS determina que todos os estabelecimentos públicos 
e particulares que cuidam da saúde de gestantes, são 
obrigados a realizar o exame do “teste do pezinho” a 
fim de detectar doenças genéticas que podem ter seu 
agravamento evitado, desde que, uma vez detectada 
a anomalia, seja iniciado um tratamento logo após 
o nascimento. Além da fenilcetonúria, também são 
diagnosticados o hipotiroidismo congênito, doenças 
falciformes e outras hemoglobinopatias e fibrose cística. 

O Programa Nacional de Triagem Neonatal prevê ainda 
acompanhamento e tratamento dos pacientes detectados 
(Brasil, 2001). 

No entanto, nem sempre a exigência do MS é 
seguida pelas Unidades de Saúde, fazendo com que outras 
ações de informação e divulgação sejam necessárias 
para alertar a população sobre a importância desse teste 
para a saúde do recém-nascido. Os pais devem exigir a 
realização do “teste do pezinho”.

 
Tratamento da Fenilcetonúria
Discute-se a possibilidade de tratamentos 

alternativos para a fenilcetonúria por meio de terapia 
gênica ou reposição enzimática, mas a ação mais 
próxima dos pacientes ainda consiste em restaurar os 
níveis normais de fenilalanina no sangue com a restrição 
dietética a alimentos ricos em fenilalanina (Vilarinho et 
al., 2006). A dieta é um fator de complicação, uma vez 
que a lista de alimentos proibidos é extensa e engloba 
alimentos comuns aos brasileiros (carnes, arroz, feijão, 
ovos, diversas frutas, vegetais e derivados de leite e 
soja), sendo necessária a suplementação com misturas 
artificiais que vão amenizar as carências causadas pela 
restrição alimentar. Até mesmo o leite materno deve ser 
substituído por formulações de baixo teor de fenilalanina, 
considerando que o início precoce do tratamento reflete 
na eficiência dos resultados (Monteiro e Cândido, 2006). 

Deve-se considerar também que a ausência 
completa de fenilalanina pode ser fatal, pois causa a 
síndrome de abstinência e déficit de desenvolvimento. 
Ajustar a quantidade exata de fenilalanina e demais 
nutrientes à dieta é um trabalho minucioso e constante 
de cálculos e pesquisas em tabelas de composição 
química de alimentos, uma vez que diagnosticada a 
fenilcetonúria, a dieta restritiva deve ser mantida por 
toda a vida atendendo às necessidades de cada fase de 
desenvolvimento do paciente (Jorde et al., 2004).

A adesão imediata e a continuidade da dietoterapia 
podem ser influenciadas negativamente por fatores como 
pressões de integração social, limitação financeira, 
devido ao custo elevado dos alimentos especiais, 
desconhecimento dos teores de fenilalanina nos alimentos 
comuns, falta de produtos com teores de fenilalanina 
reduzidos e desconhecimento das implicações da dieta 
na doença (Brandalize e Czeresnia, 2004). É importante 
considerar ainda que em muitas regiões brasileiras, 
portadores de fenilcetonúria precisam se deslocar para 
encontrar centros mais capacitados para o tratamento 
(Monteiro e Cândido, 2006).
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O Estudo Sobre a Fenilcetonúria no Ensino Médio
A fenilcetonúria, dentro do conteúdo de Genética, 

se faz relevante no Ensino Médio, sendo abordada por 
importantes livros de Biologia como os dos autores 
Amabis e Martho (2004) e Lopes (2006). Podemos 
considerar a fenilcetonúria como um eficiente exemplo 
de característica hereditária que permite discutir a 
relação genótipo/fenótipo influenciado pela condição 
ambiental, neste caso, a dieta à qual o indivíduo se 
submete. De acordo com Camargo e Infante-Malachias 
(2007), o tema fenilcetonúria, apesar da complexidade 
conceitual, permite explorar bioquimicamente a causa 
de uma doença genética com possibilidade de tratamento 
dietético a partir do diagnóstico precoce.

Mesmo abordando a fenilcetonúria, os livros 
do Ensino Médio não fazem referência ao tratamento 
nutricional e à complexidade da dieta refletida na 
gravidade da doença. Diante da carência dessas 
informações nos livros didáticos e da ausência de formas 
de abordagem facilitadoras para o entendimento do 
tema pelo aluno, este artigo apresenta, como proposta, 
uma atividade lúdica que professores de Biologia 
podem aplicar tanto em sala de aula quanto extraclasse, 
ampliando a compreensão do aluno e seu envolvimento 
com o tema.

Atividade Lúdica Para Abordagem da Fenilcetonúria
A proposta consiste de um jogo de dados num 

tabuleiro onde há uma trilha, formada por diversos tipos 
de alimentos, que é percorrida pelos participantes. As 
peças do jogo (trilha, dados e botões) são apresentadas 
nos anexos 1 e 2 para impressão e são fáceis de montar.

O objetivo da atividade é permitir ao aluno 
relacionar o genótipo formado pelos alelos sorteados nos 
dados com a possibilidade do indivíduo ingerir alimentos 
que contenham o aminoácido fenilalanina. Indivíduos 
normais, com genótipo “FF” ou “Ff” (homozigoto 
dominante ou heterozigoto), não apresentam restrição 
alimentar para a fenilalanina, pois produzem a enzima 
que converte esse aminoácido em tirosina. Quando dois 
alelos “f” forem sorteados (compondo o genótipo “ff” - 
homozigoto recessivo, que determina a fenilcetonúria), 
o indivíduo tem necessidade de restrição alimentar, 
devendo ficar atento ao alimento representado no jogo.

Os dados que compõem os genótipos representam 
um cruzamento entre indivíduos normais, portadores 
do alelo da fenilcetonúria (heterozigotos, “Ff”), 
apresentando 25% de chances para a ocorrência da 
fenilcetonúria. O dado numérico indica a quantidade de 
casas que o jogador avança na rodada.

Os alimentos são classificados e indicados na pista 
do jogo por cores distintas: PROIBIDOS (VERMELHO) – 

alimentos que apresentam alta quantidade de fenilalanina, 
e que não devem ser consumidos por fenilcetonúricos; 
MODERADOS (AMARELO) – alimentos que 
apresentam quantidade baixa de fenilalanina, podendo 
ser consumidos em quantidades controladas e prescritas 
pelo profissional nutricionista; PERMITIDOS (VERDE) 
– alimentos isentos de fenilalanina, permitidos para 
consumo pelo fenilcetonúrico.

Regras do Jogo
Participam do jogo grupos de dois a seis 

indivíduos. Cada jogador escolhe um dos seis botões que 
o representará no jogo e define-se a ordem de jogadas 
pelo dado de valores numéricos (dado amarelo). O jogo 
começa por quem tirar o número de maior valor.

Inicia-se o jogo com todos os participantes na casa 
de saída. Cada um dos jogadores, em sua vez, sorteia 
um genótipo (dados azuis), ao qual corresponderá a sua 
possibilidade alimentar e, um número (dado amarelo), 
para o número de casas que avançará na trilha.

Genótipos para indivíduos normais, “FF” 
ou “Ff”, podem parar em qualquer uma das casas, 
independentemente do alimento indicado. Quando 
o genótipo sorteado for “ff” (homozigoto recessivo 
para a fenilcetonúria), o indivíduo poderá parar em 
casas com alimentos permitidos (VERDE). Se a casa 
em que o indivíduo cair, apresentar um alimento 
proibido (VERMELHO) para fenilcetonúricos, ele 
deve permanecer na mesma casa em que estava. Se a 
casa apresentar um alimento de consumo moderado 
(AMARELO), ele pode progredir até esta casa, mas 
ficará sem jogar na próxima rodada.

A cada rodada, os jogadores lançam novamente os 
3 dados, sorteando, assim, novo genótipo e novo número 
de casas a serem avançadas. Será o vencedor do jogo 
aquele participante que primeiro ultrapassar o final da 
pista (chegada).

Aplicação em Sala de Aula
O material pode ser impresso em papel de maior 

gramatura, objetivando durabilidade. Para uma maior 
durabilidade, as peças podem ser plastificadas. Se a 
impressão for realizada em preto e branco, é aconselhável 
que as peças sejam coloridas com giz de cera ou lápis de 
cor, para facilitar a identificação dos componentes:

- dados de genótipo em azul; 
- dado numérico em amarelo; 
- botões dos jogadores de cores diversas; 
- casas com alimentos permitidos, em verde;
- casas com alimentos moderados, em amarelo;
- casas com alimentos proibidos, em vermelho.
A montagem do material deve ser feita 
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preferencialmente pelos alunos. É aconselhável que mais 
cópias do jogo sejam feitas para que todos os alunos 
de turma possam participar do jogo ao mesmo tempo, 
considerando que os grupos serão formados por um 
número máximo de 6 participantes.

É importante que o tema seja previamente abordado 
em sala de aula, ou ainda, que o professor apresente um 
texto como sugestão de leitura extraclasse para um maior 
conhecimento dos alunos sobre a fenilcetonúria antes da 
aplicação do jogo. Esta aplicação pode ser feita tanto 
horário de aula, quanto em horário recreativo, pois o jogo 
tem duração curta e as regras são de fácil entendimento.

Para introduzir o assunto, o professor pode 
promover um debate, por meio de questionamentos, 
em relação à dieta e à qualidade de vida de um 
fenilcetonúrico, à importância do “teste do pezinho”, 
à clareza das informações em rótulos de alimentos e 
abordar ainda, a necessidade da educação nutricional em 
aspectos gerais para a saúde da população.
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Anexo 1 – Tabuleiro
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Anexo 2 – Dados e botões para jogadores



7

05.02, 07-13  (2010)
www.sbg.org.br

ISSN 1980-3540

EXAMES DE PATERNIDADE PELO DNA: UMA METODOLOGIA PARA 
ENSINO DA GENÉTICA MOLECULAR
Autores: Cristian Kely Pereira Campos1, Mariana Natalice de Siqueira1, João Paulo Borges1, Layana 
Araujo Rodrigues1, Jader Soares de Oliveira2, Marcelo de Alcântara Rosa2, Adriana Freitas Neves1

1. Universidade Federal de Goiás, Departamento de Ciências Biológicas. 2. Núcleo Educativo, Colégio Nacional
Autora correspondente: Profa. Dra. Adriana Freitas Neves; Av. Dr. Lamartine Pinto de Avelar, 1120 – Setor Universitário CEP: 75704-020, Catalão – Goiás, email: neves.af@gmail.com 

Palavras-chave: eletroforese, exames de DNA, 
genética molecular

1. Introdução
No genoma humano existem determinadas 

regiões polimórficas que são utilizadas nos exames de 
paternidade e outros vínculos genéticos. Estas regiões 
podem constituir repetições consecutivas de número 
variável ou minissatélites (VNTR, do inglês, Variable 
Number of Tandem Repeats) ou repetições consecutivas 
curtas ou microssatélites (STR, do inglês, Short Tandem 
Repeats). 

As regiões VNTRs, altamente polimórficas, 
podem gerar índices de paternidade elevados a partir da 
análise de um DNA íntegro e em grandes quantidades. 
A princípio, a análise de polimorfismos VNTRs pelo 
uso de enzimas de restrição seguida da técnica de 
Southern Blot foi por muitos anos a metodologia 
padrão para estudos de vínculo genético. Atualmente, 
as investigações genéticas nas populações pelos perfis 
de locos STRs têm sido amplamente empregadas, as 
quais permitem o uso de amostras contendo pequenas 
quantidades de DNA e/ou degradadas; contudo, quando 
analisados individualmente não apresentam um poder 
de discriminação comparável aos VNTRs e, por isso, é 
preciso uma análise em conjunto de vários locos STRs 
para garantir resultados satisfatórios (GÓES, 2005).

Nos testes de paternidade por STRs, a informação 
genética é obtida pelo resultado proveniente de quinze 
locos, podendo ser realizada pelo uso de kits comerciais 
disponíveis; esse número pode ser aumentado para se 
alcançar maior confiabilidade nos resultados e as análises 
são feitas a partir das frequências alélicas encontradas 
para a população estudada (FIGUEIREDO et al., 2004; 
DOLINSKY; PEREIRA, 2007).

Os polimorfismos STRs são amplificados pela 
técnica Reação em Cadeia da Polimerase (PCR). Essa 

técnica consiste num processo de replicação, in vitro, 
de uma sequência de nucleotídeos específica e presente 
no DNA genômico extraído da amostra coletada, 
como sangue, fio de cabelo com bulbo, swab bucal, 
dentre outros. A partir do uso de um par de primers 
(oligonucleotídeos) que delimita a região alvo a se 
amplificar, a enzima DNA Polimerase na presença de 
MgCl2 adicionará nucleotídeos (chamados de dNTPs), e 
assim como no processo in vivo, serão formadas novas 
moléculas de DNA. Esse método permite que apenas 
uma porção específica do DNA genômico seja replicado 
várias vezes e, no caso das análises por STRs, os locos a 
serem amplificados contêm os polimorfismos altamente 
variáveis entre os indivíduos de uma população. As 
várias porções dos STRs serão delimitadas pelos pares 
de primers, que definirão os tamanhos dos DNAs alvos 
a serem amplificados numa reação chamada de PCR 
Multiplex, ou seja, mais de um par de primer será 
adicionado na reação para análise simultânea dos quinze 
locos. 

A base da PCR consiste em variações de 
temperaturas e tempos previamente determinados para 
que a amplificação ocorra. Numa temperatura de cerca 
de 95°C e alguns segundos o DNA é desnaturado; 
seguindo pela redução da temperatura para cerca de 
55-60°C ocorrerá o anelamento ou ligação dos primers 
por complementaridade de base à sua sequência 
específica no DNA e por fim, subindo-se a temperatura 
para aproximadamente 72°C, ocorrerá a extensão de 
nucleotídeos pela Taq DNA Polimerase. Esse processo é 
repetido ciclicamente por várias vezes (por exemplo, 35 
ciclos) até a obtenção de uma quantidade suficiente de 
amostra que permita a análise do resultado.

O perfil de amplificação de cada indivíduo gerado 
pela PCR é obtido pela separação dos fragmentos por 
tamanho a partir de uma eletroforese em sistemas de géis 
cujo princípio se baseia na mobilidade das moléculas 
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em um campo elétrico. Durante a eletroforese, a 
amostra é aplicada em pocinhos de um gel de corrida 
(os mais comumente utilizados são feitos com agarose 
ou poliacrilamida, imerso em uma solução tampão) em 
cuba de eletroforese e submetido a uma corrente elétrica. 
Como o DNA é carregado negativamente, após um tempo 
de corrida, ocorre migração das moléculas amplificadas 
e de tamanhos diferentes para o pólo positivo. Ao final 
da eletroforese, o gel é retirado da cuba e corado com 
intercalantes de bases ao DNA, permitindo assim a sua 
visualização sob a forma de bandas (PEREZ-SWEENEY 

et al. 2003).
No caso dos locos STRs, na PCR são utilizados 

conjuntos de primers marcados com diferentes 
fluorescências, o que permite dinamização do 
processo de análise, em que os fragmentos com 
diferentes fluorescências podem ser visualizados a 
partir de eletroferogramas gerados por eletroforese em 
sequenciador automatizado (PEREZ-SWEENEY et al. 
2003) (Figura 1). Os tamanhos dos fragmentos obtidos 
são comparados a padrões de pesos moleculares dados 
em pares de bases (pb).

Figura 1. Representação esquemática da análise de polimorfismos STRs. (a) Esquema de PCR-STR para 
amplificação de um loco presente em cromossomos homólogos de um indivíduo heterozigoto. O produto amplificado 
do cromossomo que contém oito blocos de repetições (superior) é maior (linha preta na eletroforese) do que o que 
contém quatro blocos de repetições (inferior), utilizando o mesmo par de primers. (b) Eleferograma gerado após 
PCR-STR demonstrando três perfis heterozigotos e um homozigoto para indivíduos de uma população. Eletrofero-
grama: cortesia Laboratório BioGenetics Tecnologia Molecular Ltda (Uberlândia/MG).

Os exames de paternidade pelo uso do DNA, ou 
Exames de Vínculo Genético, tornaram-se rotina nos 
laboratórios devido à certeza dada pelo resultado final 
nos casos em que o exame exclui a suposta paternidade 
e resultado acima de 99,999%, nos casos de inclusão de 
paternidade. A Genética é uma área da Biologia que vem 
sofrendo transformações tecnológicas e conceituais e os 
assuntos relacionados à Genética Molecular estão cada 
vez mais presentes na vida das pessoas. Na sociedade 
moderna, os exames de paternidade são amplamente 
divulgados pela mídia; mas por outro lado, embora 
presente no cotidiano das pessoas, o processo de ensino 
da Genética esbarra em alguns entraves, como a falta 

de material didático adequado, a falta de atualização 
docente para o ensino e com a necessidade de criação de 
cursos de aperfeiçoamento profissional.

Dessa forma, é de fundamental importância a 
elaboração e divulgação de materiais didáticos que 
utilizem recursos variados, como o fazer lúdico, tanto 
para o ensino médio como superior, para facilitarem 
o acesso ao conhecimento. Este artigo objetiva a 
proposição de um esquema didático dinâmico que poderá 
auxiliar na apreensão e fixação de conceitos clássicos e 
atuais da Genética Molecular no ensino da Biologia, por 
meio da visualização simbólica de material Genético, 
dos polimorfismos de DNA, e simulação de um processo 
de eletroforese.
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2. Preparação do material didático e estratégia 
de ensino

 2.1 Trabalhando as sequências de ácidos 
nucléicos, os locos e os polimorfismos de DNA

A proposta de elaboração didática e simulação do 
exame de paternidade pelo DNA é voltada para alunos do 
3° ano do ensino médio. Contudo, a proposta se estende 
à utilização no ensino de Genética para a graduação. A 
construção de um cromossomo, seus locos contendo as 
variantes de DNA será realizada utilizando-se barbante 

e miçangas grandes e coloridas (Figura 2). Observa-se 
nesta figura a elaboração simbólica dos cromossomos de 
número 1 materno e paterno (supostos pais 1 e 2), contendo 
seriadamente variantes polimórficas de DNA, mostrando 
homozigose para todos os locos e os cromossomos 
do filho, mostrando os locos em heterozigose. Para a 
construção do cromossomo, visualização dos locos e 
de suas variantes sugere-se a utilização de miçangas 
vermelhas, verdes, amarelas e azuis. 

Figura 2. Modelo cromossômico utilizando barbante e miçangas grandes e coloridas para a representação de 
seus locos contendo os polimorfismos de DNA.
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Previamente à construção dos cromossomos, oito 
conceitos fundamentais e várias definições de termos 
específicos da Genética encontrados nos livros de ensino 
médio e/ou superior como ALBERTS e cols (2004); 
AMABIS & MARTHO (1994); GRIFFITHS e cols 
(2006); SNUSTAD & SIMMONS (2008); NUSSBAUM 
e cols (2008), trabalhos, KASHYAP e cols (2004); 
PARADELA & FIGUEIREDO (2006); deverão ser 
explicados e/ou relembrados, tais como:

1. Composição do DNA: o ácido desoxirribo-
nucléico (DNA) é composto pelo açúcar desoxiribose, 
grupo fosfato e pelas bases nitrogenadas adenina (A), 
guanina (G), citosina (C) e timina (T), que formam os 
nucleotídeos. As sequências de nucleotídeos são ligadas 
entre si formando uma cadeia simples. Contudo o DNA 
é formado pela ligação de duas cadeias antiparalelas de 
nucleotídeos dispostas em forma helicoidal ligadas pelas 
bases nitrogenadas, onde adenina se pareia com timina, e 
citosina, com guanina.

2. Localização do DNA: está presente em todas 
as células nucleadas dos eucariotos e também no interior 
das mitocôndrias. No núcleo, apresenta-se arranjado na 
forma de cromossomos. 

3. Cromossomos: Contêm as informações 
genéticas do indivíduo. Cada cromossomo consiste de 
uma única e enorme molécula de DNA compactada, com 
exceção a poucos tipos celulares muito especializados 
que não podem replicar ou não possuem DNA (por 
exemplo, hemácias). Cada célula somática humana 
apresenta com 23 pares de cromossomos, sendo duas 
cópias de cada tipo de cromossomo, uma herdada da 
mãe e a outra do pai. Nas células somáticas, 22 pares são 
chamados autossomos e um par consiste de cromossomos 
chamados sexuais, por atuarem na determinação do 
sexo. Os autossomos materno e paterno de um par são 
chamados cromossomos homólogos. Na mulher, o par 
sexual é formado por dois cromossomos X e, no homem, 
esse par é constituído por um cromossomo X e outro Y. 
Um cromossomo pode conter vários genes diferentes 
assim como possuir segmentos que não são genes. 

4. Meiose: Corresponde ao processo de divisão 
celular envolvendo o pareamento e separação de 
cromossomos homólogos (meiose I) e de cromátides 
irmãs (meiose II) que ocorre nas células germinativas. Em 
humanos e outros animais, a meiose acontece nas gônadas 
e seus produtos são os ovócitos e espermatozóides. Assim, 
o gameta masculino e feminino haplóides, originado 
das células diplóides, possui cada um 23 cromossomos. 
Na fertilização, ocorre a união das células germinativas 
restabelecendo o conjunto diplóide de cromossomos. 
Assim, as características genéticas de um indivíduo são 
provenientes do DNA materno e paterno.

5. Genoma: DNA do conjunto haplóide de 
cromossomos e da mitocôndria de um organismo.

6. Mutação: Correspondem a alterações numa 
sequência específica de DNA, resultando em variantes 
genéticas com modificações de bases no DNA. 

7. Loco: Corresponde à posição que determinado 
segmento de DNA ocupa em um par de cromossomos 
homólogos. Assim, um loco será considerado polimórfico 
se num conjunto de indivíduos ocorrerem duas ou mais 
variantes em um mesmo loco. Além disso, quando o 
segmento específico de DNA no par de cromossomos 
homólogos não são idênticos entre si, o genótipo do 
indivíduo é denominado heterozigoto para aquele loco 
específico. Já a presença de segmentos de DNA idênticos 
nos mesmos locos, indica que o genótipo do indivíduo 
é homozigoto para aquela sequência que está sendo 
analisada.

8. Polimorfismos: Referem à presença de mais 
de um alelo de um mesmo gene ou segmento de DNA 
em uma população, em que o seu alelo mais comum 
tem frequência igual ou inferior a 99% (CAVALLI-
SFORZA  et al., 1994). O conjunto de variantes de 
DNA encontradas em um ou mais locos num indivíduo 
constitui seu genótipo. Os polimorfismos que variam 
em comprimento de bases numa sequência de DNA são 
chamados de STRs e de VNTRs. Os polimorfismos de 
STRs ou microssatélites apresentam-se com menos de 
seis bases repetidas sequencialmente num determinado 
cromossomo (ex.: repetições de três nucleotídeos, 
CAGCAGCAGCAGCAG...), enquanto os VNTRs ou 
minissatélites apresentam repetições maiores que seis 
bases e de forma altamente variável entre os indivíduos. 

2.2 Trabalhando Tecnologias da Genética 
Molecular

Com a evolução das tecnologias, equipamentos 
cada vez mais sofisticados têm permitido que as 
metodologias da Genética Molecular sejam aplicadas 
de forma a manipular genes e estudar os fenômenos 
genéticos da transmissão hereditária em grandes detalhes. 
Assim, da mesma forma que o item anterior, previamente 
à simulação da análise de polimorfismos a partir de uma 
eletroforese, alguns conceitos deverão ser introduzidos 
para se entender a análise de paternidade pelo DNA, 
permitindo a compreensão do histórico de como o processo 
foi evoluindo até chegar ao exame proposto atualmente. 
Alguns desses conceitos foram apresentados e também 
podem ser encontrados em vários trabalhos (PENA,1997; 
BRAGANÇA, 2007; KOCH; ANDRADE, 2008).

Como citado anteriormente, a primeira metodolo-
gia utilizada para análise de DNA individual em exames 
de paternidade é conhecida como Southern Blot. Esta téc-
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nica utiliza, além do DNA extraído do genoma de um indi-
víduo, enzimas que fragmentam o DNA em várias partes e 
sistemas de captura (sondagem) a partir de uma sequência 
de DNA previamente marcada (sonda). Este sistema de 
análise é feito para sondagem das regiões VNTRs, por se-
rem altamente variáveis entre os indivíduos, permitindo a 
análise da “identidade genética” de cada pessoa.

Outra técnica utilizada no exame de DNA é a PCR. 
Está técnica foi concebida por Kary Mullis em meados da 
década de 80 e desde então revolucionou toda a Genética. 
A PCR é uma técnica que envolve a síntese enzimática, 
in vitro, de bilhões de cópias de um segmento específico 
de DNA de um indivíduo em particular na presença da 
enzima DNA polimerase. 

Ao contrário do Southern Blot, nos exames de pa-
ternidade pela PCR são analisadas as regiões polimórfi-
cas do tipo STRs. O material genético torna o indivíduo 
singular, permitindo identificá-lo em meio a vários ou-
tros, pois cada um possui seu próprio DNA. Esta análise 
é, via de regra, feita a partir de migração do DNA sobre 
uma matriz sólida, como um gel de poliacrilamida. Os 
marcadores de peso molecular, fornecidos comercial-
mente aos laboratórios, são utilizados no gel como uma 
escala de análise dos tamanhos de segmentos de DNA 
obtidos para cada indivíduo, sendo que os fragmentos 
maiores ficam em cima no gel enquanto os menores fi-
cam embaixo, ou seja, migram mais rapidamente na ma-
lha da poliacrilamida.

Para simulação de uma eletroforese para separação 
de DNAs variantes STRs amplificados por PCR seguida 
da análise de paternidade, serão utilizadas uma folha 
de papel sulfite e uma régua (Figura 3). Para essa 
análise, no intuito de simplificar o processo, não foram 
consideradas as sequências dos primers flanqueadores 
dos polimorfismos, assim como foi considerada uma 
PCR Monoplex (um par de primers é utilizado para 
amplificação de uma sequência alvo).

Na folha de papel sulfite serão marcadas as “bandas” 
geradas a partir das “amplificações” dos locos polimórficos 
presentes nos cromossomos construídos na Figura 2. É 
importante salientar que essa análise é apenas ilustrativa do 
processo geral de eletroforese, e que, previamente a essa 
técnica, para análise dos polimorfismos de STRs, o DNA 
genômico é amplificado por PCR Multiplex utilizando 
pares de primers fluorescentes específicos para cada 
segmento. Outro ponto importante a ser enfatizado é que 
os STRs de cada indivíduo são atualmente visualizados 
num sistema fechado de eletroforese capilar a partir de 
produtos gerados contendo diferentes fluorescências e o 
resultado final é dado pela análise dos eletroferogramas 
proveniente do produto amplificado esperado para cada 
loco (Figura 1).

Para os quatro locos esquematizados na Figura 2, 
cada miçanga representará um bloco de repetição poli-
mórfico de acordo com a Tabela 1. Supondo que o DNA 
de cada um dos indivíduos, após ter sido extraído da célu-
la, foi replicado in vitro, utilizando a PCR, o resultado da 
eletroforese será de acordo com a simulação proposta na 
Figura 3. Nessa simulação de eletroforese, os quatro locos 
em questão serão analisados separadamente e uma régua 
de 20 cm será utilizada como escala de análise das bandas, 
colocada ao lado esquerdo de uma folha de papel sulfite.

A análise deverá começar de baixo para cima 
e uma linha que representará as bandas de um gel de 
poliacrilamida, será marcada na posição esperada do 
DNA amplificado de cada indivíduo, tendo como base 
seu genótipo e a migração por eletroforese em gel 
(Figura 3). A análise é realizada loco por loco e para 
cada indivíduo. Por exemplo, para o loco 1, a mãe, o 
SP1, o SP2 e o filho apresentam os seguintes padrões 
de bandas, respectivamente: 6 (6X1) e 6 (6X1); 6 (6X1) 
e 6 (6X1); 18 (6X3) e 18 (6X3); 6 (6X1) e 6 (6X1) cm. 
Dessa forma, a análise é feita na folha pela marcação de 
bandas (traços horizontais) loco por loco (Figura 3).

Tabela 1: Dados para simulação de uma eletroforese de locos polimórficos de DNA.
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Tendo como base somente a análise da eletroforese 
organizada na Figura 3, analise qual o provável pai 
biológico do filho (F), lembrando que: i) este herdará 
um cromossomo “1” paterno e outro materno; ii) 
diferente de seus genitores será heterozigoto; iii) na 
eletroforese apresentará um perfil de bandas esperado 
de ambos os genitores. A análise desta Figura sugere 
ser o suposto pai “1”, o provável pai biológico do filho 
em questão. Além de perguntas como a anteriormente 
formulada, é possível discutir o motivo de a análise 
ter sido realizada de baixo para cima (fragmentos 

menores migram mais rapidamente pelo gel) e, com 
base na quantidade de repetições, é possível discutir 
que o provável tipo de repetição analisada é a de STRs. 
Ainda, questionários poderão ser elaborados abordando 
os conceitos anteriormente descritos e aplicados antes e 
após a realização dessa simulação a fim de se verificar 
a compreensão e apreensão de conhecimentos pelos 
alunos. Para complementar a aula, a simulação poderá 
ser realizada pedindo-se para que os alunos representem 
o resultado da eletroforese do filho, caso o suposto pai 
“2” seja o seu pai biológico.

Figura 3. Representação de uma eletroforese para análise de polimorfismos de DNA e simulação de um exame 
de paternidade.

Considerações Finais
A montagem dos cromossomos e a simulação 

do resultado da eletroforese apresentados nas Figuras 
2 e 3, respectivamente, de acordo com o tempo de aula 
disponível, poderão ser trabalhadas utilizando ambos os 
pais heterozigotos. O mesmo também poderá ser feito 
para a representação de mais locos ou utilizando-se 
somente a análise de um gel. A partir dessa abordagem 
da genética molecular, conceitos de citogenética 
poderão ser trabalhados, tais como número e tamanho 
de cromossomos para as construções de cariótipo, 
assim como a variação em termos de quantidade de 
cromossomos nas diferentes espécies. 
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Introdução
No oitavo ano do ensino fundamental os alunos 

estudam o corpo humano, a descrição de seus sistemas 
e funcionamentos, abordando  desde a nutrição até a 
reprodução, métodos anticoncepcionais, e doenças 
sexualmente transmissíveis (ARRUDA, et. al, 2004). 

Os objetivos para o quarto ciclo devem possibilitar 
ao aluno compreender o corpo humano como um todo, 
com as suas diferentes relações e correlações entre 
sistemas, órgãos e tecidos em geral, reconhecendo 
fatores internos e externos que ocorrem na manutenção 
do equilíbrio (PCNS, 1998, págs.87,88,89 e 107). Em 
muitas salas do ensino fundamental e médio é possível 
presenciar perguntas sobre o DNA, genes e mutações 
que demonstram uma curiosidade pelo assunto que 
pode estar associada segundo Loretto e Sepel (2006), a 
constantes discussões sobre os termos fora do cotidiano 
escolar.

 Diante dos conceitos ensinados, a apresentação 
da duplicação do DNA e a divisão das células do corpo 
está representada justamente na importância para a 
manutenção, equilíbrio e o funcionamento perfeito dos 
sistemas que lhes foram apresentados, o que exige do 
professor uma dedicação na discussão dos conteúdos de 
genética.

Neste contexto, este trabalho teve por objetivo 
desenvolver uma sequência didática que tornasse 

possível a compreensão dos processos de duplicação 
do DNA e mitose (divisão celular), considerando o seu 
relevante papel no ensino fundamental e médio. 

Desenvolvimento
O projeto foi desenvolvido em três turmas do 

oitavo ano do ensino fundamental do Colégio Estadual 
Maria José Balzenelo Aguilera, localizado no conjunto 
Cafezal, na cidade de Londrina, PR. Foram feitas 
explicações teóricas na sala de aula para abordagem da 
Multiplicação Celular, Regeneração de Órgãos, (Figura 
1 – A) e Estrutura e Duplicação do DNA (Figura 1 – 
B). Em seguida os alunos foram conduzidos à quadra 
poliesportiva do colégio e identificados com placas 
sinalizadoras assinaladas com as letras referentes 
às bases nitrogenadas do DNA, (Adenina, Guanina, 
Timina e Citosina); das enzimas DNA Helicase e DNA 
Polimerase, e das células envolvidas  no processo “Célula 
1 e Célula 2”, placas estas produzidas com cartolina 
fluorescente em cores diferenciadas e fixadas à camiseta 
do aluno com fita adesiva (Figura 1 – C). 

Ao final, os alunos foram orientados a realizarem 
a duplicação do DNA, sendo um DNA inicial com duas 
filas, de cinco alunos, multiplicadas em dois DNA’s finais 
também com o mesmo número de alunos por fila e com 
a mesma sequência de bases. Os alunos com as placas 
“Célula 1 e 2” se posicionaram em frente a cada fita dupla, 
simbolizando a célula e seu material genético. De volta 
à sala de aula, foi aplicado um questionário referente aos 
temas expostos em sala de aula e na dinâmica. 
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FIGURA 1- TEORIA E PLACAS

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A: Introdução á Mitose; B: Introdução á Duplicação do 
DNA; C: Placas.

Resultado e Discussão
Foi possível constatar que as questões com o 

maior nível de acertos foram as questões 1, 3, 6, 7 e 9 
(Figura 2), questões estas que exigiam conhecimentos 
sobre mitose, herança genética, DNA, enzimas e bases 
atuantes no processo de duplicação, sendo a questão 
número nove, de caráter geral do conteúdo, com 100% de 
acertos (Figura 3). O número de questões em branco ou 

nulas, não foi significativo (Figura 2). Observou-se um 
elevado número de acertos em relação ao questionário no 
geral, onde foram obtidos 90,89% de acertos. (Tabela 1).
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FIGURA 2 – Gráfico de Análise ao Questionário 
Aplicado.

Total para acertos, erros e nulos em questionário 
aplicado aos alunos.

Questionário de Mitose e Duplicação do DNA
1) Cabelos escuros, olhos claros, cor da pele. É certo 
dizer que essas características em uma pessoa podem 
ocorrer se elas estiverem presentes no seu DNA?

2) Se no momento da divisão celular o material genético 
(DNA) não for duplicado, a pessoa poderá ter futuramente 
uma chance de desenvolver um tumor?

3) A Adenina (A) é uma base nitrogenada que faz parte 
da Estrutura do DNA e só pode se ligar com a Timina 
(T), assim como a Guanina (G) só pode se ligar com a 
Citosina (C). Esta afirmação está correta?

4) No momento da duplicação do DNA, a enzima 
Polimerase adiciona as bases nitrogenadas reconstruindo 
assim a dupla hélice?

5) A mitose ocorre durante o crescimento do indivíduo, 
substituição e regeneração dos tecidos. A afirmação está 
correta?

6) No processo mitótico uma célula-mãe gera 2 células-
filhas cromossomicamente iguais?

7) A mitose acontece em todos os seres vivos eucarióticos, 
incluindo as plantas. A afirmação está correta?

8) A mitose só acontece em uma determinada fase da vida, 
não por toda a existência. Está correta tal afirmação?

9) Encontre as palavras corretas para

a) Base nitrogenada que se liga à Citosina
b) Processo de multiplicação celular

FIGURA 3 – Questões aplicadas aos alunos ao 
final da sequência.
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TABELA 1 – DADOS EM PORCENTAGEM.

 
Número de  
Questões

Média/  
Erro padrão

%

Acertos 589 49,08 + 0,77 90,89

Erros 57 4,75 + 0,75 8,80

Em branco 2 0,17 + 0,05 0,31

Total 648 54 100
Porcentagem dos resultados obtidos em 

questionário aplicado aos alunos.

Considerações finais
Pode-se observar que a sequência utilizada para 

exemplificação dos processos de duplicação do DNA 
foi eficiente ao ensinar estes conteúdos aos alunos e ao 
envolvê-los de maneira mais divertida, lúdica e inclusiva 
já que todos os alunos tiveram oportunidade e capacidade 
de participar da dinâmica, dividida em tarefas com 
diferenciados níveis de movimentação corporal. 
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Resumo
Este artigo é um relato sobre a experiência de 

um grupo de seis alunos do 2º ano do ensino médio do 
Colégio Militar de Santa Maria - CMSM /RS, durante o 
2º semestre de 2009, concretizada através da aplicação 
de uma Unidade Didática (UD) que envolveu 20 horas /
aula onde constava, entre outras atividades, o acesso ao 
NCBI, utilizando os links OMIM, Entrez gene, protein, 
RefSeq. A finalidade dessa atividade era identificar se os 
alunos compreendiam melhor a relação DNA – RNA – 
Proteínas, utilizando as ferramentas do NCBI já citadas 
anteriormente. Uma das ações mais significativas dessa 
UD foi a montagem de um folheto sobre como acessar o 
NCBI por um dos alunos do grupo.

Introdução
A partir da descoberta de que o DNA é a molécula 

que armazena informação genética, assim como sua 
estrutura química, revelada em 1953, no clássico 
trabalho de Watson e Crick, foi possível entender o 
fluxo de informação biológica dos ácidos nucléicos 
para as proteínas. Tais polímeros passam a constituir 
os principais objetos de estudo de uma nova ciência, a 
Biologia Molecular. “Considerando apenas o GenBank, 
há no momento depositadas mais de 100 milhões de 
sequências, totalizando aproximadamente 100 bilhões de 
nucleotídeos. “(http://www.ncbi.nlm.gov/genbank) 

O NCBI ou Centro Nacional para Informação 
Biotecnológica dos EUA é considerado o banco central 
de dados sobre informações genômicas. Outros bancos de 
dados similares estão distribuídos por países da Europa 
e Japão, mas todos trocam dados em um intervalo de 24 
horas com o NCBI.

O GenBank é o principal banco de dados do NCBI 
e armazena todas as sequências disponíveis de DNA 
( de sequências pequenas a genomas inteiros), RNA e 
proteínas. Ele foi concebido para preparar e incentivar 
o acesso da comunidade científica às informações 
atualizadas de sequências completas de DNA. 

Reportando-nos à questão educacional de que 
esses novos conhecimentos genômicos e suas formas 
de acessibilidade devem chegar à escola média, nos 
apoiamos nos PCNEM, Parâmetros Curriculares 
Nacionais do Ensino Médio, (BRASIL, 2002) que 
sugerem mudanças sintonizadas com a Lei de Diretrizes 
e Bases (BRASIL,1996), enfocando novas visões mais 
atualizadas da Biologia, especificadamente no tocante 
à Genética. Segundo estes documentos, dois dos seis 
novos temas que estruturam a disciplina de Biologia, 
relacionam-se aos estudos e à aplicabilidade de novas 
tecnologias associadas ao DNA. Esses conhecimentos 
são fundamentais para que os alunos possam se situar e 
se posicionar no debate contemporâneo com relação às 
tecnologias de manipulações dos ácidos nucléicos.

Pesquisas na área de Educação em Ciências têm 
sinalizado que a compreensão dos alunos em relação 
ao dogma central da Biologia, DNA ↔ RNA → 
PROTEÍNA, apresenta problemas conceituais graves 
como os apontados por Lewis e Wood–Robinson ( 2000).

Paiva e Martins (2005) comentam que, se os 
conceitos de DNA – gene – cromossomo não forem 
explicados de uma forma organizada, os estudantes 
talvez não sejam capazes de estabelecer uma relação 
entre eles. Geralmente, em sala de aula, esses assuntos 
são apresentados de forma desconectada e, na maioria 
das vezes, devido à grande quantidade de conteúdos e 
à falta de tempo, não há oportunidade para o professor 
levar os alunos a estabelecerem uma relação lógica entre 
os conceitos. 
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Também, Teixeira e Carvalho (2006) indicam 
dificuldades no ensino de Genética para os estudantes do 
ensino médio, principalmente para estes reconhecerem a 
relação célula- cromossomo- DNA – gene. 

Apresentamos, então, este relato de experiência no 
intuito de contribuir para uma estratégia de apropriação 
dos assuntos DNA - RNA e Proteínas por parte dos 
alunos do ensino médio, utilizando o NCBI através de 
quatro dos seus links.

Metodologia
O trabalho envolveu um grupo de seis (6) alunos 

voluntários do 2º ano do ensino médio do Colégio Militar 
de Santa Maria-RS que se reuniram durante o 2º semestre 
de 2009, no contra-turno de suas atividades escolares, 
num espaço não formal, denominado Clube de Ciências, 
sendo utilizadas duas horas semanais para esta atividade, 
perfazendo um total de 20 horas/aula. 

Foi utilizado, como assunto integrador, o hormônio 
de crescimento, que envolveu aulas com tópicos sobre 
os assuntos relativos a proteínas, síntese de proteínas, 
código genético, bioinformática, GenBank, NCBI com 
as ferramentas OMIM (Herança Mendeliana Humana 
Online) e Entrez Gene. 

Uma das atividades desenvolvidas dentro dessa 
Unidade Didática (UD) e que também qualificou o nosso 
trabalho junto a esse grupo de alunos, foi a confecção de 
um folheto explicativo de como acessar o NCBI e que 
se traduziu no foco principal desse artigo (Figura 1). O 
folheto foi adaptado em uma apresentação de slides que 
está disponível pelo link www.utilizandogenbank.rg3.
net.

Figura 1 – Acima temos uma das páginas do 
NCBI que foi utilizada no trabalho de montagem reali-
zado pela aluna 4 e que resultou em um “Folder” expli-
cativo de como se acessa o GenBank

 
 Avaliação dos alunos que acessaram o NCBI
Quando finalizamos a aplicação da Unidade 

Didática, entrevistamos individualmente os seis alunos 
participantes da pesquisa, filmamos e gravamos os 

seus testemunhos sobre a experiência vivenciada. Estas 
entrevistas constaram de quatro (4) questões abertas, a 
saber: 1ª) Qual o conhecimento anterior que tens sobre 
bioinformática? 2ª) Quais as dificuldades que sentistes 
ao acessar o site do NCBI? 3ª) Os conceitos de DNA 
- genes e proteínas foram melhor compreendidos e inter-
relacionados através do NCBI? 4ª) Qual a tua opinião 
sobre a Unidade Didática aplicada? 

Em relação à primeira questão, nenhum dos alunos 
envolvidos tinha tido contato com a bioinformática. Na 
segunda questão, o que caracterizou a unanimidade de 
opinião dos alunos foi: apesar de, no primeiro momento, 
a língua inglesa atuar como uma barreira foi resolvida 
pela facilidade dos tradutores disponíveis no computador. 

Acrescentamos que hoje se constitui num desafio 
para nós, professores, aproveitarmos a possibilidade de 
interagir mais com esses “nativos digitais” (gerações 
nascidas nas últimas décadas que cresceram com a 
internet, segundo Ribeiro, 2009) das tecnologias das 
comunicações, referendados pela fala do aluno 2: “eu 
acho que dá para acessar o NCBI até sozinho. A gente, 
hoje em dia, vai clicando, clicando , mexendo e tentando 
tudo sem medo (...)” 

Quanto às respostas do terceiro questionamento, 
dos seis (6) alunos envolvidos nesta pesquisa, quatro (4) 
responderam que o acesso ao site permitiu-lhes um novo 
nível de entendimento. O aluno 3 complementou que 
essa integração conceitual foi muito positiva e salientou 
a sua admiração em relação ao que ele desconhecia sobre 
os genes. Também registramos o depoimento do aluno 4 
na entrevista: “É mais fácil mesmo a gente identificar, 
porque se tem uma noção geral. Daí, não é mais aquele 
pedaço de DNA que a gente não sabe de onde ele é. A 
proteína sem conexão, só o conceito, não sabendo que 
ela está ligada ao DNA e diretamente ao gene”.

Em relação ao quarto questionamento, os 
alunos apontaram como interessante, informativo e 
que possibilitou o conhecimento de novas formas de 
pesquisa. O aluno 4 comentou que foi muito estimulante 
para alunos de ensino médio terem acesso a esse site 
usado por cientistas. Inclusive, este aluno termina a sua 
entrevista com o seguinte relato: “Foi a possibilidade 
de romper com o ensino tradicional de quadro e giz. 
Eu, particularmente, gosto bastante de Biologia e deu 
para rever os conceitos que a gente aprendeu no ano 
passado, na 1 ª série, e os novos conceitos que foram 
agregados. Não tive dificuldade de acessar o site. Ele 
traz informações sobre hormônios, algumas anomalias, 
e qualquer pessoa pode acessá-lo. Seria interessante 
que outros alunos tivessem contato com o GenBank da 
mesma forma que o nosso grupo”. 
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Conclusões 
Na avaliação desta proposta didática de acesso ao 

NCBI apontamos que a dificuldade que poderá surgir para 
outros alunos de ensino médio é relativa ao domínio da 
língua inglesa. Outro entrave que identificamos é relativo 
à desatualização da maioria das escolas brasileiras. As 
escolas não estão equipadas com computadores que 
possibilitem acesso à internet. Embora, na nossa análise, 
para este pequeno grupo de alunos que vivenciaram esta 
experiência a mesma se revestiu de muito significado.
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Introdução
A ausência de contextualização de conteúdos, 

remetendo os alunos a uma abordagem estritamente 
teórica, dificulta o processo de ensino-aprendizagem 
(KRASILCHIK, 2004). Por isso, o trabalho com temas 
relacionados à Genética em sala de aula possibilita 
experiências em que os alunos podem contextualizar o 
assunto associando-o às situações cotidianas. Além da 
associação, é possível trabalhar outros aprendizados de 
forma transversal, como preconizado pelos PCNEM 
(Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 
Médio), considerando a importância da construção 
do conhecimento sob uma perspectiva teórico-prática 
(BRASIL, 2000).

Reconhecendo as dificuldades em trabalhar alguns 
conceitos do conteúdo de biologia com os alunos do 
ensino médio, é importante lançar mão de ferramentas 
alternativas que auxiliem na construção do conhecimento. 
Neste sentido, o conhecimento e a compreensão da 
Genética têm sido avaliados tanto para identificação dos 
problemas de aprendizado como para a busca de soluções 
adequadas, envolvendo o uso de alternativas de ensino 
em seus mais variados contextos (LEWIS, LEACH 
e WOOD-ROBINSON, 2000; WOOD-ROBINSON, 
LEWIS e LEACH, 2000).

Experimentações investigativas são atividades 
que partem da apresentação de um ou mais problemas 
sobre o objeto de estudo e da investigação a respeito 
desse objeto. A resolução desses problemas, que leva 
a uma investigação, deve estar fundamentada na 
ação do aluno que tem de ser instigado pelo professor 
através da argumentação e da proposição de questões 
e levantamentos de hipóteses acerca da atividade 
experimental apresentada (DRIVER et al., 1999). 
Nas atividades investigativas, o aluno deixa de ser apenas 

um observador da aula, passando a ser um sujeito ativo 
capaz de argumentar, pensar, agir e interferir nela. Nesse 
tipo de atividade o professor deve assumir uma postura 
de provocador (DUSCHL, 1998). 

Este artigo descreve e analisa os resultados de 
uma atividade investigativa que foi oferecida por um 
professor de Biologia e um professor de Química a 62 
alunos matriculados no último ano do ensino médio 
de uma escola da rede estadual de ensino da cidade de 
Uberlândia, Minas Gerais. 

A motivação que subsidiou a proposta foi permitir 
que o estudante tivesse papel ativo na execução das 
atividades, extrapolando a simples ação de manipulação 
de objetos a fim de que alguns dos conceitos de genética, 
biologia celular, química e física fossem discutidos pelos 
estudantes.

Descrição, análise e discussão da atividade:
A atividade teve início com a proposição da 

questão: “Quais são os processos que devemos realizar 
para extrair DNA de morangos?” – e, a partir disso, os 
alunos, em grupo, deveriam buscar a solução, lançando 
mão de estratégias para o desenvolvimento da atividade.

A sondagem inicial mostrou as concepções 
prévias dos alunos acerca das características gerais da 
célula vegetal e do DNA. Os alunos apontaram aspectos 
que, para eles, seriam importantes durante o processo 
de extração, do DNA, dos quais podemos destacar 
os seguintes: ‘trituração dos morangos’, ‘solução de 
detergente para romper a membrana’, ‘separação de 
impurezas’, ‘filtração’, dentre outras. 

 Após essa etapa, foram discutidos quais 
processos e quais materiais seriam necessários para 
a realização de cada etapa do processo de extração do 
DNA dos morangos. Esse momento da atividade foi 
marcado pelo início das experimentações práticas no 
laboratório de química da escola, onde os alunos puderam 
realizar as etapas de extração de DNA, resgatando 
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conceitos de química, biologia e física, numa abordagem 
multidisciplinar. 

Em cada uma das etapas ocorreram intervenções 
dos professores, indagando sobre a importância de cada 
processo de tratamento químico, físico e biológico 
envolvido. Os alunos foram incentivados a encontrarem 
as soluções para cada problema proposto e as soluções 
adequadas foram alcançadas por meio da mediação dos 
professores e pesquisas dos alunos.

Apresentamos a seguir como foi realizada cada 
etapa da atividade e quais foram as intervenções dos 
professores no decorrer da atividade. 

 Inicialmente, como sugerido pelos próprios 
alunos, os morangos (quatro morangos médios) foram 
macerados em um cadinho com o auxílio de um pistilo. 
Questionados sobre qual a necessidade de macerar os 
morangos, os alunos responderam que esse procedimento 
é importante para o rompimento da parede celular. O 
professor de química ressaltou que além do rompimento 
mecânico, a maceração proporciona o aumento da 
superfície de contato, homogeneizando o tecido vegetal.

 A etapa seguinte consistiu em adicionar a 
solução de detergente ao macerado. Os alunos mostraram 
conhecer a propriedade de emulsificação do detergente 
que o torna capaz de desestruturar a bicamada lipídica e 
romper a membrana plasmática das células. A intervenção 
do professor foi para denominar essa solução de ‘solução 
de lise’. A solução foi preparada por meio da adição de 5 
ml de detergente concentrado e 3,5g de cloreto de sódio 
a um béquer, completando o volume final com água, até 
50 ml.

 Posteriormente, o professor fez a intervenção 
para questionar os alunos quanto à importância de 
aquecer ou não a solução contendo a polpa de morango e 
a solução de lise. Os alunos afirmaram que o aquecimento 
seria importante para favorecer o rompimento das 
membranas. O professor de Biologia explicou aos alunos 
que o aumento da temperatura eleva a energia cinética 
da reação de rompimento das membranas e que, além 
disso, desnatura proteínas e enzimas, como as histonas, 
que enovelam e empacotam o DNA, e as DNAses que o 
degradam. 

 Ainda nessa etapa, os alunos questionaram sobre 
o porquê de se adicionar cloreto de sódio à solução de 
lise. Foi uma importante oportunidade para revisarmos 
conceitos sobre a contribuição de cátions Na+ (que atuam 
na neutralização dos grupos fostato do DNA) e de ânions 
Cl- (que neutralizam a carga positiva das histonas), 
favorecendo a aglutinação do DNA.

 Após aquecer a solução (banho-maria, a 70ºC, por 
5 min) foi preparado um banho de gelo em uma bandeja, 
onde a solução permaneceu por 10 min. Perguntou-

se aos alunos se eles reconheciam a importância 
desse procedimento. Um dos alunos reconheceu que 
se tratava de um processo de choque térmico, mas foi 
necessária a intervenção dos professores para esclarecer 
que a diminuição brusca da temperatura auxilia na 
manutenção das proteínas em seu caráter desnaturado, 
desfavorecendo a interação com as moléculas de DNA. 
(das fitas de DNA). 

 Nesse momento, os professores entenderam que 
seria interessante rever todas as etapas do processo de 
extração realizadas, enquanto a solução era resfriada. 
Adicionalmente, foi esquematizado no quadro negro 
a estrutura do DNA, detalhando as interações entre 
nucleotídeos (por meio da ligação fosfodiéster) e entre 
as fitas (por meio de pontes de hidrogênio). 

A etapa final consistiu em: inicialmente, filtrar a 
solução (como previsto pelos próprios alunos no início 
da atividade) e, em seguida, adicionar etanol gelado 
à solução. Com relação ao processo de filtração, os 
alunos compreenderam que era necessário realizar tal 
procedimento para que a solução final não apresentasse 
restos celulares que não fosse o DNA. Quando sondados 
a respeito da importância da adição de etanol gelado, os 
discentes reconheceram que “quanto mais gelado, menos 
o DNA se dissolve no álcool”. 

 Ao final da atividade, os alunos introduziram no 
tubo de ensaio palitos e bastões de vidro, enrolando a 
nuvem de DNA com movimentos circulares. Ressaltamos 
que a atividade, apesar de ilustrativa, permitia realmente 
obter DNA, porém altamente impuro. Concluiu-se a 
atividade, revisando com os alunos que: “Para ter acesso 
à estrutura nuclear da célula é necessário romper paredes 
celulares, membranas lipoprotéicas e diminuir as forças 
de interação entre as proteínas que empacotam o DNA”. 

 A atividade mostrou que os alunos não possuem 
conhecimento da linguagem técnica sobre os processos 
aplicados nas etapas e procedimentos de extração 
de DNA. Contudo, foram capazes de aplicar seus 
conhecimentos prévios, conduzindo os experimentos de 
forma que o resultado final não foi alterado, mesmo sem 
um roteiro pré-determinado (protocolo) para seguirem.  

A atividade possibilitou a criação de um 
ambiente investigativo em que o aluno pode notar que 
o processo não os guiaria, necessária e diretamente, 
às respostas corretas, mas, possibilitaria investigar as 
diversas hipóteses envolvidas na situação apresentada, 
participando como agentes ativos da construção do 
próprio conhecimento.
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Resumo 
A atividade proposta é uma simulação da busca de 

um gene candidato ou responsável por determinado fenó-
tipo, utilizando uma análise combinada de heredograma e 
de marcadores moleculares. Como exemplos, utilizaremos 
nessa atividade as doenças denominadas fenilcetonúria e a 
alcaptonúria.

Introdução
O sequenciamento do genoma humano pode signi-

ficar para o público não especializado uma esperança de 
cura para doenças genéticas. No entanto, esse caminho é 
muito longo e um dos primeiros passos é mapear, ou seja, 
identificar e localizar os genes envolvidos nas patologias.

Uma possível abordagem de identificação de novos 
genes humanos associados a doenças pode se iniciar com o 
estudo das genealogias (heredogramas) de famílias com 
pessoas afetadas. Em seguida, como existem diversos mar-
cadores moleculares genéticos mapeados em cada cro-
mossomo humano, é feita uma busca por marcadores que 
estão sempre presentes (ligados) com o fenótipo em estudo. 
Esses marcadores são sequências que não causam a doença, 
mas estão fisicamente próximos ao gene candidato respon-
sável pela mesma (Griffiths et al. 2006). Assim, são estuda-
dos marcadores moleculares distribuídos por todo genoma 
dos indivíduos da família e é feita uma análise de ligação, 
ou seja, é realizada a busca de um ou mais marcadores que 
sempre ocorrem nos indivíduos afetados pela doença e que 
não ocorrem nos indivíduos saudáveis. Como a localização 
desses marcadores nos cromossomos é conhecida, é possí-
vel inferir a localização do gene responsável pela doença. 
Com o sequenciamento do genoma humano e consequente 
identificação e mapeamento de potenciais genes, a inferên-
cia sobre o gene candidato responsável pela doença foi fa-
cilitada. 

Em 1901, um ano após a redescoberta do trabalho 
de Mendel, Archibald Garrod (1857-1936) foi o primeiro 
cientista a correlacionar uma doença humana com as leis 
Mendelianas da herança. Garrod observou que a urina de 
algumas crianças podia escurecer quando exposta ao ar e se 
interessou pelo significado químico e clínico desse fenôme-
no. O pigmento escuro na urina era um produto da oxida-
ção do ácido homogentísico, um derivado dos aminoácidos 
tirosina e fenilalanina, componentes comuns das proteínas. 
Essa doença foi denominada de alcaptonúria (AKU). Gar-
rod descobriu que a AKU é uma condição que se inicia 
logo no início da infância e persiste durante a vida toda. Ele 
verificou também que os pais (aparentemente normais) de 
pacientes com AKU eram frequentemente primos de pri-
meiro grau. Concluiu então que a anomalia era hereditária. 
Ele coletou informação sobre a história da família (assim 
como a urina) de seus pacientes. Com base em discussões 
com William Bateson (divulgador das idéias de Mendel), 
Garrod deduziu que a AKU era uma doença recessiva. Ele 
também foi o primeiro a propor a idéia de doenças do tipo 
“erros inatos do metabolismo”. Esse foi o primeiro caso pu-
blicado sobre herança recessiva em humanos.

Houve uma demora de 50 anos até que se mostrasse 
que, no fígado dos pacientes com AKU, a atividade da en-
zima que normalmente quebra o ácido homogentísico, de-
nominada oxidase do ácido homogentísico (HGO), está de 
fato ausente. Outros 40 anos se passaram até o gene respon-
sável pela codificação da enzima HGO e o correspondente 
alelo mutante fossem localizados no cromossomo 3 (banda 
3q2), clonados e sequenciados. Hoje se sabe que problemas 
na via metabólica que envolvem o uso do aminoácido feni-
lalanina resultam em outras doenças (Figura 1). 
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Figura 1. Via metabólica da fenilalanina. Bloqueios em diferentes etapas dessa via metabólica podem 
ocorrer por mutações nos genes que codificam as enzimas responsáveis por cada uma dessas etapas. No 
exemplo da via da fenilalanina existem cinco doenças (em verde) que podem ocorrer em consequência de 
bloqueios em diferentes etapas (enzimas envolvidas em azul e substratos ou produtos em preto).

O processo de descoberta de outra doença, denomi-
nada de fenilcetonúria (PKU), foi semelhante à da AKU. 
Ele começou na Noruega, em 1934, quando uma mãe com 
dois filhos com retardo mental consultou o médico Asbjǿrn 
Fǿlling. Durante a entrevista Fǿlling ficou sabendo que a 
urina da criança tinha um odor estranho. Mais tarde, ele 
testou a urina dessas crianças com cloreto férrico e viu que 
enquanto a urina normal resultava em cor amarronzada, a 
urina da outra criança ficava verde. Ele deduziu, após testes 
com cloreto férrico, que a substância química responsável 

deveria ser o ácido fenilpirúvico. Devido à semelhança quí-
mica com a fenilalanina, o ácido fenilpirúvico poderia ter 
se formado a partir de fenilalanina presente no sangue.

Os dados da época foram claros o suficiente para 
mostrar que a fenilalanina era a responsável pela PKU devi-
do ao seu acúmulo e subsequente conversão em altos níveis 
de ácido fenilpirúvico, que então interferia no desenvolvi-
mento normal do tecido nervoso. Isso levou à formulação 
de uma dieta especial, pobre em fenilalanina. Tal dieta deve 
ser usada por mães durante a gravidez e nos recém-nascidos 
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diagnosticados como PKU positivo para que estes se desen-
volvam normalmente. Desde 1966, no Brasil, todo recém-
nascido é obrigado por lei a fazer o “teste do pezinho”, que 
consiste em uma pequena punção no calcanhar e a retirada 
de uma amostra de sangue para verificar a concentração de 
fenilalanina. Se a doença for diagnosticada, a criança deve-
rá ter uma dieta com baixo teor de fenilalanina e poderá ter 
um desenvolvimento normal sem riscos de retardo mental.

Nessa atividade, a proposta é simular o processo de 
busca do gene da fenilcetonúria, uma deficiência da mesma 
via da alcaptonúria, e discutir a importância da advertência 
-“Contém fenilalanina” - na embalagem de alguns produtos 
alimentícios. 

Objetivos
Por meio de uma atividade lúdica pretendemos que 

os participantes compreendam como: 
1. Os heredogramas são obtidos e analisados; 
2. Os marcadores podem ser utilizados no mapea-
mento de genes; 
3. Os pesquisadores utilizam heredogramas e mar-
cadores para mapear genes relacionados a doenças 
humanas.

Função pedagógica
1. Interpretação de heredogramas. 
2. Inferência (hipótese) sobre o padrão de herança 
de fenótipos.
3. Interpretação de ligação entre marcadores e a ma-
nifestação do fenótipo.

Preparando a Atividade
Antes de aplicar a atividade em sala de aula o profes-

sor deverá ler o conteúdo total da atividade proposta, copiar 
as Figuras 2 e 3 e os Quadros 1 e 2 em número suficiente 
para os grupos de alunos formados. Os marcadores molecu-
lares presentes nos cromossomos 1 e 12 (Figura 3) devem 
ser recortados, coluna a coluna, de modo a conter o padrão 
de marcadores presentes em cada indivíduo da geração III e 
IV do heredograma, identificados por algarismos romanos 
e arábicos.

Material para um grupo formado por cinco alunos
Quadro 1. Histórico da família com filhos afetados 
pela fenilcetonúria. 
Figura 2. Heredograma de uma família com indiví-
duos afetados pela fenilcetonúria.
Figura 3. Colunas contendo o resultado da eletrofo-
rese de diversos indivíduos (recortar em tiras).

Quadro 2. Cópia do mapa gênico da região 12q24.

Aplicando a Atividade
1. Dividir a classe em grupos de cinco alunos.
2. Explicar o problema biológico, ou seja, fazer um 
resumo da introdução.
3. Distribuir o conjunto de Figuras (2 e 3) e Quadros 
(1 e 2) para cada grupo de alunos.
4. A procura pelo gene responsável pela fenilcetonú-
ria deve iniciar-se com a leitura do histórico clínico 
do Quadro 1.
5. Pedir aos alunos para analisarem o heredograma 
(Figura 2) e estabelecer o padrão de herança do fenó-
tipo fenilcetonúrico. 
6. Pedir para os alunos colocarem os marcadores 
moleculares sobre o heredograma, ao lado do fenóti-
po (tubo de ensaio) de cada indivíduo. 
7. Pedir para os alunos analisarem os padrões e veri-
ficarem se existe algum marcador (bandas coloridas 
identificadas por letras maiúsculas e números arábi-
cos) em comum nos dois irmãos afetados.
Lembrar aos alunos que, de acordo com a análise do 
heredograma, feita por eles, a fenilcetonúria deve ser 
autossômica recessiva, portanto o indivíduo fenilce-
tonúrico deverá ser homozigótico para a mutação do 
gene. No exemplo usado nesta atividade, o marcador 
em comum entre os indivíduos afetados IV.2 e IV.3 é 
a banda C1, presente no cromossomo 12, que é mais 
espessa (possui duas cópias pois se encontra em ho-
mozigose). 
8. O passo seguinte é procurar no mapa gênico 
(Quadro 2) algum gene envolvido no metabolismo 
da fenilalanina.

Procedimento para o aluno
1. Ler o histórico clínico da família (Quadro 1).
2. Analisar o heredograma da família e responder as 
questões: (Figura 2):

a) a fenilcetonúria é hereditária?
b) a fenilcetonúria é dominante ou recessiva?
c) a fenilcetonúria é autossômica ou ligada ao sexo? 

3. Colocar os marcadores moleculares ao lado dos 
tubos de ensaio dos respectivos indivíduos do here-
dograma.
4. Analisar o padrão de bandas dos indivíduos e ve-
rificar se existe algo em comum entre os dois irmãos 
com fenilcetonúria.
5. Procurar no mapa gênico do cromossomo 12 
(Quadro 2) algum gene envolvido no metabolismo 
da fenilalanina.
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Respostas para as questões da seção “Procedi-
mento para o aluno”

2.a). A fenilcetonúria é hereditária, um dos indica-
dores para essa conclusão é o nascimento de filhos 
afetados por fenilcetonúria em casamento entre pri-
mos (Figura 2: casal III2 x III3).
2.b). A fenilcetonúria é recessiva, uma vez que um 
casal normal ( Figura 2: casal III2 x III3) tem filhos 
afetados.
2.c). A fenilcetonúria deve ser autossômica, porque 
o casal III2 x III3 tem filhos afetados de ambos os 
sexos.
4. O marcador em comum entre os indivíduos afeta-
dos IV.2 e IV.3 é a banda C1 mais espessa (homozi-
gose) do cromossomo 12.
5. A região 12q24.1 possui o gene fenilalanina hi-
droxilase, que em estado mutado e em homozigose 
resulta na fenilcetonúria.

Glossário
Análise de ligação – Associação do marcador mo-

lecular com o fenótipo, indicando que o gene determinante 
da característica está fisicamente próximo ao marcador de 
modo que a probabilidade de ocorrer uma permutação entre 
eles é muito pequena.

DNA (Ácido desoxirribonucleico) – cadeia dupla de 
nucleotídeos, tendo desoxirribose como açúcar; a substân-
cia fundamental da qual são compostos os genes.

Heredograma – árvore genealógica que mostra o 
fenótipo de cada um dos membros da família em relação a 
uma determinada característica.

Marcador molecular genético – Uma região do 
genoma que apresenta polimorfismo, esse polimorfismo é 
resultante de mutações como substituições, deleções ou in-
serções de bases no DNA. É um sítio de heterozigose não 
necessariamente associado à variação fenotípica, usado 
como uma marca para um determinado loco cromossômi-
co. A metodologia mais utilizada para o isolamento desses 
marcadores moleculares é a PCR (Polymerase Chain Re-
action, ou reação em cadeia da polimerase em português). 
A PCR consiste na amplificação de um segmento específi-
co de DNA; utiliza dois iniciadores (primers) que se ligam 
(hibridam) flanqueando a região a ser amplificada, DNA 
polimerase e nucleotídeos. Dá-se então início a ciclos su-
cessivos de desnaturação, ligação dos iniciadores e cresci-
mento de novas cadeias. Ao final, a região alvo do DNA é 
amplificada milhões de vezes. 

Teste com cloreto férrico – Teste qualitativo co-
lorimétrico, que pode ser feito na urina. O teste consiste na 
adição de 0,5ml de solução de cloreto férrico a 10% a 1ml 
de urina, que se cora  em verde ou azul-esverdeado nos ca-
sos positivos, indicando a presença de ácido fenilpirúvico. 
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Figura 2. Heredograma de uma família com dois indivíduos com fenilcetonúria (PKU). Os tubos de ensaio 
representam os resultados dos exames de urina: em marrom - urina normal; em verde - urina de fenil-
cetonúricos. Em azul estão representados os indivíduos do sexo masculino, em rosa indivíduos do sexo 
feminino. O traço duplo que liga os indivíduos III2 e III3 representa casamento entre primos.
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A A.

B.

Figura 3. Marcadores moleculares dos cromossomos 1 (A) e 12 (B), bandas coloridas
identificadas por letras maiúsculas e números, presentes nos indivíduos das gerações III e IV. Os 
algarismos romanos e arábicos identificam os indivíduos do heredograma (Fig. 2).

Quadro 1. Histórico da família com filhos afetados pela fenilcetonúria. Os algarismos romanos e 
arábicos referem-se aos indivíduos do heredograma representado na Figura 2

Uma mulher (III.3) casada com um primo (III.2) teve dois filhos (IV.2 e IV.3) com retardo 
mental e dois filhos normais (IV.1 e IV.4). O médico consultado percebeu que a urina das 
crianças com a anomalia tinha um odor estranho. Mais tarde, ao testar a urina dessas 
crianças com cloreto férrico, o médico viu que a urina ficava verde enquanto a de crianças 
normais resultava em cor amarronzada. A cor verde indicava que havia altos níveis de ácido 
fenilpirúvico como consequência da ausência de metabolização de seu precursor, a 
fenilalanina.

B

Figura 3. Marcadores moleculares dos cromossomos 1 (A) e 12 (B), bandas coloridas identificadas por letras maiúsculas 
e números, presentes nos indivíduos das gerações III e IV. Os algarismos romanos e arábicos identificam os indivíduos do 
heredograma (Fig. 2).
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Quadro 1. Histórico da família com filhos afetados pela fenilcetonúria. Os algarismos 
romanos e arábicos referem-se aos indivíduos do heredograma representado na Figura 2

Quadro 2. Mapa gênico com a localização de genes da região 12q24 do cromossomo 12, retirado da página 
da Johns Hopkins University (http:www.ncbi.nlm.nih.gov/Omim/getmap.cgi?d5992), com algumas modificações.

Localização Símbolo Nome Doença Comentários Método

12q24. 1 APPL2, FLJ10659
Adaptor protein, phosphotyrosine  

interaction, PH domain, and leucine 
zipper-containing protein 2

  Ch, REc

12q24. 1 BCL7A, BCL7 B-cell CLL/lymphoma-7A  B-cell non-Hodgkin  
lymphoma, high-grade (3)  Ch

12q24. 1 CMKLR1 Chemokine-like receptor 1    A
12q24. 1 CORO1C Coronin 1C    A
12q24. 1 FOXN4 Forkhead box N4    R, REc

12q24. 1 ISCU, HML Iron-sulfur cluster scaffold,  
E. coli, homolog of  

Myopathy with exercise intolerance, 
Swedish type, 255125 (3)  R, REc, 

Fd

12q24. 1 PAH, PKU1 Phenylalanine hydroxylase  Phenylketonuria (3);  
[Hyperphenylalaninemia, mild] (3)

close  
to IGF1

REa, A, 
Fd

12q24. 1 PRKAB1 Protein kinase, AMP-activated,  
noncatalytic, beta-1    A

12q24. 1 PTPN11, PTP2C,  
SHP2, NS1

Protein tyrosine phosphatase,  
nonreceptor-type, 11  

Noonan syndrome 1, 163950 (3); 
Leopard syndrome, 151100 (3); 

Leukemia, juvenile myelomonocytic, 
607785 (3) 

 A, Fd

12q24. 1 RPH3A, KIAA0985 Rabphilin 3A    R, REc

12q24. 1 SART3, P100, KIAA0156, 
TIP110, DSAP1

Squamous cell carcinoma antigen  
recognized by T cells 3  

Porokeratosis, disseminated  
superficial actinic, 1, 175900 (3)  Fd, Psh, 

REc, H

12q24. 1 STUT2 Stuttering, familial persistent 2  Stuttering, familial  
persistent 2 (2)

max lod  
with PAH Fd

12q24. 1 SVOP SV2-related protein    REc

12q24. 1 TBX3 T-box 3  Ulnar-mammary syndrome,  
181450 (3)  REc, A

12q24. 1 TBX5 T-box 5  Holt-Oram syndrome,  
142900 (3)  Fd, REc, 

Ch
12q24. 1 TDG Thymine-DNA glycosylase    A
12q24. 1 TECT1 Tectonic 1    REc, R
12q24. 1 TPCN1, TPC1, KIAA1169 Two-pore segment channel 1    R, REc

12q24. 1 TRPV4, VROAC

Transient receptor potential  
cation channel, subfamily V,  

member 4 (vanilloid receptor-related 
osmotically activated channel)

  REc

Uma mulher (III.3) casada com um primo (III.2) teve dois filhos (IV.2 
e IV.3) com retardo mental e dois filhos normais (IV.1 e IV.4). O médi-
co consultado percebeu que a urina das crianças com a anomalia tinha 
um odor estranho. Mais tarde, ao testar a urina dessas crianças com 
cloreto férrico, o médico viu que a urina ficava verde enquanto a de 
crianças normais resultava em cor amarronzada. A cor verde indicava 
que havia altos níveis de ácido fenilpirúvico como consequência da 
ausência de metabolização de seu precursor, a fenilalanina.
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Resumo
O dominó de mutações estruturais apresenta uma 

forma de introduzir conceitos básicos de genética que 
envolvem alterações cromossômicas estruturais. Por aliar 
os aspectos lúdicos aos cognitivos, a metodologia do jogo 
propicia o entendimento das alterações cromossômicas, 
do tipo estruturais, as quais não modificam a quantidade 
de cromossomos de uma célula, mas determinam o 
aparecimento de cromossomos aberrantes. O jogo é 
composto por 28 cartas, confeccionadas em papel carta; 
cada carta contendo dois conceitos que durante o jogo 
deverão ser colocados lado a lado pelos jogadores, como já 
determinado nas regras do jogo de dominó. Assim de forma 
dinâmica, os alunos podem aprender conteúdos diversos da 
genética.

Unitermos: Alterações cromossômicas; mutação 
estrutural; jogo didático.

Abstract  
This game helps, the learning of basics concepts 

involving structural chromosomal aberrations. By 
combining aspects of cognitive playing, the game is an 
important strategy for teaching and learning theoretical 
concepts. The methodology of dialectic mediation through 
the game provides an understanding of the type of structural 
chromosome changes (those that do not change the number 
of chromosomes in a cell), though determine the appearance 
of abnormal chromosomes. The game is structured in 28 
cards, which can be made by using accessible materials; 
each card contains two concepts that during the game 
should be placed side by side by the players, as already 
known the classic domino game. In this dynamic way, the 
players can learn several contents of genetic.

Key-words: Chromosomal changes, structural 
mutation, teaching game.

Introdução
Os jogos ajudam a criar entusiasmo sobre o 

conteúdo a ser trabalhado, dessa forma o caráter de 
integração e interação contidas nas atividades lúdicas 
permitem a integração do conhecimento com ações práticas 
(Juy, 2004). O jogo pedagógico ou didático é aquele 
fabricado com o objetivo de proporcionar determinadas 
aprendizagens, diferenciando-se do material pedagógico, 
por conter o aspecto lúdico (Cunha, 1988). É utilizado para 
atingir objetivos educacionais, sendo uma alternativa para 
melhorar o desempenho dos estudantes em conteúdos de 
difícil visualização (Gomes et al, 2001). Nesta perspectiva, 
o jogo não é o fim, mas o eixo que conduz a um conteúdo 
didático específico (Kishimoto, 1996).

O jogo Dominó de Mutações cromossômicas 
estruturais, aborda o tema anomalias cromossômicas 
estruturais, as quais podem ser causadas por algum agente 
mutagênico. Tais agentes são substâncias que provocam 
alterações na molécula de DNA, que podem ser corrigidas 
pelo próprio mecanismo de reparo das células. Alterações 
não reparadas, ou reparadas erroneamente, originam 
mutações de ponto e/ou cromossômicas, tais como quebras 
e “gaps” (HALL et al, 2006).

As aberrações cromossômicas estruturais resultam 
de quebras e/ou rearranjos dos cromossomos, seguidos de 
uma reconstituição anormal. São aberrações balanceadas 
quando não há perda de material genético e não-balanceadas 
quando há perda ou adição de material genético, o que pode 
resultar em graves doenças ao portador (JACOBS et  al, 
1992). 

Os dois tipos de aberrações cromossômicas mais 
estudados são as estáveis e as instáveis. As aberrações 
cromossômicas estáveis (translocações, deleções e 
inserções) tendem a permanecer nas células ao longo dos 
processos de divisão celular (RAMALHO et al..,1990; 
NATARAJAN, 1998). As aberrações cromossômicas 
instáveis (cromossomos dicêntricos, em anel e fragmentos 
acêntricos) caracterizam-se por alterações na estrutura dos 
cromossomos (IAEA, 2001).
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A metodologia de mediação dialética através do 
jogo de dominó propicia o entendimento das alterações 
cromossômicas do tipo estruturais, as quais não modificam 
a quantidade de cromossomos de uma célula, mas 
determinam o aparecimento de cromossomos anormais. 

Material e Métodos
Montando as cartas-dominó
O jogo se estrutura em 28 cartas, nas dimensões 

6,00 x 9,00, que foram confeccionadas utilizando 
materiais acessíveis como cartolina, cola, tesoura, fotos 

de cromossomos alterados (encontrados em qualquer 
livro de genética ou mesmo em sites de busca da internet), 
nomes dos cromossomos e números dos cromossomos. 
Inicia-se a confecção organizando os recortes e colagens 
de fotos, nomes e números nas peças, seguindo o esquema 
numérico do jogo de dominó, por meio de uma legenda de 
numeração (Figura 1). Por exemplo, o cromossomo em 
anel, (representado pelo numero 0), pode ser identificado 
de três formas: por seu número 0; seu nome – Cromossomos 
em anel; ou pela sua foto – figura do cromossomo.

Números
Cartas-dominó Nome Definição

0 Cromossomos em anel Ocorrem duas quebras em um cromossomo uma em cada braço, as pontas 
se afastam ou se juntam e o pedaço mediano se curva, formando um anel.

1 Deleção Ocorre a perda de um segmento do cromossomo

2 Duplicação Ocorre quando um segmento de um cromossomo apresenta - se duplicado

3 Inversão Ocorre quando um segmento do cromossomo originado de duas quebras 
sofre rotação de 180° e é ressoldado.

4 Isocromossomos Resultam de um erro na divisão do centrômero que, ao invés de separar 
as cromátides, separa os braços do cromossomo. 

5 Translocação Troca de segmentos entre cromossomos não homólogos.

6 Cromossomos dicêntricos São cromossomos que apresentam dois centrômeros.

 
  Figura 1: Representação das cartas-dominó, a serem utilizadas para ensino de alterações cromossômicas 

estruturais.                   

Nas cartas, o número Zero é indicado por uma foto 
de cromossomos em anel ou pelo nome “Cromossomo 
em anel”, ou até mesmo pela carta em branco, da mesma 
forma que é representado no jogo de dominó usual. Todas 
as formas numerárias seguem o padrão do jogo de dominó, 
assim é possível variar a inserção de figuras de quaisquer 
cromossomos, para que os alunos possam reconhecê-lo tão 
somente pela visualização das alterações cromossômicas. 

Nesta proposta o aluno deve saber qual o conceito da 
alteração genética e a qual número corresponde, podendo 
recorrer sempre à legenda da Figura 1, fixando o conceito 

e as formas dos cromossomos de uma forma prática e 
divertida. Esse jogo pode ser utilizado para outros temas, 
desde que os mesmos envolvam definições e que os alunos 
reconheçam as estruturas e identifiquem, visualmente, tais 
elementos.

Fica a critério do professor estabelecer quantas fotos 
de cromossomos ou números ou nomes deverá colocar, 
preservando, no mínimo, uma foto um número e um nome 
de cada alteração. A montagem seguindo a conformação 
numérica do dominó é que deve ser preservada. Para 
melhor entendimento, segue o exemplo (Figura 2), onde 
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com o conceito descrito nas cartas: no quadrante superior o 
número quatro (Isocromossomos) e no quadrante de baixo, 
o número 0 (foto de um cromossomo em anel). Corresponde 

ao 0:4 da figura 2. Esta é uma possível representação para 
cartas, na qual aparece nos quadrantes Figura-Figura, mas 
que pode ser substituído, por Número-Figura ou Número-
Número.

0:0 0:1    0:2 0:3 0:4 0:5 0:6
 1:1    1:2 1:3 1:4 1:5 1:6
     2:2 2:3 2:4 2:5 2:6
   3:3 3:4 3:5 3:6
    4:4 4:5 4:6
 5:5 5:6

6:6

 

Figura 2: Modelo das cartas-dominó do  lado esquerdo, seguindo o esquema numérico demonstrado no lado 
direito.

Como Jogar
Cada carta contém dois conceitos que, durante o 

jogo, deverão ser colocados lado a lado (Figura 3) pelos 
alunos.

Figura 3: Modelo de encaixe das peças durante o 
desenvolvimento do jogo. Portanto, o número 4 pode ser 
ligado em uma figura de um isocromossomo, o qual, se-
gundo a legenda, representa o número 4; já o  número 0 
pode ser ligado em uma figura de cromossomo em anel, 
o qual, pela legenda, representa o número 0.

O jogo pode ter até 4 jogadores e cada um deverá 
receber 7 cartas escolhidas aleatoriamente. Obedecendo a 
ordem no sentido horário da posição dos jogadores, cada 
um colocará uma carta que tenha o conceito idêntico ao 
exposto pela carta da mesa, com o auxílio do material de 
apoio (Figura 1). Em caso de ausência do conceito em suas 
cartas, o jogador deverá passar sua vez ao próximo jogador. 
O jogador que primeiro utilizar (descartar) todas as cartas 
será o vencedor. 

O jogo se propõe, além da fixação, a compreensão 

de conceitos como: deleção, duplicação, inversão, 
cromossomos dicêntricos, translocação, isocromossomos e 
cromossomos em anel. 

Conclusão
O modelo facilita a demonstração dos cromossomos 

e os diferentes tipos de alterações estruturais. A proposta 
deste modelo pode colaborar com a interação professor-
aluno, tanto na confecção do jogo, quanto na dinâmica do 
aprendizado. 

Portanto, a apropriação e a aprendizagem 
significativas de conhecimentos são facilitadas quando 
tomam a forma aparente de atividade lúdica (DE CAMPOS 
JUNIOR et al 2009), pois os alunos ficam entusiasmados 
quando recebem a proposta de aprender de uma forma 
mais interativa e divertida, resultando em um aprendizado 
significativo. 
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RESUMO
 Com a crescente valorização do lúdico na 

construção do conhecimento, este trabalho apresenta 
uma proposta alternativa para o ensino de síntese 
protéica. Possibilitando a participação de até doze 
alunos, o jogo se embasa na personificação dos mesmos 
em dois tipos de moléculas: RNAm e RNAt, visando 
a construção do conhecimento sobre a mecanística do 
processo traducional. Confeccionado com materiais de 
baixo custo e/ ou recicláveis, a ferramenta de ensino aqui 
apresentada, torna-se viável e acessível a todos.

INTRODUÇÃO
Os materiais didáticos caracterizam-se como 

importantes ferramentas nos processos de ensino e 
aprendizagem, e os jogos se destacam por instigar a 
curiosidade e o interesse dos alunos pelo conteúdo 
(CAMPOS, 2002). Considerando as dificuldades 
existentes no ensino da genética e da biologia molecular 
devido à ausência ou precária infra-estrutura dos 
laboratórios em escolas públicas, e/ ou ao nível de 
abstração necessária para a assimilação do seu conteúdo, 
acredita-se que a utilização dos jogos didáticos seja uma 
intervenção positiva na construção do conhecimento 
pelos discentes (CAMPOS, 2002). 

A síntese protéica é um fenômeno universal que 
ocorre em todas as células e nos mais variados organismos, 
mas para que a tradução se processe, várias etapas 
precursoras do metabolismo celular são requisitadas. A 
sincronia entre eventos bioquímicos e moleculares que 
ocorrem independentemente é que asseguram a tradução 
e o próprio equilíbrio celular. Dentro desse contexto, 

a transcrição, ou síntese de moléculas de RNA (ácido 
ribonucléico) assume posição de destaque. Em células 
eucariotas, esse processo inicia-se no compartimento 
nuclear, onde o DNA (ácido desoxirribonucléico) 
serve de molde para a síntese de moléculas de RNA. 
Esse processo inicia-se pela ligação de um complexo 
enzimático à molécula de DNA, a RNA - polimerase, 
que também possui atividade de helicase. Sua atividade 
desfaz a dupla hélice de DNA pelo afastamento das 
duas cadeias complementares e, consequentemente, 
ocorre o rompimento das pontes de hidrogênio. A RNA 
- polimerase medeia a síntese de uma molécula de RNA 
de acordo com a complementaridade das bases. Quando 
do processo traducional, a molécula de RNAm (RNA 
mensageiro) é considerada como molécula intermediária 
do fluxo as informações genéticas (GRIFFITHS et al., 
2009).

Terminada a transcrição, as moléculas de RNA 
migram para o citoplasma da célula (eucarioto) onde 
coordenam diferentes processos. Os RNAm são formados 
por um único filamento que contém sequências de 
nucleotídeos (códons), e que especificam os aminoácidos 
a serem inseridos na proteína a ser sintetizada. Os 
RNA transportadores (RNAt) são pequenas moléculas 
em forma de trevo e responsáveis pelo transporte dos 
aminoácidos até o local da síntese protéica; em uma de 
suas extremidades livres apresentam a sequência ACC 
(local aonde ocorre a ligação com o aminoácido), e em 
outra região a molécula de RNAt possui uma sequência 
de três bases denominadas anticódon. O pareamento 
códon-anticódon viabiliza a tradução que ocorre em 
sítios específicos dos ribossomos. Além desses dois 
tipos de RNA, em uma célula encontramos também os 
RNAs ribossomais (RNAr). Esses RNAs unem-se a 
complexos protéicos e estruturam os ribossomos, que são 
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compostos por duas unidades estruturais denominados 
de subunidade menor e maior e que contêm sítios de 
ligação de moléculas de RNA transportador (RNAt): 
sítio P (peptidil, onde fica o polipeptídeo em formação), 
sítio A (aminoacil, onde há a entrada dos aminoácidos) e 
sítio E (saída).  

A tradução é o processo de síntese de proteínas 
e se centra na decodificação da mensagem contida na 
molécula de mRNA. Essa decodificação está baseada na 
informação contida nas trincas de nucleotídeos (códons), 
que especificam o aminoácido a ser inserido na síntese da 
proteína. Essa correlação códon – amino ácido é definida 
pelo código genético decifrado na década de 1960 por 
Khorana e Niremberg. A análise do código nos mostra 
que 64 possíveis combinações de trincas de nucleotídeos 
podem ser obtidas para os 20 aminoácidos existentes, 
havendo mais de um códon para um mesmo aminoácido. 
Dentre as combinações possíveis, três não especificam 
aminoácidos e são chamados de códons de terminação ou 
parada, pois estão diretamente relacionados ao término 
do processo traducional (ALBERTS, 1999). À medida 
que o ribossomo se desloca pela molécula de RNAm, a 
proteína vai sendo decodificada, e ao final do processo 
ocorre a dissociação das subunidades estruturais do 
ribossomo.

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais 
para o Ensino Médio – PCN+, o estudo da Genética e 
da Biologia Molecular gera reflexões críticas sobre as 
relações entre ciência, tecnologia e sociedade, por isso 
se faz necessário conhecer a estrutura molecular da 
vida, por esta se caracterizar como um dos elementos 
essenciais para um posicionamento criterioso relativo 
ao conjunto das construções e intervenções humanas no 
mundo contemporâneo (PCN +, 2000).

OBJETIVO
Propor uma metodologia lúdica e facilitadora da 

construção do conhecimento sobre a síntese protéica, 
processo fundamental para a compreensão da relação 
entre genes, proteínas e do equilíbrio celular.

MATÉRIAS E MÉTODOS
As peças do jogo foram realizadas com materiais 

de baixo custo e recicláveis:
1. Dado - Caixa cúbica de papelão com 

aproximadamente 14 cm3. Em cada uma das facetas do 
dado, um desenho ilustrativo indica a ação a ser realizada 
pelo jogador (Figura 1).

Faces do dado:
Convocação ( ) - O jogador poderá escolher 

algum aluno da sala para responder a pergunta em seu 
lugar (Figura 1 - F.1).

Perde a vez (X) - O jogador fica uma vez sem 
jogar (Figura 1 - F.2).

Inversão (  ) - O jogador tem uma de suas bases 
nitrogenadas trocadas aleatoriamente (Figura 1 - F. 3).

Recomeço (  ) - O jogador deve recomeçar todo 
o processo da transcrição no  núcleo (Figura 1 – F. 4).

Avanço (   ) - Ande uma casa sem responder a 
pergunta e ganhe a base nitrogenada (Figura 1 – F. 5).

Pergunta extra (?) - Responda duas perguntas 
para selecionar uma base nitrogenada (Figura 1 – F. 6).

Figura 1. Faces do dado

2. Cartas de perguntas - Cinquenta cartas 
possuindo 9,5 por 10,5 cm cada, e contendo perguntas 
relacionadas à genética geral enfocando a síntese protéica 
(Figura 2 – F. 1. b).

3. Ficha dos aminoácidos – Feitas com papel 
cartão e medindo 13,5 por 4,5 cm (Figura 2 - F.1.a).

4. Placas dos jogadores – Doze placas de 27 
por 15 cm, sendo seis delas correspondentes a RNAt 
e seis outras correspondentes a RNAm. As placas são 
confeccionadas com papelão e barbante, para serem 
penduradas no pescoço do participante. Cada placa 
possui fitas adesivas do tipo dupla face para adesão das 
letras representativas das bases nitrogenadas (Figura 2 
– F. 2).

5. Tabuleiro - Tecido Não Tecido (TNT) - azul, 
rosa, roxo e marrom; folhas e letras de Etil Vinil Acetato 
(EVA). TNT azul com medidas de 2,64 por 1,40 m foi 
utilizado como fundo do tabuleiro, com os de cor rosa 
e roxo foram feitos círculos e colados ao fundo azul, 
representando o citoplasma e o núcleo de uma célula 
respectivamente. O TNT de coloração marrom foi 
utilizado na representação do ribossomo e os de coloração 
verde serviram para delimitar regiões celulares. Letras 
de EVA também foram usadas para identificação das 
posições no tabuleiro (Figura 2- F. 3).
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6. Letras – Feitas com cartolina coloridas e utilizadas 
na representação das bases nitrogenadas A (adenina), C 
(citosina), G (guanina), U (uracila) e T (timina), com 7 

cm cada (Figura 2 - F. 4).

Figura 2. Peças do jogo

7. Quadro do Código Genético Universal - 
imagem ilustrativa para consulta durante o jogo. (Figura 
3).

Figura 3. Código Genético Universal (http://
www.google.com.br/imgres)

REGRAS DO JOGO
1. O professor deve escolher 12 alunos para 

participarem do jogo, sendo estes divididos em 2 
equipes de 6 alunos cada. Destes seis alunos, 3 juntos 
representarão moléculas de RNAm e os outro, de forma 
individual, simbolizarão moléculas de RNAt. Durante o 
jogo, os alunos RNAm usarão uma placa demonstrativa 
onde serão anexadas as letras simbolizando as trincas 
(códons) transcritos; os RNAt usarão placas simbolizando 
os anticódons.

2. Os jogadores se posicionarão inicialmente no 
tabuleiro na região representativa do núcleo. Logo no 
início do jogo os alunos/ moléculas RNAt se dirigirão à 
região do citoplasma.

3. O professor representa o DNA, e apresenta 
para os alunos RNAm das duas equipes trincas de 

nucleotídeos sucessivamente. Para iniciar o jogo, o 
professor apresentará a sequência TAC, que simula o 
início do processo transcricional. 

4. O professor não poderá intervir na escolha dos 
nucleotídeos.

5. Os alunos representantes do RNAm de cada 
equipe devem jogar o dado, seguir as instruções do 
mesmo e responder pelo menos três perguntas cada um, 
selecionadas por eles aleatoriamente. Para cada resposta 
correta, o jogador irá escolher uma letra que deverá 
ser correspondente a um dos nucleotídeos da trinca 
apresentada pelo professor. Caso o aluno não responda 
corretamente a questão, ele não adquire uma letra/ 
nucleotídeo, passando a vez do jogo a um membro da 
outra equipe. Somente após o primeiro aluno RNAm ter 
acertado as três questões e se posicionado no primeiro 
quadrado verde da região nuclear é que o segundo 
aluno RNAm terá o direito de jogar o dado e responder 
as questões. Tendo respondido corretamente as três 
questões esse segundo aluno/ molécula se posicionará 
no segundo quadrado verde da região nuclear e dará as 
mãos ao primeiro aluno/ molécula. Somente após os três 
alunos de cada equipe terem respondido corretamente a 
nove perguntas é que eles podem sair do núcleo, mas de 
mãos dadas representando a molécula mensageira recém 
sintetizada e contendo trincas de nucleotídeos.

6. No citoplasma, e de mãos dadas, os alunos 
RNAm de cada equipe se posicionarão no tabuleiro em 
regiões especificas dos ribossomos (sítios A, P e E). O 
primeiro aluno se posicionará no sitio P, o segundo, no A 
e o terceiro ficará momentaneamente fora do ribossomo. 
Posteriormente, os jogadores representantes de 
moléculas RNAt de cada equipe reconhecerão as trincas 
(códons) presentes no RNAm de sua equipe. Baseado no 
pareamento códon-anticódon e respeitando-se o quadro 
do código genético universal, os alunos RNAt levarão 
para região do ribossomo um aminoácido pertinente. 
Entretanto, antes de levarem o aminoácido para a região 
ribossomal, cada um dos alunos RNAt também deverá 
responder a três questões referentes ao processo da 
tradução, escolhidas aleatoriamente. 

7. A tradução ocorrerá de tal forma que, quando o 
primeiro RNAt levar seu respectivo aminoácido ao sítio 
P, o aluno RNAm posicionado nesse sítio se deslocará 
para o sitio E. Em seguida, o aluno RNAm que se 
encontrava no sítio A, se deslocará para o sítio P e, o 
terceiro aluno RNAm, se posicionará fora do ribossomo 
e poderá então se alocar no sítio A, que se encontra 
vazio. Dessa maneira, as trincas de nucleotídeos contidas 
no RNAm poderão ser decodificadas com o auxílio de 
alunos/moléculas RNAt e, assim, a dinâmica do processo 
traducional será ilustrada.
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8. Ganhará o jogo a equipe que obtiver a sequência 
correta de três aminoácidos formando um peptídeo ao 
final do tabuleiro.

DISCUSSÃO
 O trabalho aqui proposto foi desenvolvido e 

aplicado na disciplina de Genética Geral para alunos 
do curso de Ciências Biológicas - Licenciatura, no 
Centro Universitário de Belo Horizonte – UNIBH. 
Após a realização desta atividade lúdica, devido ao 
seu caráter dinâmico e interativo, os alunos envolvidos 
relataram como significativa a contribuição da mesma 
na construção do conhecimento sobre síntese protéica, 
podendo ser utilizado como uma importante ferramenta 
didática pelos professores da rede básica da educação.
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Introdução

No ensino de Genética, a maior parte dos conceitos, 
inclusive os relacionados aos sistemas sanguíneos, é 
razoavelmente abstrata. A abstração, muitas vezes, causa 
uma dificuldade de visualização pelos alunos, o que pode 
levar à perda do interesse pelo conteúdo, prejudicando 
a aprendizagem. Nesse sentido, atividades que tornem 
o conteúdo mais concreto são sempre bem-vindas. 
Métodos inovadores que envolvam arte, modelos e jogos 
mostram-se promissores e ainda permitem uma maior 
interação entre o conhecimento, o professor e o aluno 
(Martinez et al., 2008). 

 No caso específico dos conteúdos relacionados 
ao sistema sanguíneo ABO, a utilização de metodologias 
alternativas e mais dinâmicas pode facilitar a compreensão 
e assim manter a atenção dos estudantes durante o 
desenvolvimento do conteúdo. Entretanto, é importante 
que os fundamentos genéticos e bioquímicos sejam 
ensinados juntos, pois os mesmos são complementares.

Esse trabalho apresenta uma proposta de modelo 
didático, de baixo custo e de fácil confecção, que 
concretiza e complementa o ensino teórico sobre os 
fundamentos bioquímicos relacionados ao sistema 
sanguíneo ABO.

aspectos relevantes Sobre o Sistema Sanguíneo 
aBo

O sistema sanguíneo ABO é um exemplo clássico 
de alelos múltiplos em humanos (Tamarin, 1996). Esse 
sistema é codificado por um gene que possui três alelos 

principais: IA, IB e i. Como a espécie humana é diplóide, 
é possível reconhecer seis genótipos diferentes (IAIA, IAi, 
IBIB, IBi, IAIB e ii) e quatro fenótipos: os grupos sanguíneos 
A, B, AB e O (Bernestein, 1924 citado por Watkins, 
2001). Os fenótipos A, B e O foram descobertos por 
Karl Landsteiner em 1901, o primeiro a desvendar os 
mistérios sobre esse sistema sanguíneo, mas o fenótipo 
AB só foi descoberto um ano mais tarde por Decastello e 
Sturli (Watkins, 2001).

A heterogeneidade fenotípica do sistema 
sanguíneo ABO é devida à diferença estrutural do gene 
das glicosiltransferases. Os alelos IA e IB codificam as 
glicosiltransferases responsáveis pela transferência 
de resíduos específicos dos açúcares N-acetil-
galactosamina e N-galactosil à galactose terminal de 
uma substância precursora, conhecida como substância 
H, que os converte em antígeno A ou B, respectivamente. 
A substância H é gerada a partir da adição de fucose à 
cadeia de polissacarídeo da superfície das hemácias por 
uma fucosiltransferase e é um precursor obrigatório para 
a expressão dos alelos A e B (Batissoco e Novaretti, 
2003). O alelo i é um alelo nulo, isto é, não codifica 
nenhuma transferase modificadora da substância H. 
Dessa forma, os alelos IA e IB determinam, na superfície 
das hemácias, um antígeno cada um. O alelo i, por sua 
vez, não determina a produção de antígenos destes tipos 
e os alelos IA e IB são totalmente dominantes em relação 
a ele. No genótipo IAIB, cada um dos alelos produz seu 
próprio antígeno, portanto eles são ditos codominantes 
(Griffiths et al., 2002).

Antígenos são substâncias que induzem o sistema 
imune a produzir anticorpos (proteínas que se ligam aos 
antígenos). Com relação a esse mecanismo de indução, 
o sistema ABO é uma exceção, pois os anticorpos estão 
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presentes sem o prévio contato com o antígeno (Tamarin, 
1996).

Esses anticorpos são encontrados no plasma 
sanguíneo e sua formação começa logo após o 
nascimento, por causa da contaminação natural por 
bactérias que possuem glicoproteínas semelhantes aos 
antígenos A e B e devido a alguns alimentos ingeridos 
pelos recém-nascidos. Assim, crianças do grupo A 
produzem anticorpos anti-B já que reconhecem a 
glicoproteína bacteriana semelhante ao antígeno B 
como estranha ao seu organismo. As crianças do grupo 
B produzem anticorpos anti-A pelo mesmo motivo 
que as do grupo A produzem anti-B. Já as crianças do 
grupo O formam os dois anticorpos, uma vez que os 
dois antígenos bacterianos (A e B) são estranhos ao seu 
organismo, e as do grupo AB (com os dois antígenos) 
não reconhecem a presença dos antígenos bacterianos e 
não formam anticorpos (Kirkman, 2010).

 Se o sangue de um indivíduo do grupo A for 
doado a um indivíduo do grupo B, as hemácias A 
do doador serão aglutinadas pelos anticorpos anti-A 
presentes no plasma do receptor. Os aglomerados 
de hemácias obstruem pequenos vasos sanguíneos e 
causam problemas circulatórios. Algum tempo depois, 
a ligação dos anticorpos nas hemácias pode mediar 
a lise e a fagocitose dessas células, o que provoca 
liberação de hemoglobina e outros produtos no plasma. 
A hemoglobina é liberada em quantidades que podem 
ser tóxicas para as células renais, provocando necrose 
aguda de células tubulares renais e insuficiência dos rins. 
Podem ocorrer, também, febre alta, choque e coagulação 
intravascular disseminada, a qual pode causar a morte 
por hemorragia. O mesmo ocorre se um indivíduo do 
grupo B doar sangue a um do grupo A (Abbas et al., 
2008).

 Como indivíduos do grupo O não têm antígenos 
nas hemácias, pequenas quantidades desse tipo de sangue 
poderiam ser doadas a qualquer receptor. Por isso, 
pessoas do grupo O são chamadas “doadores universais”. 
De modo semelhante, pessoas do grupo AB, por não 
terem anticorpos dessa natureza, aceitariam pequenas 

transfusões de qualquer tipo de sangue, sendo chamadas 
de “receptores universais” (Burdett e Stepnhens, 2006).

 Nas transfusões sanguíneas entre sangues 
diferentes, é raro que o sangue transfundido cause a 
aglutinação das células do receptor. Isso não ocorre 
porque a porção plasmática do sangue do doador é 
diluída por todo o plasma do receptor, diminuindo a 
concentração de anticorpos transfundidos até um nível 
incapaz de causar aglutinação (Guyton e Hall, 2006). 

materiais e métodos

material necessário:
Bolas de isopor pequenas; palitos de dente; 

miçangas de duas cores diferentes (vermelha e azul, por 
exemplo); fitas adesivas coloridas (das mesmas cores das 
miçangas), tintas das mesmas cores das fitas adesivas e 
tinta vermelha; caixinhas que podem ser feitas de papel 
ou outro material, onde serão feitas as simulações.

preparo do material:
1) As bolas de isopor devem ser pintadas de 

vermelho, representando as hemácias.
2) Os palitos de dente representarão os anticorpos 

e os antígenos. Metade deles deve ser coberto com fita 
adesiva vermelha e, a outra metade, com fita adesiva 
azul. As pontas devem permanecer descobertas e serem 
pintadas da mesma cor da fita adesiva. Nos palitos que 
representam os antígenos deve ser encaixada, em uma de 
suas pontas, uma miçanga da mesma cor da fita adesiva. 
Os palitos que representam os anticorpos permanecerão 
sem as miçangas.

representação dos tipos sanguíneos do sistema 
aBo

Os palitos com miçangas representam os 
antígenos e por isso são fixados nas hemácias pela ponta 
sem miçanga. As hemácias (com os antígenos) e os 
anticorpos (palitos sem miçangas) são colocados dentro 
das caixinhas. Portanto, deve-se montar 4 caixinhas, 
cada uma delas representando um tipo sanguíneo, como 
mostram a Tabela 1 e a Figura 1.

tabela 1. Representação dos grupos sanguíneos do Sistema ABO

Tipo Sanguíneo Cor do Palito c/ Miçanga 
(Antígeno)

Cor do Palito s/ Miçanga
(Anticorpo)

A (Fig. 1A) Vermelho Azul

B (Fig. 1B) Azul Vermelho

AB (Fig. 1C) Vermelho e Azul Nenhum

O (Fig. 1D) Nenhum Vermelho e Azul
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Simulação de uma transfusão sanguínea
Para representar uma transfusão sanguínea em 

que não há aglutinação de hemácias, basta montar 
duas caixinhas com sangues do mesmo tipo, como por 
exemplo, sangue A, e depois “transportar” as hemácias 
de uma caixinha para a outra. Como os antígenos 
(palitos com miçangas) são de cores diferentes dos 
anticorpos (palitos sem miçangas), eles não se ligarão e, 
portanto, não ocorrerá aglutinação. Apesar de não haver 
separação de células durante as transfusões sanguíneas, 
os anticorpos do doador (palitos sem miçanga), não 
precisam ser transportados de uma caixinha para a outra, 
durante a demonstração, porque esses anticorpos diluem-
se no plasma do receptor e por isso não estão envolvidos 
diretamente no processo de aglutinação.

 Para representar uma transfusão sanguínea em 
que ocorre aglutinação, deve-se montar duas caixinhas 
com sangues de tipos diferentes, como por exemplo, 
sangue A e sangue B. Em seguida, deve-se transportar 
as hemácias de um dos tipos sanguíneos para a outra 
caixinha, simulando a transfusão. Devido ao fato de os 
antígenos das hemácias transplantadas serem da mesma 
cor dos anticorpos contidos no plasma sanguíneo presente 
na caixinha, eles se ligarão e, com isso, ocasionarão o 
processo de aglutinação (Fig. 2).

Sugestões para uso em sala de aula
Esse material pode ser usado de forma 

demonstrativa pelo professor, ou pode-se confeccionar 
vários kits e os próprios alunos simularem os grupos 
sanguíneos e diversas situações de transfusões 
sanguíneas. Assim, os estudantes perceberão, na prática, 
quais grupos sanguíneos podem ser doados para o outro 
sem que haja aglutinação. Para tornar a atividade ainda 
mais dinâmica, os alunos podem representar os seus 
próprios grupos sanguíneos e simularem transfusões 
entre eles.
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Figura 1

Figura 1. Representação dos Tipos Sanguíneos A (A), B (B), AB (C) e O (D). Bolas de isopor = hemácias; 
Palitos vermelhos com miçangas = Antígeno A; Palitos azuis com miçangas = Antígeno B; Palitos vermelhos sem 
miçangas = Anticorpo anti-A; Palitos azuis sem miçangas = Anticorpo anti-B.

Figura 2

Figura 2. Representação de transfusão sanguínea de um doador Tipo B (palitos azuis com miçangas) para um 
receptor Tipo A (palitos vermelhos com miçangas). A aglutinação é representada pela ligação de hemácias B entre 
si, através de anticorpos anti-B (palitos azuis sem miçangas), já presentes no plasma do receptor.



42

05.02, 42-47 (2010)
www.sbg.org.br

ISSN 1980-3540

2010: UM SÉCULO DE DROSOPHILA NA GENÉTICA.

Lenira M N Sepel  e  Élgion L S. Loreto
Departamento de Biologia e PPG Educação em Ciências, CCNE, Univ. Fed. de Santa Maria, Santa Maria. RS.
elgion.loreto@pq.cnpq.br

Resumo 
Há cem anos, uma mosquinha, a Drosophila, foi 

empregada pela primeira vez como organismo experimental 
para dar suporte a algumas teorias de uma ciência “novata”: 
a Genética. Com o passar dos anos, esta mosquinha se 
tornou mais e mais popular na ciência. Revelou-se um 
modelo muito versátil e hoje, na era genômica, ela vem 
sendo usada para auxiliar no entendimento de fenômenos 
biológicos muito diversos, entre eles os processos do 
desenvolvimento, envelhecimento, câncer, mal de 
Alzheimeir, comportamentos de aprendizagem, alcoolismo 
entre tantas outras aplicações. Neste artigo apresentamos 
um pouco da história da Drosophila enquanto organismo 
experimental, destacamos seu potencial para aplicação na 
sala de aula e sugerimos algumas leituras interessantes sobre 
este organismo-modelo centenário e ainda tão promissor.

Organismo-modelo
 No início do século XX, a Ciência ganhou um 

campo totalmente novo, a Genética. Desde então, as 
informações nessa área se acumulam de modo rápido e 
várias aplicações resultantes das pesquisas em genética 
fazem parte do nosso dia-a-dia.

 Há muito que comemorar e há muito o que 
lembrar. As primeiras décadas da Genética foram 
marcadas por experimentos elegantes e definitivos que 
consolidaram os novos conhecimentos advindos da 
redescoberta dos trabalhos de Mendel.

Figura 1 – Drosophila melanogaster, por um sé-
culo a “musa da Genética” (crédito da figura, ver após 
bibliografia).

 Vários organismos começaram a ser usados 
como fonte de informação na intensa busca por 
compreender os mecanismos de transmissão das 
características hereditárias. Surgiram assim os primeiros 
organismos-modelo para a pesquisa em Genética. A 
designação “organismo-modelo” se aplica às espécies 
que são utilizadas para investigar um problema particular 
e produzem resultados que não se aplicam apenas 
àquele grupo em estudo, mas a várias outras espécies. 
Dependendo do tipo de pesquisa, as conclusões obtidas 
a partir de um organismo-modelo podem ser estendidas 
a várias espécies, ou a todas, sendo consideradas 
conclusões “universais”.

 A estreia da mosca das frutas como organismo-
modelo para elucidar mecanismos de transmissão de 
características e estabelecer as relações entre genes e 
fenótipos ocorreu em 1910, quando Thomas Hunt Morgan 
publicou na revista Science os resultados de pesquisas 
com cruzamentos de Drosophila melanogaster. Desde 
então, Drosophila tornou-se um dos organismos-modelo 
mais estudados e versáteis da pesquisa em Genética. O que 
permitiu à Drosophila ser tão adequada como organismo-
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modelo? A facilidade e o baixo custo de manutenção 
em laboratório; um ciclo de vida curto, que permite 
o nascimento de uma nova geração a cada dez dias; a 
produção de proles numerosas, pois uma única fêmea 
pode gerar centenas de descendentes; a complexidade 
das características fenotípicas morfoanatômicas e 
metabólicas; a possibilidade de observar os cromossomos 
de modo mais detalhado.

A primeira contribuição: os genes estão nos 
cromossomos

 O primeiro trabalho em que o gênero Drosophila 
foi usado marcaria a história da Genética pela novidade 
que trazia para os padrões mendelianos de herança. Até 
então, as buscas por características que se ajustassem 
às proporções descritas por Mendel se restringiam 
aos padrões dominante e recessivo, independentes da 
localização cromossômica. Morgan apresentou uma 
nova forma de herança, a herança ligada ao cromossomo 
X, que não fazia parte das observações de Mendel. 

 Através da análise dos resultados de vários 
cruzamentos, Morgan demonstrou que a cor do olho 
em D. melanogaster, – a pequena mosca das frutas 
- era determinada por um gene que fica em um dos 
cromossomos sexuais. Nessa espécie de mosca, as fêmeas 
têm dois cromossomos X e os machos, um X e um Y. O 
padrão de transmissão da cor do olho era diferente das 
proporções mendelianas típicas. Morgan concluiu que 
a transmissão da característica estudada dependia de 
um gene que estava localizado no cromossomo X. Pela 
primeira vez, um gene responsável por uma característica 
ganhou um local específico: os genes estão mesmo nos 
cromossomos. 

 Temos que lembrar que, em 1910, os resultados 
de Mendel recém haviam sido “redescobertos” e não 
havia uma aceitação geral sobre a validade das previsões 
mendelianas. Havia naquele período muitas dúvidas. 
Questionava-se principalmente se o padrão de transmissão 
seria aplicável para todos os tipos de características e 
para todos os tipos de organismos. Até então, ninguém 
sabia também onde se localizavam os genes e a própria 
designação “gene” tinha sido empregada pela primeira 
vez, um ano antes (1909), por Johannsen. A informação 
trazida pelo trabalho de Morgan com Drosophila indicou 
a localização de um gene no cromossomo X e a partir 
dessa descoberta, as heranças antes apenas dominantes 
ou recessivas passaram a ser identificadas como 
autossômicas ou ligadas aos cromossomos sexuais.

A sala das moscas
 A partir do primeiro trabalho, Morgan e seus 

alunos Alfred Sturtevant, Calvin Bridges e Herman 
Muller, no curto espaço de cinco anos, publicaram uma 
série de artigos importantes que constituíram o suporte 
para a teoria cromossômica da herança. Os genes 
realmente ocupavam posições fixas nos cromossomos 
e, através de cruzamentos apropriados, era possível 
estabelecer em que ordem eles estavam organizados. 
Foi com Drosophila melanogaster que Morgan e seus 
colaboradores produziram os primeiros mapas genéticos, 
indicando as posições e distâncias relativas entre os 
genes de um mesmo cromossomo. Centimorgan (cM), 
a unidade criada para expressar a distância entre genes 
nos “mapeamentos genéticos”, foi uma homenagem a 
Morgan.

 Os trabalhos de Thomas Morgan e seu grupo 
foram desenvolvidos em um pequeno laboratório, 
conhecido como a “Sala das Moscas” (fly room), na 
universidade de Columbia (New York). Foi nesse 
ambiente pequeno, quase todo ocupado por prateleiras 
com frascos cheios de moscas, que as bases da Genética 
foram construídas e a Drosophila tornou-se um dos 
organismos mais úteis para a Ciência.

  Por várias décadas a “Sala das Moscas” 
não parou de produzir novidades. Em 1927, Muller 
demonstrou que expor Drosophila aos raios X ou a outras 
radiações ionizantes provocava aumento nas taxas de 
mutações e de rearranjo cromossômico. Essa descoberta 
não só abriu as portas para o entendimento das mutações, 
como facilitou a obtenção de novos fenótipos para as 
investigações genéticas. Logo os laboratórios estavam 
cheios de linhagens mutantes, com inversões e deleções 
cromossômicas provocadas pela exposição à radiação. 
Esse rico material permitiu, aos pesquisadores do início 
de século XX, novos e variados experimentos, acelerando 
a obtenção de informações sobre os fenômenos genéticos 
a partir das mutações obtidas nos estoques de Drosophila 
(Rubin e Lewis, 2000). 

 Um detalhe interessante na história de Morgan é 
que, antes de 1910, ele era um dos que se manifestavam 
de modo muito cético em relação à universalidade 
das conclusões de Mendel e também não apostava na 
possibilidade dos fatores hereditários estarem associados 
aos cromossomos. As evidências obtidas através dos 
estudos com Drosophila fizeram Morgan mudar de idéia. 
Os detalhes dessa mudança são apresentados de modo 
muito interessante por Lilian Al-Chueyr P. Martins, 
no artigo intitulado “Thomas Hunt Morgan e a teoria 
cromossômica: de crítico a defensor” (Martins,1998). 
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Figura 2 – Thomas Morgan trabalhando no “fly 
room” (crédito da figura, ver após bibliografia)

Os cromossomos politênicos
Drosophila já era um organismo experimental 

consagrado pela grande quantidade de informações 
acumuladas sobre os fenótipos mutantes obtidos 
inicialmente nos trabalhos do grupo da Sala das Moscas. 
Em 1934, a identificação de um fenômeno peculiar 
permitiria novas possibilidades para o uso desse 
organismo-modelo. Theophilus Painter descobriu que 
nas glândulas salivares das larvas de Drosophila, as 
células sofrem vários ciclos de replicação cromossômica 
sem citocinese. As cromátides-irmãs resultantes dessas 
duplicações cromossômicas sem divisão celular não 
se separam, ficam unidas de telômero a telômero. O 
resultado final corresponde a milhares de cromátides 
idênticas reunidas, formando estruturas muito grandes, 
em longitude e espessura, os chamados cromossomos 
politênicos. Nesse tipo de organização cromossômica é 
possível distinguir facilmente regiões claras e escuras, 
formando um padrão de bandas, como se fosse um 
código de barras. Essas regiões correspondem aos pontos 
em que a cromatina (associação do DNA com proteínas) 
está mais condensada (regiões escuras ou bandas) ou 
às partes em que a cromatina está menos condensada 
(regiões claras ou interbandas) (ver Figura 3).

 Em 1935 Calvin Bridges publicou um mapa 
cromossômico registrando o padrão de bandas observado 
para cada cromossomo de D. melanogaster de modo tão 
detalhado que é usado até hoje. Com a construção desse 
mapa de bandas foi possível identificar em que região 
específica de um cromossomo está um determinado 
gene, estabelecer relações entre alterações fenotípicas 
e alterações cromossômicas, detectar a presença 
de rearranjos, deleções e duplicações em regiões 

cromossômicas. Pela primeira vez foi possível integrar 
em uma única representação as informações entre mapas 
genéticos e mapas cromossômicos. A partir das análises 
das bandas cromossômicas dos politênicos de Drosophila 
também foi possível obter as primeiras evidências do 
funcionamento dos genes. As regiões cromossômicas 
onde existem genes em transcrição tornam-se 
visivelmente diferentes e são chamadas de “puffs”. A 
observação dos puffs permite acompanhar quando, em 
que situação, um gene é “ligado” ou “desligado” e, 
assim, localizar os genes nos mapas cromossômicos. 

 

Figura 3 – Cromossomos politênicos de Droso-
phila melanogaster, em que podem ser observados os 
puffs, as bandas e as interbandas (crédito da figura, ver 
após bibliografia).

Uma mosca “quase” humana
 Que organismo-modelo maravilhoso para as 

pesquisas em Genética! não apenas tem ciclo de vida 
curto, prole numerosa, manutenção fácil, fartura de 
mutantes, tem também cromossomos gigantes! Mas, 
moscas são moscas e humanos são humanos. Podemos 
aprender com uma mosca apenas os padrões mais gerais 
de funcionamento, estudar apenas fenômenos que são 
similares a todos os organismos. Por exemplo, como são 
os genes, como estão organizados nos cromossomos. 
Como os cromossomos são transferidos a cada divisão 
celular e de geração a geração... Mas, as semelhanças 
param por aí. Ou não?

 Vários pesquisadores, entre eles Edward Lewis, 
Christiane Nüsslein-Volhard, Walter Gehring e Thomas 
Kalfmann começaram a estudar os genes que controlam o 
desenvolvimento de Drosophila, um inseto holometábolo, 
com desenvolvimento que se inicia em ovo, passa por 
estágio de larva e inclui metamorfose para atingir a fase 
adulta. Aos poucos foram colecionando mutantes que 
apresentavam alterações no desenvolvimento e usaram 
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essas moscas especiais para demonstrar que a formação 
do organismo depende de uma sequência de genes que 
vão sendo ligados e desligados, seja durante a formação 
do embrião, seja durante as transformações que ocorrem 
na pupa.

  Os pesquisadores do desenvolvimento de 
Drosophila conseguiram obter informações muito 
detalhadas sobre a sequência de ativação dos genes e as 
respostas esperadas, descrevendo como, à medida em 
que os genes corretos são ativados, as várias partes que 
compõem uma mosca vão sendo formadas.

  A grande surpresa veio quando, com as novas 
técnicas que permitiram examinar os genes na sua 
composição mais fundamental, ou seja, quando as técnicas 
de sequenciamento do DNA permitiram identificar qual 
é a sequência de nucleotídeos que compõe um gene. Os 
resultados do sequenciamento dos genes envolvidos no 
desenvolvimento tornaram evidente que as sequências 
de nucleotídeos eram muito similares. As comparações 
entre genes de Drosophila e de mamíferos revelaram 
que muitos genes que controlam o desenvolvimento são 
evolutivamente conservados. Sendo assim, mais uma 
vez, Drosophila revelou-se um excelente organismo-
modelo, permitindo a identificação de genes importantes 
no desenvolvimento de humanos. 

 Um dos exemplos mais notáveis de que 
Drosophila também é um modelo para obter informações 
sobre genes que controlam o desenvolvimento de 
humanos é o trabalho desenvolvido por Walter Gehring 
e colaboradores. Em Drosophila havia sido identificado 
um gene que, quando alterado, determinava a produção 
de moscas sem olhos. Sabendo que em humanos existe 
um gene muito similar, cujas mutações estão associadas 
a um distúrbio de desenvolvimento denominado anirídia 
(ausência de íris), os pesquisadores realizaram um 
experimento que demonstrou o quanto esses dois genes 
eram funcionalmente semelhantes. Eles transferiram 
o gene humano para embriões de Drosophila. As 
moscas resultantes desse processo de transferência 
eram transgênicas, apresentavam nas suas células 
DNA humano. De acordo com as alterações realizadas 
no gene humano havia a produção normal de olhos 
nas Drosophila transgênicas ou se obtinham moscas 
com desenvolvimento de numerosos olhos espalhados 
pelo corpo. Esses experimentos foram importantes 
para demonstrar que nossos genes podiam funcionar 
corretamente em Drosophila e que a produção de moscas 
transgênicas podia ser uma boa solução para estudar o 
funcionamento de alguns genes humanos (Figura 3). 

 A Drosophila que foi tão útil para a Genética 
mendeliana, entrou definitivamente para o mundo da 
biologia molecular e, mais recentemente, da genômica. 

Em 2000, foi publicado o genoma de D. melanogaster 
e, em 2003, quando o genoma humano foi divulgado, 
foi possível comparar os dois, revelando de modo mais 
detalhado as semelhanças. É muito significativo que 
70% dos genes associados a doenças humanas tenham 
correspondentes em Drosophila. Essas semelhanças 
permitem que vários genes associados a distúrbios 
comuns na nossa espécie, tais como câncer, alcoolismo, 
doenças degenerativas do sistema nervoso, sejam 
estudados em Drosophila (Martinez-Arias 2008). Ainda 
que não sejamos moscas, podemos aprender muito sobre 
nós mesmos, estudando Drosophila.

Figura 3 – Drosophila transgênica em que um 
gene humano, envolvido na formação do olho, é mo-
dificado para ser expresso em várias partes da mosca, 
“produzindo” vários olhos em diversas partes do corpo 
do inseto.

 
Para entender evolução
 No início do século XX, com o nascimento da 

Genética, alguns pesquisadores trataram de conciliar 
os novos conhecimentos sobre a hereditariedade com a 
teoria evolutiva proposta por Darwin. Essa conciliação 
era necessária porque, quando Darwin propôs a seleção 
natural como força evolutiva, não havia uma explicação 
razoável e correta para a transmissão das características 
selecionadas de uma geração para outra. Esse era um 
ponto frágil da teoria evolutiva darwiniana.

 A união entre os conhecimentos advindos da 
Genética com a teoria evolutiva de Darwin recebeu o 
nome de Teoria Sintética da Evolução ou neodarwinismo. 
Um dos construtores da síntese entre Genética e Teoria 
Evolutiva de Darwin foi Theodozius Dobzhansky, 
pesquisador russo que foi para EUA realizar estágio na 
Sala das Moscas com Morgan e acabou naturalizado 
como norte-americano. Dobzhansky foi um entusiasta 
em empregar Drosophila como modelo para estudos 
evolutivos. Ele reconheceu que esse gênero, composto 
de aproximadamente 1500 espécies, algumas das quais 
já sendo modelos experimentais importantes, era muito 
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atrativo e promissor para estudar os mecanismos através 
dos quais a evolução ocorria. 

 Embora o gênero Drosophila tenha se tornado 
conhecido pelas espécies que são atraídas por frutos 
maduros e em início de fermentação, há outras 
espécies com uso diversificado de recursos, tanto para 
alimentação quanto para oviposição. Algumas espécies 
de Drosophila utilizam flores, outras cactos ou fungos e 
há também as que necessitam de recursos muito restritos, 
tais como as espécies que ovipositam apenas em guano 
de morcego ou em maxilípedes de uma determinada 
espécie de caranguejo. Essa variabilidade na exploração 
do ambiente torna o gênero Drosophila apropriado 
para estudar as relações entre genes e ambientes, para 
investigar como as adaptações surgem e são mantidas. 
Na busca de compreender melhor a evolução do 
gênero Drosophila, Dobzhansky começou a estudar os 
drosofilídeos das Américas e veio para o Brasil. 

 O desenvolvimento da Genética no nosso país 
está ligado aos estudos que Dobzhansky realizou nas 
décadas de 40 e 50 do século passado. Para executar suas 
pesquisas de campo sobre evolução, utilizando o gênero 
Drosophila como modelo, Dobzhansky estabeleceu 
parcerias com pesquisadores brasileiros, entre eles 
André Dreyfus e Crodovaldo Pavan, que se tornaram 
pioneiros da genética no Brasil. O artigo de Glick 
(2008) relata como mais de uma geração de geneticistas 
brasileiros tiveram uma formação direta na “escola de 
Dobzhansky”, desenvolvendo inicialmente pesquisas 
com espécies nativas de Drosophila.  Assim, pode-se 
dizer que Drosophila também foi importante para o 
desenvolvimento da genética brasileira.

Drosophila na sala de aula
 Não só para a pesquisa a Drosophila é um 

excelente material. Também pode ser um recurso didático 
excepcional, da pré-escola à universidade. 

Nas séries iniciais, permite de modo rápido e 
econômico que os professores trabalhem questões 
associadas à origem através de reprodução, as diferentes 
fases do ciclo de vida e metamorfose, auxiliando no 
desenvolvimento de habilidades tais como a observação, 
registro, associação entre informações e elaboração 
de conclusões a partir de observações (Demczuk et al 
2007). Para esta faixa etária, o texto “Drosófila, uma 
mosquinha famosa”, através de linguagem e ilustrações 
adaptadas, traz para o universo infantil as informações 
sobre o gênero Drosophila e pode ser um bom material 
suplementar a “experiência” de criar mosquinhas (do Val, 
2007). Como iniciar e manter uma cultura de Drosophila 
pode ser encontrado em: www.ufsm.br/labdros

 No ensino médio e universidade, o emprego de 

Drosophila como recurso didático pode ser muito variado. 
Algumas das aplicações são clássicas: as demonstrações 
das “leis de Mendel”, a construção de mapas de 
ligação, a observação de interação alélica e a análise 
de cromossomos. Outros usos são mais exploratórios 
e envolvem aprendizagem através de projetos. Esses 
organismos, notavelmente adequados à experimentação, 
permitem, através de técnicas relativamente simples, 
a execução de experimentos em áreas muito variadas 
tais como desenvolvimento/organogênese, etologia, 
toxicologia e mutagênese. Com pouco recurso e alguma 
criatividade experimentos muito significativos podem 
ser desenvolvidos com estas mosquinhas. 
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