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resumo
Essa atividade prática é resultado de nosso traba-

lho de acompanhamento no Serviço de Aconselhamento 
Genético do Instituto de Biociências da Universidade de 
São Paulo e foi desenvolvida com a finalidade de ajudar 
no esclarecimento das dúvidas dos casais de primos cuja 
maior preocupação é o risco de virem a ter crianças afe-
tadas em sua prole. 

Introdução
Todos os casais da população apresentam risco de 

terem filhos afetados por problemas de origem genéti-
ca. Para casais não aparentados esse risco é de cerca de 
3%. Entretanto, é de conhecimento popular que filhos 
de casais de primos têm risco aumentado de apresentar 
problemas genéticos. Sabemos que o risco aumentado de 
sua prole apresentar crianças com problemas metabóli-
cos, deformidades físicas e/ou mentais tem embasamen-
to genético. Acredita-se que cada indivíduo na população 
seja portador de um a cinco genes recessivos que, quando 
em homozigose, seriam deletérios na sua prole. A união 
de dois indivíduos aparentados aumenta a probabilidade 
que ambos sejam portadores da mesma mutação e que 
possam ter filhos afetados, a chamada homozigose por 
origem comum (Jorde e col., �996; Passarge, 2004).

Nessa atividade, uma grande genealogia é esque-
matizada. De acordo com a representação do heredogra-
ma, esses casais podem ou não ser consangüíneos. Uti-
lizando botões coloridos, representando alelos que em 
homozigose seriam prejudiciais, os participantes com-
preendem que os riscos, de acordo com o grau de paren-
tesco, são diferentes e permitem o melhor entendimento 
sobre o funcionamento de um serviço de aconselhamen-
to genético.

Objetivos
Os objetivos dessa atividade são: (1) mostrar como 

funciona a transmissão alélica, usando como exemplo 

alelos mutados que, quando em homozigose, são respon-
sáveis por características genéticas de caráter autossô-
mico recessivo; (2) permitir que o público compreenda 
por que o risco de filhos afetados na prole de indivíduos 
aparentados é maior do que na prole de casais não apa-
rentados; (3) conhecer um pouco a respeito de aconse-
lhamento genético.

Atividade
A atividade necessita de pequeno espaço e o nú-

mero de participantes pode ser variável. Estes repre-
sentarão diferentes casais de uma genealogia hipotética 
(Figura 1), cuja alteração genética que resulta em uma 
determinada doença é conhecida e o teste para detectá-la 
é factível (trata-se de uma suposição, uma vez que essa 
situação é rara em aconselhamento genético). O heredo-
grama pode ser desenhado e os participantes serão sorte-
ados de acordo com o sexo e corretamente posicionados. 
Essa etapa permite entender como é feito um heredogra-
ma, sua simbologia e a posição de cada indivíduo na ge-
nealogia. Após a montagem do heredograma, inicia-se 
a problematização. Durante a discussão, determinadas 
questões podem ser abordadas:

�. A herança é ligada ao cromossomo X ou é au-
tossômica? Por quê?

A resposta para esta questão é: - a herança é autos-
sômica. O afetado representado na genealogia é do sexo 
masculino e é portador de dois alelos mutados, herdados 
de sua mãe e seu pai (fenotipicamente normais, porém 
portadores). Se fosse uma herança ligada ao X, os indi-
víduos homens portadores necessariamente seriam afe-
tados e não haveria a transmissão de alelo mutado entre 
pai e filho. 

2. A característica em questão é dominante ou re-
cessiva? Que característica contribui para a identifica-
ção desse padrão?

A resposta é: - a característica é recessiva. Todos 
os heterozigotos são fenotipicamente normais. A presen-
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ça do casamento consangüíneo no heredograma é um fa-
tor que indica a condição de recessividade, pois há um 
afetado, filho de pais fenotipicamente normais.

3. Baseando-se no heredograma, entre os casais 
da geração IV, que desejam ter filhos, qual deles tem ris-
co mais elevado de vir a ter filhos afetados pela mesma 
doença de V-4? 

Para esta resposta é preciso ressaltar que: - trata-
se de uma situação hipotética; a alteração genética da 
doença em questão é conhecida e existe um teste para 
detectá-la. Dessa forma, o risco maior é na prole dos in-
divíduos IV-�0 e IV-��, pois os pais são heterozigotos, 
aumentando a chance de homozigose por origem comum 
(gostaríamos de enfatizar que, a priori, o risco o casal 
III-4 e III-5 seria exatamente o mesmo do casal IV-�0 e 
IV-11; no entanto, deve ficar claro que o casal III-4 e III-
5 não poderá ter outros filhos, uma vez que sua história 
reprodutiva foi encerrada). No caso do casal IV-7 e IV-8, 
o teste revelou que IV-7 não herdou a mutação que se-
grega na família e que sua esposa IV-8, não aparentada, 

também não possuía essa mutação (mutações em genes 
são eventos raros e o risco de uma pessoa da população 
ser portadora daquela mesma mutação naquele mesmo 
gene é desprezível). Assim, o risco desse casal de ter fi-
lho com a mesma doença presente em V-4 é desprezível. 
No casal IV-4 e IV-5, apesar de o teste revelar que IV-4 
é portadora, o fato de ela ter casado com um indivíduo 
não aparentado e não portador torna o risco de afetados 
desprezível.

Se o professor julgar pertinente, a atividade pode 
abordar também o cálculo de probabilidade de afetados. 
A princípio, nossa idéia é a de não utilizar cálculos pro-
babilísticos, mas a de fixar o conceito de risco maior de 
afetados por doenças genéticas na prole de indivíduos 
de uma mesma família, devido à origem comum do ale-
lo mutado: uma única mutação, presente no indivíduo 
I-2 que, ao segregar dentro da família, foi transmitida, 
dentre outros, para seus bisnetos IV-�0 e IV-��, que têm 
um filho afetado, e querem saber o risco de outra criança 
com a doença.

Figura 1. Heredograma proposto para a atividade.

Em seguida, os participantes deverão ser agrupa-
dos em pequenos conjuntos de quatro ou cinco pessoas 
para a realização da segunda etapa da atividade. Todos os 
grupos receberão:

a - uma genealogia contendo um casamento consan-
güíneo; 

b - simultaneamente será entregue um saquinho 

escuro contendo dois botões coloridos, um azul e um 
vermelho (Figura 2);

c - a informação de que o indivíduo I-� é portador 
de um alelo mutado que, em homozigose, é responsável 
por uma doença genética. Os indivíduos da população 
(II-� e II-4) são considerados homozigotos normais para 
esse alelo. 
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Figura 2. Atividade com intuito de observar a segregação de um alelo mutado que pode causar uma doença genética 
no indivíduo IV-1, filho de primos em primeiro grau. 

Cada grupo deverá fazer um sorteio, colorindo a 
bolinha que falta para os indivíduos II-2, II-3, III-�, III-2 
e IV-� (nessa ordem). Após cada sorteio, o botão reti-
rado deverá ser colocado de volta no saquinho. A idéia 
dessa atividade é fixar o conceito de que, devido ao ca-
samento consangüíneo, um único alelo mutado presente 
no indivíduo I-� pode aparecer em dose dupla três gera-
ções adiante, causando uma doença genética, fato este 
que explica a origem da crença popular sobre a maior 
probabilidade de ocorrência de crianças com problemas 
na prole de primos. 

Essa atividade foi apresentada na atividade “Ge-
nética na Praça” durante o 5�o Congresso Brasileiro de 
Genética, realizado em 2005 na cidade de Águas de Lin-
dóia, SP.
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1. Introdução
Desde 1930, a análise de dados relativos ao índice 

de mortalidade no Brasil mostra que, os tumores malig-
nos e as doenças do aparelho circulatório, são responsá-
veis por um número cada vez maior de óbitos, apontando 
para uma mudança no perfil relativo ao índice de morta-
lidade semelhante àquela observada nos países desenvol-
vidos (PISANI et al., 2002). 

De um modo geral, o termo câncer é empregado 
para designar mais de uma centena de diferentes doenças 
heterogêneas que, segundo Hanahan e Weinberg (2000), 
surgem a partir de alterações essenciais na fisiologia da 
célula, as quais, coletivamente, contribuem para o cres-
cimento dos tumores malignos. Dentre as alterações es-
senciais podem ser citadas: - suficiência em relação aos 
fatores de crescimento; - insensibilidade aos inibidores 
de crescimento; - evasão à morte celular programada por 
apoptose; - potencial ilimitado de replicação; angiogêne-
se aumentada; - invasão tecidual; - disseminação à dis-
tância (metástase). 

Sabe-se que os fatores ambientais possuem um 
importante papel na etiologia do câncer e dentre os prin-
cipais fatores para o surgimento dos tumores malignos 
estão os carcinógenos químicos e físicos, agentes infec-
ciosos e o estilo de vida do indivíduo. Esses fatores po-
dem ser assim exemplificados :

a -  certos carcinógenos químicos ambientais como 
os encontrados na fumaça do cigarro e contaminantes de 
dieta, como a aflatoxina B1; 

b - agentes físicos, como a radiação UV; 
c - outros fatores incluem vírus e bactérias pato-

gênicas, como Helicobacter pylori, o vírus do papiloma 
humano (HPV), e os vírus das hepatites B e C (HBV/
HCV); 

d - estilos de vida que ignoram determinados fato-
res de risco, como o hábito tabagista, exposição excessi-
va à luz solar, dieta gordurosa e o estresse. 

Ao contrário disso, a ingestão alimentar de fibras, 
antioxidantes e a prática de exercícios físicos podem 
contribuir na prevenção ao desenvolvimento de tumores 
malignos. Entre os fatores endógenos que influenciam 
na carcinogênese, podemos citar as variações individu-
ais nos mecanismos de defesa que incluem o sistema de 
reparo a danos do DNA e o sistema de detoxificação e 
eliminação de carcinógenos (Minamoto et al., 1999). 

1.1 Câncer: uma doença genética
O câncer pode ser considerado uma doença gené-

tica uma vez que é desencadeado por alterações no DNA 
da célula. No entanto, ao contrário das demais síndro-
mes genéticas humanas, o câncer não é necessariamente 
uma doença hereditária. Os cânceres humanos são, na 
sua maioria, de origem somática resultantes da interação 
de fatores genéticos e ambientais (PERERA, 1997). No 
caso do câncer hereditário, as mutações germinativas es-
tão diretamente associadas à predisposição familial para 
o desenvolvimento de tumores e, nesses casos específi-
cos, o câncer é uma doença genética e hereditária (CA-
MARGO et al., 1999). Assim, cerca de 5% a 10% dos 
cânceres são hereditários, provenientes de mutações na 
linhagem germinativa (FEARON, 1997) e diversos ge-
nes vêm sendo identificados como sendo importantes na 
etiologia destes tumores. Como exemplos podem ser ci-
tados os genes BRCA1 (breast cancer 1) e BRCA2 (bre-
ast cancer 2), do câncer de mama e ovário hereditário e 
o gene APC (adenomatous polyposis coli), da polipose 
adenomatosa familial (Minamoto et al., 1999). 

O câncer é uma doença cuja iniciação e progressão 
envolvem passos nos quais o DNA acumula uma série de 
mutações. Em geral, as mutações incluem alterações de 
seqüência, perdas, ganhos e rearranjos cromossômicos 
(simples ou extremamente complexos). Evidências do 
envolvimento de mutações em casos de câncer surgiram 
inicialmente da observação de alterações genéticas re-
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correntes e específicas em determinados tipos tumorais, 
a partir da observação de alterações em nível cromossô-
mico. Hoje se sabe que estas alterações afetam diferentes 
passos nas vias que regulam os processos de prolifera-
ção, diferenciação e sobrevivência celulares. 

O câncer é então resultante do crescimento de su-
cessivas populações celulares nas quais as mutações se 
acumularam em um processo denominado de expansão 
monoclonal. Este processo culmina na formação de uma 
massa tumoral com células contendo diferentes padrões 
de alterações genéticas e com extensa heterogeneidade 
intra-tumoral e de paciente para paciente, mesmo para 
subtipos histologicamente idênticos. Assim, o câncer é 
uma doença associada a alterações genéticas múltiplas, 
originando-se a partir de uma única célula normal que 
acumulou mutações após sucessivas divisões celulares 
num processo de evolução clonal (CAVENEE e WHItE, 
1995). Atualmente sabe-se que o câncer resulta de alte-
rações estruturais e/ou funcionais em genes cuja função 
é controlar o crescimento normal e a diferenciação das 
células que compõem o organismo e, ainda, que estas 
alterações envolvem tanto a ativação de proto-oncoge-
nes quanto à inativação de genes supressores de tumor 
(CHANG et al., 1995; HANAHAN e WEINBERG, 
2000). Genes associados aos mecanismos de reparo aos 
danos do DNA são considerados como um terceiro grupo 
que pode atuar direta ou indiretamente no processo de 
carcinogênese (HOEIJMAKERS, 2001). 

1.2 genes do Câncer
Sendo o câncer uma doença genética, a identifica-

ção e caracterização dos genes envolvidos na sua origem 
e progressão é de fundamental importância para a com-
preensão das bases moleculares da doença (PARMIGIA-
NI e CAMARGO, 200�). 

Os proto-oncogenes são genes celulares normais 
que atuam no controle positivo, ou seja, estimulam o 
crescimento e a diferenciação celular (IRISH e BERNS-
tEIN, 1993). São genes capazes de induzir ou manter 
a transformação celular em animais experimentais ou 
em culturas de células. Podem tornar-se oncogenes por 
meio de mutações resultantes da exposição aos agentes 
carcinogênicos físicos, químicos ou biológicos acima 
já citados. A ativação desses genes ocorre por meio de 
translocações cromossômicas, amplificações gênicas ou 
mutações de ponto, de maneira que alterações em um 
único alelo são suficientes para transformá-los em onco-
genes e contribuir na transformação maligna. Como con-
seqüência dessas alterações, a expressão dos oncogenes 
leva a uma proliferação celular anormal, resultando na 
formação do tumor (COOPER, 199�). 

Muitos dos conhecimentos atuais relacionados aos 
oncogenes foram obtidos inicialmente de estudos com 
retrovírus. Estes são vírus de RNA e, durante o seu ciclo 

de vida, necessitam da síntese de DNA através da trans-
criptase reversa. O conceito de que alguns tipos de genes 
celulares possuíam potencial oncogênico ficou claro com 
a descoberta de um homólogo do gene viral do sarcoma 
de Rous (v-src) no genoma de células normais. A partir 
desta constatação, outras seqüências de retrovírus onco-
gênicos tiveram seus homólogos identificados em célu-
las de animais superiores. Assim, os oncogenes presentes 
no genoma viral recebem a designação de v-onc (onco-
genes virais) enquanto que aqueles presentes no núcleo 
de células animais são chamados de c-onc (oncogenes 
celulares). Atualmente estão descritos cerca de 100 pro-
to-oncogenes que podem ser classificados em diferentes 
grupos, baseados nas propriedades funcionais de seus 
produtos protéicos: fatores de crescimento, receptores de 
fatores de crescimento, proteínas transdutoras de sinais, 
fatores de transcrição e reguladores de apoptose (SILVA, 
200�).

Uma segunda classe de genes, os supressores tu-
morais, atuam como reguladores negativos, ou seja, fun-
cionam como freios da proliferação celular (VERMA e 
tRIANtAFILLOU, 1998). Existem aproximadamente 
30 genes supressores tumorais identificados que codifi-
cam para proteínas reguladoras dos checkpoints celula-
res e inibem a progressão do ciclo celular, caso o DNA 
esteja danificado. Muitos autores incluem nesta classe as 
proteínas que promovem apoptose e aquelas envolvidas 
no reparo a danos do DNA. Uma vez que estes genes 
controlam negativamente a proliferação e a sobrevivên-
cia celulares, mutações que levam à perda das funções 
por eles reguladas podem contribuir para o desenvolvi-
mento de um tumor. Conseqüentemente, alterações inati-
vadoras liberariam a célula da inibição imposta por estes 
genes, levando à proliferação desordenada, característica 
das células cancerosas (WEINBERG, 1991). 

Em contraste com as mutações para proto-oncoge-
nes, que atuam como dominantes celulares, as mutações 
que inativam genes supressores de tumor são recessivas 
pois somente afetam o seu funcionamento quando ambos 
os alelos são mutados. A descoberta dos genes supresso-
res de tumor ocorreu com base em três linhas principais 
de evidências: estudos com híbridos entre células malig-
nas e normais, câncer familial e estudos de perda alélica 
ou de heterozigose (Loss of heterozygosity- LOH) em tu-
mores (SILVA, 200�). 

O conhecimento atual sobre esta classe de genes 
veio da observação de Knudson, em 1971, de que apro-
ximadamente 30% dos casos de retinoblastoma eram bi-
laterais. Assim, foi sugerido que estes tumores possuíam 
uma base hereditária (KNUDSON, 2001) e a hipótese 
postulada por Knudson é conhecida por “inativação em 
dois passos” e propõe que tanto os casos hereditários 
quanto aqueles esporádicos seriam causados por dois 
eventos mutacionais no gene retinoblastoma (RB1). No 
retinoblastoma hereditário, um alelo mutado é herdado 
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pelo indivíduo determinando o aparecimento dos tumo-
res em idade precoce, ainda na infância, mas a inativa-
ção somática do segundo alelo é necessária para o desen-
volvimento tumoral. No retinoblastoma não hereditário, 
para que haja a inativação das duas cópias do gene RB1, 

são necessários dois eventos somáticos independentes, 
levando ao aparecimento dos tumores em idade mais tar-
dia, já na fase adulta do indivíduo (SILVA, 200�). 

A tabela 1 ilustra as principais diferenças entre 
proto-oncogenes e genes supressores de tumor.

tabela 1. Características principais dos oncogenes e genes supressores de tumor

Características Oncogenes Supressores de tumor
Mutação Dominante (ganho de função) Recessiva (perda de função)

Mecanismo de 
ativação/inativação

Mutação pontual, translocação, 
amplificação gênica e 

inserção viral

Mutação pontual, perda alélica, 
metilação e inserção viral

Eventos mutacionais necessários 1 evento 2 eventos
Associação com câncer 
hereditário

Raramente (EX: Neoplasia 
Endócrina Múltipla tipo 2)

Freqüentemente (EX: Síndrome 
de Li-Fraumeni)

Funções das proteínas codifica-
das

Fatores de crescimento, recep-
tores de fatores de crescimento, 
proteínas de transdução de sinal, 

fatores de transcrição

Proteínas envolvidas no controle 
do ciclo celular, no reparo do 

DNA e na indução da apoptose

Exemplos ABL1, MYC, K-RAS, RET RB1, TP53, BRCA1, MLH1

Legenda: ABL1: c-abl oncogene 1; MYC: v-myc myelocytomatosis viral oncogene homolog; K-RAS: v-Ki-ras2 
Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog; RET: ret proto-oncogene; RB1: retinoblastoma 1; TP53: tumor protein 
p53; BRCA1: breast cancer 1; MLH1: mutL homolog 1, colon cancer, nonpolyposis type 2.

2. Perspectivas Futuras
As vias através das quais uma célula torna-se 

maligna são muito variáveis e a descoberta dos genes 
envolvidos neste processo representou um marco no 
entendimento das bases moleculares do câncer. Assim, 
os oncogenes e os genes supressores de tumor desem-
penham um papel fundamental na gênese tumoral, e o 
aumento do conhecimento sobre eles irá, sem dúvida, 
contribuir de forma decisiva para o desenvolvimento 
de métodos diagnósticos mais sensíveis e permitir uma 
atuação melhor, mais específica e eficaz no campo da 
prevenção, prognóstico, seguimento e terapêutica dos 
pacientes (PARMIGIANI e CAMARGO, 200�).

Atualmente a importância prática do conhecimen-
to dos chamados genes do câncer deve-se ao fato de que 
eles são alvos potenciais para novos tipos de terapias 
que procuram eliminar seletivamente as células cance-
rosas, poupando as células normais e reduzindo os efei-
tos colaterais para os pacientes. Exemplos deste tipo de 
abordagem que já estão sendo utilizados com sucesso: 
o Herceptin, um anticorpo humanizado específico (são 
anticorpos modificados, contendo seqüências de aminoá-
cidos encontrados em humanos para evitar reações de re-
jeição) para células que hiper-expressam o gene ERBB-2 
e que é utilizado no tratamento do câncer de mama, e o 
Gleevec, um agente químico inibidor da atividade tirosi-

na-quinase da proteína de fusão BCR/ABL, resultante da 
translocação entre os cromossomos 9 e 22, na leucemia 
mielóide crônica (SILVA, 200�). 

O mapeamento e o seqüenciamento do genoma 
desenvolvidos durante o Projeto Genoma Humano revo-
lucionaram a Oncogenética. Depois de mais de duas dé-
cadas de pesquisa relativa ao DNA, surgiu a necessidade 
de se investigar o câncer em relação à atividade transcri-
cional das células tumorais, pois acredita-se que tal ati-
vidade transcricional pode fornecer valiosas informações 
sobre a doença (SKRZYPSKI, 2007). As metodologias 
baseadas em microarrays para a avaliação da expressão 
gênica surgiram como uma ferramenta de grande poder, 
pois possuem a capacidade de avaliar os processos bio-
lógicos em larga escala, substituindo a análise isolada 
pelo estudo de centenas a milhares de genes em um mes-
mo experimento (GUIMARÃES E FERREIRA, 200�).  
Além disso, segundo SKRZYPSKI (2007), a técnica de 
qRt-PCR (PCR Real Time), também amplamente utiliza-
da em estudos de expressão gênica, pode levar ao conhe-
cimento de perfis de expressão com valores prognóstico 
e terapêutico que muito irão contribuir para um melhor 
conhecimento das bases moleculares da doença.

De um modo geral, espera-se que, com o avanço 
dos estudos na área de genética do câncer, aumente o 
número de marcadores moleculares, possibilitando um 
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conhecimento maior da etiologia da doença e o desenho 
de novas e eficazes estratégias terapêuticas, menos tó-
xicas e mais específicas para cada paciente e para cada 
tipo específico de tumor (SILVA, 2004). De acordo com 
Hanahan e Weinberg (2000), futuramente será possível 
entender como e quando um determinado tratamento 
falhará ou beneficiará um paciente, uma vez que serão 
desenvolvidas drogas-alvo direcionadas para combater 
cada uma das propriedades adquiridas de um tumor. 
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Resumo
A construção do conhecimento em Biologia de-

pende da compreensão do conceito de variabilidade ge-
nética e de sua importância nos vários níveis de organi-
zação dos seres vivos. Devido à sua relevância didática e 
a atual disponibilidade de um grande número de notícias 
sobre pesquisas contemporâneas para uso como recur-
so pedagógico, propomos uma atividade interativa que 
simula e reforça os conceitos de genes, alelos e variabi-
lidade genética.

Introdução
A compreensão do conceito de variabilidade gené-

tica e de sua importância nos vários níveis de organiza-
ção dos seres vivos é fundamental para a construção do 
conhecimento em Biologia. Esta compreensão é deter-
minante no processo ensino-aprendizagem de diversos 
temas contemplados pela Biologia no ensino médio. En-
tre eles, podemos citar: mutação, permutação (crossing-
over), padrões de herança, reprodução sexuada e assexu-
ada, evolução e relações ecológicas.

A variabilidade genética, por vezes subentendida 
sob termos mais abrangentes como “diversidade biológi-
ca” ou “biodiversidade”, é foco atual de grande parte das 
pesquisas científicas, as quais são freqüentemente expos-
tas em diferentes veículos de mídia.

Para ilustrar esta condição, uma busca rápida rea-
lizada no início de 200� na internet, por informações em 
português divulgadas durante o ano de 2007, utilizando 
as palavras-chave “variabilidade genética”, “diversidade 
biológica” e “biodiversidade” no site Google, resultou 
em aproximadamente 1.000.000 de páginas. Mesmo que 
nem todas contenham informações criteriosas sobre o 
tema, muitas apresentam conteúdo que pode ser explo-
rado didaticamente, dependendo do domínio e compre-

ensão do tema e também do grau de aprofundamento que 
se deseja.

A expressão variabilidade genética (ou biodiver-
sidade molecular) é utilizada para se referir à diversida-
de de alelos existentes nos vários locos gênicos de uma 
espécie. É menos abrangente que diversidade biológica 
ou biodiversidade, pois esta é aplicada ao conjunto de 
variabilidade ecológica (como o número de espécies de 
uma comunidade e suas interações) e genética.

A fonte primária de toda a variabilidade genética 
é a mutação. Este termo tem significado bastante abran-
gente pois é aplicado tanto aos vários tipos de alterações 
que ocorrem no material genético quanto aos processos 
que lhes dão origem. A mutação é um processo aleatório, 
que dá origem a novas versões de genes, os alelos. É 
um fenômeno considerado não-adaptativo, ou seja, não 
ocorre com a “finalidade” de tornar um indivíduo adap-
tado.

Como as condições ambientais podem variar de 
forma não previsível, organismos portadores destas mu-
tações podem vir a ter maior ou menor chance de sobre-
viver e produzir descendentes, num processo conhecido 
como seleção natural. Caso o alelo mutante não tenha 
influência sobre a chance de sobrevivência dos portado-
res, sua freqüência na população irá oscilar ao longo das 
gerações (deriva genética), podendo tanto desaparecer 
quanto se fixar.

Embora somente um pequeno número destes ale-
los confira vantagem adaptativa, considera-se que quanto 
maior o repertório de alelos diferentes em uma popula-
ção, maior será a chance de indivíduos desta população 
sobreviverem a variações ambientais. É a variação gené-
tica que fornece o material básico para a seleção natural 
e, portanto, para a evolução das espécies.

Essa mesma variabilidade é que permite aos pes-
quisadores comparar indivíduos, populações e mesmo 
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espécies diferentes. Nestas pesquisas, quando um deter-
minado alelo ou um conjunto deles pode ser associado 
a uma característica em estudo, a análise estatística dos 
resultados permite verificar se esse alelo é ou não herda-
do junto com aquela característica.

Com o intuito de contribuir para o desenvolvimen-
to do tema variabilidade genética em sala de aula, apre-
sentamos uma proposta de atividade interativa utilizando 
cartas de baralho.

Instruções
Esta atividade pode ser realizada com dois bara-

lhos comuns, utilizando-se as cartas numeradas de 2 a 10 
– para que as variáveis sejam apenas números e naipes. 
Cada carta do baralho representa dois genes: o gene “nú-
mero” e o gene “naipe”. Ao optarmos pela investigação 
do gene “naipe”, sabemos que poderão ser encontrados 
apenas quatro alelos (paus, copas, espada e ouro), en-
quanto se a opção for o gene “número”, a variação será 
maior, apresentando nove alelos (2 -10). Após embara-
lhar todas as cartas, prossiga da seguinte forma:

a) Distribua duas cartas para cada aluno;
b) Solicite a participação de alguns voluntários para 

compor um grupo (amostra populacional);
c) Reproduza a tabela exemplificada a seguir (Tabela 1) 

no quadro-negro, preenchendo-a com as informações 
obtidas na amostra populacional:

Tabela 1. Resultado da avaliação dos alelos dos genes 
“número” e “naipe” na amostra populacional.

Amostra populacional

Indivíduo
Alelos dos genes

Número Naipe
1
2
3
n

d) Faça uma lista dos alelos que não foram encontrados 
nessa amostra populacional.

Esta etapa da atividade permite a comparação da 
taxa de variabilidade existente na amostra e sua repre-
sentatividade em relação à população (a turma inteira). 
Enquanto na investigação do gene “naipe” há grande 
chance de se detectar a presença de todos os alelos na 
amostra (pois cada naipe corresponde a 25% da popu-
lação – total de cartas), no gene “número”, a variabili-
dade maior e a baixa freqüência de cada alelo resultará, 
muito provavelmente, em não detecção de alguns alelos 

na amostra, uma vez que cada alelo do gene “número” 
corresponde a aproximadamente 10% das cartas.

É necessário ressaltar que, diferentemente desta 
atividade, nas situações reais de pesquisa não se conhe-
ce a variabilidade total existente em uma população. A 
simulação possibilita a oportunidade de discutir o tama-
nho adequado das amostras populacionais para investi-
gação científica, para que estas sejam representativas da 
população. Após esta etapa, continue a atividade com a 
leitura da notícia “Variação genética é ligada a doença 
cardíaca”.

Notícia: “Os caucasianos com uma variação genética 
comum têm 60% mais chances de desenvolver uma doença 
cardíaca do que os que não a possuem, não importando seu es-
tilo de vida, destacaram dois novos estudos. As pesquisas, que 
analisaram 40.000 pessoas em quatro países, indicam que os 
fatores genéticos podem desempenhar um papel no fato de uma 
pessoa desenvolver uma doença cardíaca, mais ainda se fumar, 
for sedentária ou não fizer dieta, fatores de risco já conhecidos. 
As doenças cardíacas são a principal causa de morte nos países 
ocidentais. Aproximadamente 25% das pessoas de origem eu-
ropéia têm esta variante genética, que aparece numa região do 
cromossomo 9, informaram os cientistas. ‘Se pudermos identi-
ficar os fatores genéticos que influem no risco de desenvolver 
uma doença cardíaca além dos fatores de risco conhecidos, po-
demos fazer um trabalho melhor na hora de identificar as pes-
soas que se beneficiarão mais de uma intervenção precoce para 
reduzir seu risco’, disse Ruth McPherson, diretora do Heart 
Institute Lipid Research Laboratory da Universidade de Otta-
wa e principal autora de um dos estudos. McPherson e seus co-
legas analisaram o DNA de 1.300 pacientes cardíacos e 1.500 
pessoas saudáveis em Ottawa, procurando variações genéticas. 
Os resultados foram confrontados com os de outro amplo es-
tudo genético feito nos Estados Unidos e na Dinamarca com 
22.000 pacientes. Dos pacientes de Ottawa, 33% daqueles com 
doenças cardíacas precoces tinham esta variação genética, con-
tra 24% das pessoas saudáveis mais velhas, disse McPherson. 
Os dois estudos foram publicados na revista Science.” (http://
g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,MUL30956-5603,00.html)

Dois aspectos fundamentais presentes nesta notí-
cia devem ser abordados: o tamanho da amostra popu-
lacional e a objetividade da pesquisa. A importância do 
tamanho da amostra, demonstrada na simulação anterior, 
torna-se mais clara quando se destaca que, em um dos 
estudos indicados na matéria, foram avaliados 1.300 pa-
cientes cardíacos, mais 1.500 pessoas saudáveis e então 
os resultados obtidos foram comparados com os de outro 
estudo, em que mais 22.000 pessoas haviam sido avalia-
das. Como, provavelmente, todas as pessoas possuíam 
ascendência caucasiana, os resultados são informativos 
(até o momento, ao menos) apenas para estes, não sendo 
aplicáveis aos asiáticos, africanos etc.

Já nossa população sob investigação (os alunos de 
uma única sala de aula) e a variabilidade que nela cria-
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Grupo A

Indivíduo
Alelos dos genes

Número Naipe
1
2
3
n

Grupo B

Indivíduo
Alelos dos genes

Número Naipe
1
2
3
n

mos (cartas de baralho), certamente constitui um grupo 
muito pequeno. Além disso, ao formamos subgrupos 
dessa “população”, criamos condições para o surgimento 
de vieses estatísticos. Didaticamente, este fato justifica a 
importância do tamanho da amostra sob risco de com-
prometimento dos resultados da pesquisa.

O segundo aspecto importante, a objetividade da 
pesquisa, pode ser destacado ao ressaltar que, diferen-
temente da simulação que fizemos, na pesquisa relatada 
não se investigou aleatoriamente a variabilidade em uma 
população, mas sim, comparou-se a variabilidade entre 
dois grupos distintos (pacientes cardíacos e indivíduos 
normais). Da mesma forma, podemos formar dois gru-

pos (A e B) com novos voluntários e investigar a variabi-
lidade “genética” entre eles, da seguinte forma:

a) Solicite a participação de novos voluntários, separan-
do-os em dois grupos (A e B);

b) Reproduza a tabela exemplificada a seguir (Tabela 2) 
no quadro-negro, preenchendo-a com as informações 
obtidas nos dois grupos;

c) Compare os alelos dos genes “naipe” e “número” 
de cada indivíduo dos dois grupos (para aumentar a 
chance de discriminação), identificando as similari-
dades e diferenças entre os alelos presentes em cada 
grupo.

Tabela 2.  Resultados da avaliação dos alelos dos genes “número” e “naipe” nos grupos amostrais A e B.
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Resumo
A atividade “O mapa da mina: entendendo o 

mapeamento gênico” é um recurso didático que pos-
sibilita a simulação da investigação científica sobre o 
funcionamento celular de um gene e sua identificação. 
Através da representação de um condomínio de casas e 
de seus moradores, faz-se uma associação com a célula 
eucarionte considerando-se algumas situações. Supõe-
se que os moradores são funcionários de uma mesma 
empresa que procuram manter o equilíbrio e o bom fun-
cionamento da fábrica. Assim, por analogia, durante o 
desenvolvimento da atividade, o professor pode propor 
diferentes situações atribuladas que interferem no bom 
funcionamento da célula, tentando torná-la semelhante 
à atividade de um cientista da área de genética huma-
na, que busca identificar diversos tipos de genes e suas 
funções específicas.

Introdução
Os genes são responsáveis por codificar proteí-

nas com funções específicas num organismo. Se a fun-
ção exercida pela proteína correspondente a um deter-
minado gene não é realizada, ou é realizada de maneira 
incorreta, o resultado pode ser prejudicial ao organis-
mo. Os avanços na tecnologia do DNA recombinante, 
iniciados a partir da década de 80, aliados ao seqüen-
ciamento do genoma humano, realizado no início do 
século XXI, permitiram um rápido progresso na identi-
ficação de genes (Strachan e Read, 2004).

O mapeamento de genes em locais específicos 
dos cromossomos é o foco central da genética humana/
médica. Ele proporciona o conhecimento sobre a po-
sição de um gene e sua região adjacente, permitindo o 
entendimento de suas relações com o restante do ge-
noma. As abordagens para escolha de potenciais genes 

candidatos dependerá: (1) de um grande conjunto de in-
formações obtidas previamente ao início das análises e; 
(2) de algumas considerações técnicas, dependentes de 
cada caso analisado.

O conjunto de informações prévias é obtido por 
meio de uma detalhada identificação clínica do fenóti-
po dos afetados e levantamento dos demais membros 
constituintes da família de interesse. Estabelecido o fe-
nótipo, as abordagens técnicas para o mapeamento do 
suposto gene em uma região com limites definidos tor-
nam-se imprescindíveis (Passarge, 2004). Para a identi-
ficação dos genes ao longo dos cromossomos, pode-se 
utilizar o mapeamento genético clássico ou o mapea-
mento físico/posicional.

No mapeamento genético, a freqüência de cros-
sings entre locos distintos é utilizada para determinar 
a distância relativa entre eles. Essa idéia é contrária ao 
princípio da segregação independente de Gregor Men-
del, que postula que os “fatores” (genes) são transmi-
tidos à geração seguinte independentemente uns dos 
outros. No entanto, Mendel não tinha conhecimento de 
que esses “fatores” responsáveis pelas características se 
localizam em cromossomos, e aqueles muito próximos, 
ditos ligados, não obedecem ao princípio da segregação 
independente. Para a análise por mapeamento genético 
é necessário que os alelos dos genes estudados estejam 
em heterozigose, pois somente assim a freqüência de 
crossing pode ser estimada. Entretanto, no caso de os 
alelos de um dos genes estudados estar em homozigose, 
pode-se contornar essa dificuldade por meio da utiliza-
ção de marcadores, ou seja, qualquer caráter mendelia-
no polimórfico que pode ser utilizado para seguir um 
segmento cromossômico em uma genealogia. Entre os 
marcadores moleculares mais utilizados para estudos 
de ligação estão os microssatélites e minissatélites, que 
são pequenas unidades repetitivas de nucleotídeos al-
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tamente polimórficas na população e que favorecem a 
heterozigose dessas regiões no portador. Mais recente-
mente vêm sendo utilizados também polimorfismos de 
sítio único (SNPs) nas análises de ligação para avalia-
ção de genes candidatos a doenças. As estimativas das 
freqüências de recombinação, ou seja, a distância rela-
tiva entre dois alelos, ou a distância relativa entre alelo 
e marcador, são obtidas observando-se a transmissão 
dessas regiões dentro das famílias. A fase de ligação, 
ou seja, a disposição dos alelos e marcadores em cada 
cromossomo é que vai determinar como e quão dis-
tantes os diferentes genes estão nos cromossomos. No 
estudo de uma doença genética utilizando marcadores 
moleculares, a ligação não aleatória entre um dos alelos 
do gene candidato e um determinado polimorfismo do 
marcador, observada somente nos afetados da família, 
indicam que esse gene pode ser o responsável pela do-
ença que está sendo estudada. (Jorde e col., 1996; Stra-
chan e Read, 2004). 

Para a realização da atividade aqui apresentada 
não abordaremos o mapeamento genético, apenas o ma-
peamento físico (ou posicional), que determina o local 
exato dos genes nos cromossomos. Caso o professor 
tenha interesse em saber como o mapeamento genético 
e físico podem ser utilizados em conjunto na identifica-
ção de um gene, sugerimos a leitura do artigo de Nasci-
mento e col. (2006).

O mapeamento posicional é realizado utilizando 
uma biblioteca de pequenas seqüências nucleotídicas de 
DNA cuja ordenação nem sempre é conhecida – essas 
seqüências são obtidas após digestão do DNA genômi-
co utilizando enzimas de restrição. A ordenação destes 
pequenos fragmentos é realizada por análise de sobre-
posição, após seqüenciamento do DNA. Os fragmentos 
são dispostos linearmente permitindo a criação de um 
mapa físico com as localizações específicas e a identifi-
cação de cromossomos inteiros. No caso de uma doença 
genética presente em uma família, o padrão de segrega-
ção pode indicar, por exemplo, uma herança ligada ao 
cromossomo X – a análise de pequenas seqüências nu-
cleotídicas referentes a esse cromossomo pode auxiliar 
na identificação do gene responsável por determinada 
doença. Não resta dúvida de que o mapeamento de ge-
nes e a descoberta da associação de vários deles com 
diferentes doenças genéticas foram substancialmente 
facilitados com o seqüenciamento completo do geno-
ma humano (Lander e col., 2001; Venter e col., 2001) 

e o advento de bancos de dados eletrônicos contendo 
inúmeras informações sobre o genoma de nossa espécie 
– (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/), por exemplo.

Uma outra abordagem utilizada para a identifi-
cação de genes é por meio do mapeamento funcional. 
Nesse caso, são utilizados marcadores de seqüências 
expressas, obtidos a partir de clones de cDNA (a puri-
ficação do mRNA de um tecido específico, submetido 
à reação com a enzima transcriptase reversa, permite 
a síntese de uma seqüência de “DNA complementar”, 
o cDNA). A hibridação de um conjunto de diferentes 
cDNAs com o DNA genômico permite a localização 
das seqüências de alguns genes expressos. No caso de 
algumas doenças genéticas específicas, a eventual iden-
tificação da proteína defeituosa (ou parte da proteína) 
permite sua utilização para identificação do gene: a se-
qüência de aminoácidos da proteína pode ser usada para 
deduzir parte da seqüência do RNA correspondente e 
por fim, do gene (Jorde e col., 1996; Passarge, 2004; 
Strachan e Read, 2004).

Objetivo
O objetivo principal dessa atividade é facilitar 

a compreensão sobre alguns dos diferentes elementos 
celulares e buscar a fixação dos conceitos de algumas 
técnicas utilizadas por cientistas para a identificação de 
genes, como o mapeamento gênico, tanto pelo enfoque 
funcional, quanto pelo enfoque posicional.

Material
O professor deve imprimir as figuras fornecidas 

no anexo desse trabalho; sugerimos que a dinâmica de 
execução seja feita em pequenos grupos de alunos, a 
fim de favorecer uma discussão mais aprofundada. Os 
alunos devem recortar as peças (muros, ruas, casas, 
pessoas, carros, moinho e outros), que representarão, 
por analogia, os diferentes elementos celulares (mem-
branas, cromossomos, genes, mRNA, tRNA, organe-
las e outros). Para a preparação da estrutura, conforme 
esquematizado na Figura 1, sugerimos que as figuras 
recortadas sejam coladas sobre uma manta imantada, e 
o manuseio dessa peças realizado sobre um quadro me-
talizado. Uma outra forma de realizar essa atividade é 
por meio do recorte das diferentes peças e proteção com 
papel contact ou plastificação, o que evita uma rápida 
deterioração do material. 
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Figura 1. Esquema proposto para realização da atividade.

Onde...
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Procedimentos da atividade
No início da atividade, sugerimos que o profes-

sor, sem maiores detalhes, exemplifique uma situação 
rotineira de funcionamento de uma fábrica e dos funcio-
nários que nela trabalham: o indivíduo morador de uma 
determinada casa do condomínio pega seu automóvel, 
sai da região residencial e vai para a fábrica. Para rea-
lizar seu trabalho, ele necessita que os moinhos estejam 
funcionando plenamente para fornecimento de energia e 
os caminhões tragam a matéria-prima necessária para a 
fabricação do produto de sua responsabilidade. Os pro-
dutos finais, como a farinha, o cimento, o tecido ou o 
papel, serão enviados para estabelecimentos específicos 
que os utilizarão para outros fins.

Explicitada a situação, o professor pode abrir uma 
discussão questionando os alunos:

a - O que essa representação esquemática pode 
representar em termos biológicos? A resposta adequada 
a este problema é: - espera-se que os alunos tenham com-
preendido que se trata de uma representação esquemáti-
ca de uma célula eucarionte;

b - Quais elementos da célula foram representa-
dos? Tem-se como resposta correta: - o gene (casa), loca-
lizado em um cromossomo (rua) transcreve um mRNA 
(funcionário) que se associa a uma proteína transpor-
tadora de RNA (carro) e sai do núcleo (área residencial) 
delimitado pela carioteca (muros internos), seguindo para 
o citoplasma (área onde está a fábrica), delimitado pela 
membrana citoplasmática (os muros externos); no retí-
culo endoplasmático rugoso (fábrica), a proteína (fari-
nha, cimento, tecido ou papel) é sintetizada com os ami-
noácidos trazidos pelos tRNA (caminhões) e enviada para 
o tecido alvo (estabelecimentos específicos como padaria, 
loja de materiais de construção, confecção ou papelaria). 
Para o funcionamento celular, as mitocôndrias (moinhos) 
estão em plena atividade. 

Estabelecido o funcionamento normal de uma cé-
lula, o professor deve encaminhar a discussão para os 
métodos de identificação de genes: 

c - Em situações normais de funcionamento ce-
lular, como poderíamos descobrir quais genes estariam 
envolvidos com as diferentes atividades celulares? A res-
posta seria: - em situações normais isso é praticamente 
impossível de ocorrer; os cientistas só podem obter uma 
“pista” do envolvimento de um gene quando existem al-
terações no padrão normal de funcionamento da célula; 

d - Como será então que os genes podem ser 
identificados? Para esta resposta não esperamos que os 
alunos tenham uma explicação direta – o professor pode 
contextualizar esse problema mostrando que o compro-
metimento normal do funcionamento celular é a base da 
pesquisa de vários cientistas, pois essa alteração pode ser 
decorrente de algum defeito genético específico que es-
ses pesquisadores têm interesse em identificar.

O professor pode, então, propor uma situação 
atribulada na representação esquemática da célula que 
permita aos alunos identificar como é realizado o mape-
amento gênico posicional, em que se busca um defeito 
olhando diretamente para o gene, para depois identificar 
o processo celular prejudicado, e também o mapeamento 
funcional em que se identifica o produto alterado para 
depois buscar o gene responsável. Assim, a seguinte 
situação deve ser proposta: o professor deve distribuir 
funções diferentes para cada aluno do grupo (um deter-
minado aluno, por exemplo, é o responsável pelas peças 
ligadas à produção de papel – funcionário, carro, casa, 
rua que mora; outro deve ficar com as peças ligadas à 
produção de farinha, e assim por diante até que cada um 
tenha uma função). O dono da fábrica (que é indicado en-
tre os alunos do grupo e não sabe as funções dos demais) 
recebe reclamações de irregularidades na produção. O 
professor então deve propor as seguintes questões: 

e - Que tipo de irregularidade está ocorrendo? O 
que é responsável pela irregularidade? O professor deve 
mostrar aos alunos as duas abordagens para identificar a 
origem do problema: a primeira abordagem é verificar 
se todos os funcionários foram trabalhar, indo à casa de 
cada um deles até encontrar o funcionário que não foi 
(Figura 2, mapeamento posicional). Antes de iniciar a 
atividade, o professor deve escolher aleatoriamente entre 
os alunos aquele que não exercerá sua função, e o dire-
tor da fábrica fica incumbido de identificar quem é. Por 
analogia, o professor deve mostrar como os cientistas 
utilizam os dados observados, ou seja, o defeito ou o pro-
blema apresentado como ponto de partida para a escolha 
entre as diferentes abordagens técnicas – tecnologia do 
DNA recombinante, análises de cariótipo para estudos de 
cromossomos ou as recentes técnicas de microarrays (ou 
chips de DNA) – para identificar onde está localizado o 
problema. 

A segunda abordagem (o enfoque funcional) que 
pode ser utilizada para que o diretor identifique o proble-
ma é ir até a fabrica e verificar qual produto está sendo 
produzido irregularmente, e só então determinar quem é o 
funcionário responsável e ir à sua casa (Figura 3, mapea-
mento funcional). O professor deve lembrar aos alunos que 
o diretor conhece os produtos fabricados pela sua empresa, 
a quantidade do estoque de cada produto, quanto deve ser 
entregue de cada material por dia, quem é o responsável 
por sua produção e onde mora. Executando os procedi-
mentos de rotina ele poderá chegar à casa do responsável e 
saber por que sua função não está sendo realizada. Em ter-
mos biológicos, o professor deve mostrar que, se o cientista 
tem conhecimento prévio sobre a função de um determinado 
gene sobre o qual ele suspeita ou tem acesso a uma seqüência 
dos aminoácidos da proteína, ele consegue identificar o gene 
responsável pelo problema. 
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Figura 2. Exemplo didático de mapeamento posicional. Inicialmente deve ser identificado o gene alterado; em se-
guida, procede-se à análise de como esta alteração afeta o funcionamento normal da célula.

Figura 3. Exemplo didático de mapeamento funcional. Inicialmente deve ser identificado o produto alterado para 
depois ser identificado o gene responsável pela sua síntese. 
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Além do enfoque de mapeamento e identificação 
de genes que apresentamos, acreditamos que esse esque-
ma didático pode ser abordado em diferentes contextos. 
Um dos pontos que pode ser abordado é o dogma cen-
tral da biologia molecular, que envolve a relação entre 
DNA, RNA e proteínas. Como exemplificado na Figura 
1, o funcionamento correto da célula e, por conseguinte, 
do organismo, só ocorre quando os genes e os produtos 
de sua síntese - as proteínas - estão atuando em locais 
e períodos específicos. Para o entendimento de como o 
gene controla funções vitais na célula, o professor deve 
enfatizar que as moléculas de DNA estão agrupadas com 
diversas estruturas protéicas constituindo os cromosso-
mos; as moléculas de DNA ficam restritas ao núcleo da 
célula e determinados fragmentos dessa molécula - os 
genes - são transcritos, de acordo com a fase de desen-
volvimento da célula ou de acordo com sua necessidade, 
em moléculas de RNA que contêm a informação para 
a síntese (tradução) de proteínas específicas. Qualquer 
alteração nesse processo pode ser extremamente preju-
dicial para a célula, desencadeando a manifestação de 
diferentes tipos de doenças de origem genética.

Outro tema que pode ser discutido baseado no es-
quema apresentado é a relação das funções das organe-
las e estruturas celulares representadas pelas diferentes 
peças do esquema da Figura 1. Aqui sugerimos que seja 
feito um sorteio entre os grupos para que os alunos pro-
curem, em sites eletrônicos ou livros didáticos, conceitos 
e informações sobre as funções de uma ou várias organe-
las e estruturas da célula. Em uma próxima aula deverá 
ser feita uma apresentação para os demais membros de 
cada grupo – uma maneira interessante de apresentação 
é reunir um aluno de cada grupo em um novo grupo e, 
ordenadamente, cada um explica o resultado de suas 
pesquisas para os demais. O professor deve auxiliar os 
alunos durante as pesquisas e, ao final das apresentações, 
sugerimos que o professor realize uma aula expositiva 
sobre as funções das organelas e estruturas celulares.

Considerações finais
Essa atividade permite aos participantes visualizar 

como os diversos componentes da célula devem atuar de 
maneira ordenada para seu bom funcionamento. Além 
disso, permite contato com algumas das abordagens cien-
tíficas utilizadas para a identificação dos genes e de seus 
diversos papéis. Gostaríamos de deixar claro que se trata 
apenas de uma sugestão a ser utilizada em sala de aula 
como recurso didático e que as analogias sempre devem 
ser utilizadas com cautela por parte dos docentes.

Essa atividade foi apresentada na atividade “Ge-
nética na Praça” durante o 50o Congresso Brasileiro de 
Genética, realizado em 2004 na cidade de Florianópolis, 
SC. Apesar de não ter sido aplicada diretamente na sala 
de aula e não ter sido realizado nenhum tipo de questio-
nário sobre a qualidade e capacidade de aplicação em 
sala de aula, os alunos do primeiro ano do ensino médio 
que realizaram a atividade se mostraram bastante inte-
ressados, inclusive identificando com facilidade e rapi-
dez as analogias explicitadas. Acreditamos que para os 
educadores a atividade também foi proveitosa, uma vez 
que alguns deles solicitaram cópias em CD ou via cor-
reio eletrônico do material apresentado.
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Resumo
Nessa atividade é proposta a execução de um ma-

peamento cromossômico no fungo Sordaria fimicola que 
se baseia na determinação da freqüência relativa dos as-
cos recombinantes entre dois marcadores, sendo um de-
les o centrômero. Além de permitir o uso do centrômero 
como marcador, outra vantagem da atividade proposta 
é possibilitar a análise dos produtos das meioses indivi-
duais a partir de fotomicrografias, sem a necessidade da 
realização de cruzamentos e da confecção de lâminas. 

Introdução
O mapeamento cromossômico é um método de 

determinação da posição de um gene em relação a outro 
marcador, que pode ser outro gene ou, no caso de alguns 
fungos, o centrômero. 

O primeiro mapa cromossômico da história da ge-
nética, publicado em 1913, foi feito para o cromossomo 
X de Drosophila melanogaster por A. H. Sturtevant com 
base na freqüência relativa de indivíduos recombinantes 
para genes localizados naquele cromossomo (Sturtevant, 
2001). Em Drosophila melanogaster (2n = 8), as quatro 
células haplóides resultantes da meiose de cada célula di-
plóide ficam misturadas com as células haplóides resul-
tantes das meioses de outras células. O mesmo acontece 
na maioria dos organismos. 

Entretanto, em leveduras, como por exemplo Sac-
charomyces cerevisiae, as quatro células haplóides (as-
cósporos) resultantes da meiose de cada célula diplóide 
ficam isoladas, embora desordenadamente, dentro de um 
saco esférico denominado asco. Todavia, essa desorde-
nação não ocorre nas espécies de fungos dos gêneros 
Sordaria e Neurospora, pois os produtos (ascósporos) de 
cada célula que se divide por meiose ficam arranjados 
linearmente dentro de um asco cilíndrico. Isto acontece 
porque o asco cilíndrico, sendo muito estreito, faz com 
que o fuso meiótico fique alinhado com o eixo maior do 
asco, não sobrando espaço para outro tipo de arranjo. 

O fungo microscópico Sordaria fimicola é homo-
tálico (que se reproduz sexuadamente a partir de apenas 
um tipo de hifa haplóide) e cosmopolita, sendo geralmen-
te encontrado em fezes de herbívoros. De fato, fimicola 
(fimi = fezes; cola = habitante) é um termo latino que lite-
ralmente significa “habitante das fezes”. Trata-se de um 
fungo que, exceto por uma breve fase diplóide (2n = 18) 
que precede a meiose, tem basicamente um  ciclo de vida 
haplóide (n = 9), sendo constituído por hifas multinucle-
adas. Porém, com a fusão das extremidades de duas hifas 
há formação de uma célula binucleada que se multiplica 
várias vezes por mitose dando origem a várias células 
também binucleadas. Nesta fase pode ocorrer a fertili-
zação por meio da fusão dos pares de núcleos, formando 
assim as células mononucleadas diplóides (2n) que darão 
origem aos ascos que ficam aprisionados dentro do corpo 
de frutificação piriforme, denominado peritécio (Fig. 1).

A divisão meiótica de cada célula mononuclea-
da produz 4 núcleos haplóides que sofrem uma mitose 
originando assim 8 núcleos haplóides que, por sua vez, 
diferenciam-se em ascósporos que são mantidos em or-
dem linear no interior do asco cilíndrico. Esse arranjo 
reflete diretamente a ordem das cromátides no núcleo de 
uma célula diplóide em processo de meiose (Fig. 2). Esse 
processo ordenado é que permite identificar quais das 
quatro cromátides participaram efetivamente do evento 
da permuta entre os dois marcadores (no caso, um gene 
e o centrômero) durante a recombinação intracromossô-
mica, possibilitando o cálculo da distância relativa entre 
eles. Se as trocas ocorrem entre um par de alelos marca-
dores e o centrômero, os alelos diferentes (um selvagem 
e o outro mutante) só irão se separar durante a segunda 
divisão meiótica, pois as cromátides irmãs (uma delas 
permutada) ficam presas pelos seus centrômeros.

Em Sordaria fimicola esse cálculo da distância re-
lativa entre um determinado gene e o centrômero é feito 
dividindo-se por dois a porcentagem de ascos recombi-
nantes. Isto porque a porcentagem de ascos recombinan-
tes corresponde à freqüência de ascos onde houve per-
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mutação entre o gene analisado e o centrômero, enquanto 
que a freqüência de recombinação corresponde à metade 
da freqüência de quiasmas, uma vez que, dos 4 produtos 
de cada meiose, apenas dois são recombinantes.

Assim sendo, a distância em centimorgans (cM) 
entre um gene e o centrômero é dada por: 

Número de ascos recombinantes    x 100 
Número total de ascos analisados            

 
 2 

onde, 
um centimorgam (cM) = 1% de recombinantes

Figura 1. Diagrama simplificado do ciclo de vida do fungo Sordaria fimicola (modificado de Jones & Rickards, 
1992).

Objetivos
1. Determinar o número de ascos recombinantes, ou 

seja, aqueles nos quais ocorreu uma  permutação 
entre um gene (no caso, o que determina a cor do 
esporo) e o centrômero, por meio da análise de uma 
amostra de ascósporos ordenados em Sordaria fimi-
cola;

2. calcular a distância relativa entre os dois marcadores 
(o gene e o centrômero); 

3. relembrar e ordenar os eventos que ocorrem na meio-
se; 

4. comparar o método de mapeamento em fungos com o 
utilizado para  o mapeamento cromossômico em outros 
organismos, por exemplo Drosophila melanogaster.

Função pedagógica
Essa atividade prática permite que o aluno, ao 

analisar a ordenação dos ascósporos dentro dos ascos, 
interprete o movimento pelo qual passam as cromátides 
durante o processo de meiose que foi sucedido por uma 
divisão mitótica. Além de reforçar a metodologia de ma-
peamento cromossômico, ela permite uma revisão das 
etapas da meiose.

Preparando a atividade
Essa aula prática é ideal para ser desenvolvida por 

grupos de 4 alunos. Cada aluno receberá três fotos dis-
tintas, por exemplo, um determinado aluno receberá as 
fotos 3A, 3C e 3E,  outro aluno receberá as fotos 3B, 3D, 
3F, e assim por diante. 
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Materiais
-  cópias das fotomicrografias (Figuras 3 e 4) em número 

suficiente para todos os alunos;
-  uma cópia, por grupo, da tabela para anotação dos re-

sultados (Tabela 1);
-  uma cópia, por grupo, do texto com a Introdução e o 

Procedimento.

Procedimento
1) Analise as fotomicrografias recebidas, observe ascos 

contendo ascósporos no seu interior, ascósporos estes 

que se originaram do cruzamento entre uma linha-
gem selvagem (ascósporos escuros) e uma mutante 
(ascósporos claros) de Sordaria fimicola. Observe 
que o arranjo linear de ascósporos claros e escuros 
difere entre os vários ascos. Analise somente os ascos 
íntegros, ou seja, com oito ascósporos. Determine a 
distribuição de ascósporos claros e escuros em pelo 
menos 20 ascos.  

 Nos ascos, o arranjo do tipo quatro ascósporos escu-
ros e quatro claros (4m+ : 4m) se forma quando não 
ocorreu permuta entre o gene marcador e o centrôme-
ro. Quando ocorreu permuta entre o gene marcador 

Figura 2. Em Sordaria fimicola a produção de um asco contendo 8 ascósporos haplóides (n) a partir de uma célula 
diplóide (2n) envolve uma divisão meiótica seguida de uma divisão mitótica. A posição relativa dos ascósporos cla-
ros e escuros reflete a ordem das cromátides no núcleo de uma célula em meiose, permitindo a dedução da ocorrên-
cia de permutação entre duas das quatro cromátides (meiose representada à direita), além disso, permite também a 
identificação daquelas que efetivamente participaram da permutação (modificado de Stansfield, 1985).
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e o centrômero, o arranjo dos ascósporos escuros e 
claros dentro do asco será do tipo 2:2:2:2 que, por sua 
vez, pode se distribuir em diferentes ordenações:

a) 2 escuros : 2 claros : 2 escuros : 2 claros; 
b) 2 claros : 2 escuros : 2 claros : 2 escuros; 
c) 2 escuros : 4 claros : 2 escuros; 
d) 2 claros : 4 escuros : 2 claros.

2) Na tabela abaixo, anote os dados obtidos e faça o so-
matório da análise do seu grupo.

3) Calcule a distância (em centimorgans = cM) entre o 
gene e o centrômero. Este cálculo deverá ser feito com 
o somatório dos dados dos quatro alunos do grupo. 
Lembre-se: 
a) para cada par de cromossomos homólogos duplica-

dos e emparelhados somente duas das quatro cro-

mátides sofrem permutação e, portanto, somente 
metade dos ascósporos resultante é recombinante, 
pois  a outra metade é classificada como sendo do 
tipo parental (não recombinante);

b) a unidade de distância relativa, denominada centi-
morgan (cM), corresponde a 1% de recombinantes 
(por convenção).

4) Existe dominância entre o alelo selvagem e o mutan-
te? Justifique a sua resposta. Em caso de resposta afir-
mativa, qual é o alelo dominante?

5) Como pode ser explicada a formação de ascos contendo 
8 ascósporos escuros, ou 8 ascósporos claros (Fig. 6)?

6) Discutir eventuais diferenças nas distâncias obtidas 
pelos vários grupos de alunos.

Tabela 1. Resultados das análises dos ascos.

NúMERO (n)
TIPOS dE ASCOS SEUS dAdOS SOMATóRIO dO GRUPO

4m+ : 4m
4m : 4m+
2m+ : 2m: 2m+: 2m
2m : 2m+ : 2m : 2m+
2m+ : 4m : 2m+
2m : 4m+ : 2m
Total
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Figura 3. Fotomicrografias de rosetas de ascos híbridos resultantes do cruzamento de uma linhagem selvagem 
(ascósporos escuros) com uma linhagem mutante (ascósporos claros) de Sordaria fimicola. Escala = 100 μm. L. 
Mori phot.
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Figura 4. Fotomicrografias de rosetas de ascos híbridos resultantes do cruzamento de uma linhagem selvagem 
(ascósporos escuros) com uma linhagem mutante (ascósporos claros) de Sordaria fimicola. Escala = 100 μm. L. 
Mori phot.
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Atividades complementares e sugestões 
para o professor

A. Caso a escola disponha de laboratório, estereomicros-
cópios e microscópios de transmissão, o professor 
pode optar por fazer o experimento de cruzamento 
entre as linhagens selvagem e mutante de Sordaria 
fimicola para obter peritécios contendo ascos híbridos 
e preparar as lâminas.

Material
- Lâminas, lamínulas, estereomicroscópio, microscópio 

de transmissão, água, estilete ou alfinete, três placas 
de Petri.

- Linhagens de Sordaria fimicola selvagem (m+) e mu-
tante (m). A linhagem mutante mais adequada para 
esse experimento é a “tan”. Estas linhagens podem ser 
adquiridas da empresa “Carolina World Class Support 
for Science & Math” na seguinte página eletrônica 
http://carolina.com/product/living+organisms/fung/so
rdaria+genetics+class+biokit%26reg.

- Meios de Cultura (modificado de Azevedo, 1973):
 1) Meio para crescimento 
    Ágar-ágar   8,0 g
 Dextrose (ou glucose) 1,0 g
 Extrato de levedura  0,5 g
 Infusão de fubá*  500 ml
  2) Meio para cruzamento 
 Ágar-ágar   8,0 g
 Dextrose (ou glucose) 3,5 g
 Extrato de levedura  0,5 g
 Fosfato de potássio  0,05 g
 Sacarose   5,0 g
 Infusão de fubá*  500 ml

*15 g de fubá em 500 ml de água. Agitar bem e filtrar 
em filtro de papel para café; usar o líquido filtrado para 
preparar o meio de cultura. Os meios de cultura devem 
ser esterilizados em autoclave a 1,0 atmosfera, 120 oC, 
durante 20 min e despejados em placas de Petri.

Método (modificado de Azevedo, 1973)
1. Com o auxílio de uma espátula retirar da linhagem 

selvagem m+ (que é mantida em tubo de ensaio ou 
tubo de plástico para centrífuga [Falcon®]) alguns 
peritécios contendo ascos e colocar em uma placa 
de Petri contendo meio de cultura para crescimento. 
Em outra placa contendo meio de crescimento, fazer 
o mesmo procedimento com a linhagem mutante m. 
Incubar a 37 oC  por seis dias, ou à temperatura am-
biente por cerca de dez dias. Caso o crescimento seja 
feito à temperatura ambiente, será necessário moni-
torar o crescimento do fungo sob estereomicroscópio 
(Figura 5).

2. Retirar um pequeno pedaço (cerca de 0,5 cm2) de ágar 
com o fungo da linhagem selvagem m+ , que está em 
crescimento, e colocar sobre o meio de cultura de cru-
zamento em nova placa de Petri. Repetir o processo 
com a linhagem mutante m, colocando o pedaço de 
ágar na mesma placa onde foi colocada a linhagem 
selvagem m+, de tal forma que os dois pedaços fi-
quem distanciados de 2-3 cm. Incubar a placa a 37oC 
por cerca de seis dias, ou à temperatura ambiente por 
cerca de 10 dias (Figura 5).
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Figura 5. Cruzamento de linhagem mutante (m) e selvagem (m+) de Sordaria fimicola. Pedaços de ágar das duas 
linhagens parentais são retiradas dos tubos de ensaio e colocados para crescer em placas de Petri distintas durante 
4-5 dias a 25 0C. Em seguida, pedaços de ágar das duas placas de crescimento contendo hifas são transferidos 
para uma placa de Petri contendo meio de cultura de cruzamento, onde o crescimento contínuo das hifas permite 
o encontro e o cruzamento das duas linhagens na linha mediana (modificado de Jones & Rickards, 1992), de onde 
são retirados os peritécios híbridos contendo as rosetas de ascos.  
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3. Observar a placa de cruzamento sob estereomicroscó-
pio. Os peritécios, que têm apenas cerca de 1 mm de 
diâmetro, são corpos de frutificação escuros em for-
mato de pêra. Na região de contacto do crescimento 
entre as linhagens m+ e m, retirar dois a três perité-
cios com o auxílio de um estilete e colocá-los sobre 
uma lâmina contendo uma gota de água. Colocar a 
lamínula sobre a gota, pressionando-a levemente para 
romper os peritécios e libertar os ascos, que então se 
posicionarão em forma de rosetas.

 4. Observar os peritécios rompidos com a objetiva de 
10x do microscópio de transmissão. Aqueles cujos 
ascos contêm apenas ascósporos escuros (m+) ou 
apenas ascósporos claros (m) (Figura 6) não são hí-
bridos, mas sim produtos de autofecundação, isto é, 
resultado de cruzamento entre m+ e m+, ou entre m e 
m, respectivamente. Nesse caso, desprezar a lâmina e 
repetir o item 3. 

Figura 6. Ascos obtidos a partir da ruptura de peritécios resultantes de autofecundação de linhagens selvagem 
(esquerda) ou linhagem mutante de Sordaria fimicola (direita). L. Mori phot. Escala = 100 μm.

5. Após a localização de peritécios híbridos, determina-
dos pela análise de seus ascos, prosseguir como foi 
proposto para a análise das fotomicrografias.

 Recomenda-se adicionalmente a realização de alguns 
exercícios, que consistem na observação dos arranjos 
de ascósporos em ascos de peritécios híbridos e no 
levantamento de hipóteses sobre os eventos ocorridos 
na meiose que teriam dado origem aos respectivos 
arranjos. Esses exercícios podem ser feitos nas figu-
ras que se seguem, ou ainda substituindo as figuras 
de meiose por simulações, usando massa de modelar 
para representar com cores diferentes os cromosso-
mos das linhagens selvagem e mutante na 1ª e 2ª divi-
sões da meiose e na mitose que se sucede, de maneira 
semelhante às figuras representadas nos exercícios.

B. EXERCÍCIOS
Uma linhagem selvagem de Sordaria fimicola que 

produz ascósporos escuros foi cruzada com uma mutante 
que produz ascósporos claros.

Interpretar a meiose que resultou na distribuição li-
near dos ascósporos representados nas páginas seguintes. 
Resolver os exercícios, da esquerda (asco) para a direita 
(cromossomos emparelhados), colocando os símbolos 
dos alelos (m+ ou m) nos cromossomos esquematizados, 
de modo semelhante aos dois exemplos que se seguem. 
Representar os quiasmas, sempre que necessário.
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Exemplo 1

ASCO MITOSE 2a divisão 1a divisão

MEIOSE

Exemplo 2

ASCO MITOSE 2a divisão 1a divisão

MEIOSE
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Exercícios

ASCO MITOSE 2a divisão 1a divisão

MEIOSE

1)

2)

3)

4)
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Transgênicos são organismos geneticamente mo-
dificados (OGMs), nos quais foi inserido um ou mais 
genes exógenos em seu genoma e passaram a expres-
sar uma nova característica de especial interesse. Genes 
oriundos de diferentes espécies vegetais, animais ou de 
microrganismos, podem ser manipulados, isolados e in-
troduzidos no genoma de outros organismos (receptores) 
por tecnologias que diferem das formas conhecidas de 
reprodução natural e troca de material genético. Tais ge-
nes exógenos uma vez inseridos são capazes de ampliar 
as perspectivas do melhoramento genético dito conven-
cional. É importante ressaltar que, além de incorporar 
uma nova molécula ao genoma de um organismo vivo, 
esta tem que funcionar no local e momento apropria-
dos, produzindo, como produto final, uma proteína que 
confere “características superiores”. Por “características 
superiores” ou melhoradas pode-se entender uma colora-
ção especial em pétalas de flores, resistência a pragas e a 
doenças, qualidade nutricional, aumento de vida útil de 
prateleira, dentre outras.

Métodos de Transformação
A inserção do gene exógeno num outro genoma 

pode ser realizada por diferentes técnicas, por métodos 
diretos ou indiretos de transformação. Os métodos di-
retos de transformação permitem a introdução do DNA 
exógeno nas células vegetais por meio de procedimentos 
físicos ou químicos. Um dos métodos diretos é a eletro-
poração, que é um mecanismo de aplicação de pulsos 
elétricos de alta voltagem a uma solução contendo DNA 
e protoplastos (células vegetais desprovidas de parede). 
O “choque elétrico” faz com que se abram poros tem-
porariamente na membrana plasmática, poros estes que 
permitem a passagem de macromoléculas, inclusive do 
DNA. Outro método de transformação direta é a biolís-

tica ou bombardeamento de partículas, que utiliza mi-
croprojéteis de ouro ou tungstênio impulsionados em alta 
velocidade, sob vácuo, para carrear o DNA para dentro 
das células. Além disso, o DNA pode ser inserido direta-
mente na célula utilizando-se técnicas de microinjeção. 
Esse método tem proporcionado elevada porcentagem de 
sucesso comparando-se aos demais, porém é laborioso.

A transformação indireta baseia-se no uso de Agro-
bacterium tumefaciens ou A. rhizogenes para a transfe-
rência do DNA de interesse ao genoma receptor. Essas 
bactérias são vetores eficientes, uma vez que transferem 
naturalmente o T-DNA às células vegetais, no momento 
da infecção. Desse modo, ao manipular o DNA da agro-
bactéria para portar genes de interesse, esta se encarregará 
de integrá-los ao genoma. A regeneração das células que 
contêm o DNA exógeno, por meio de técnicas de cultivo 
in vitro, baseada na totipotência (a capacidade de uma 
célula de se multiplicar e se diferenciar, produzindo um 
indivíduo adulto) dará origem a plantas transgênicas.

As ‘Gerações’ dos produtos transgênicos
Plantas geneticamente modificadas são nossas 

‘velhas’ conhecidas, muito comentadas na mídia, como 
o Milho Bt e a Soja RR®, por possuírem genes exógenos 
que conferem resistência a insetos e tolerância a herbici-
da, respectivamente. Estes dois OGMs, juntamente com 
outros exemplos, tais como plantas de batata resistentes 
a viroses, algodoeiros resistentes a insetos, flores orna-
mentais com novos padrões de pigmentação, mamão 
resistente ao vírus da mancha anelar e feijão resistente 
ao vírus do mosaico dourado, fazem parte da ‘primeira 
geração’ de produtos transgênicos. Essa ‘geração’ enfati-
za as características controladas por um único gene, em 
geral, com tolerância a herbicidas e resistência a pragas 
e doenças.
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A ‘segunda geração’ está em desenvolvimento e 
visa a melhoria da qualidade dos produtos, aumento no 
tempo de conservação na prateleira dos supermercados 
e melhoraria do teor nutricional, os chamados alimentos 
funcionais. Esses podem apresentar conteúdo balance-
ado de aminoácidos, serem enriquecidos em óleos in-
saturados e vitaminas. Alguns exemplos são: soja com 
alto conteúdo de ácido oléico, arroz rico em vitaminas, 
tomate contendo elevado conteúdo de licopeno, amen-
doim sem proteínas alergênicas e “arroz dourado” rico 
em beta-caroteno (precursor da vitamina A).

No entanto, a maior revolução na produção agrí-
cola é esperada com a ‘terceira geração’, que trará pro-
dutos contendo medicamentos e outros componentes im-
portantes para a saúde humana e produção animal. Essa 
‘geração’ pode resultar numa ‘revolução da saúde’ pro-
movida pelos OGMs, chamados de ‘biofábricas’.

Exemplos de ‘biofábricas’ que estão sendo desen-
volvidas são as variedades de soja contendo genes que 
produzem proteínas de interesse farmacológico (hormô-
nio do crescimento humano e a insulina), e alface que 
produz o anticorpo contra leishmaniose. Os resultados 
finais destes projetos não têm por objetivo fazer com que 
as pessoas solucionem seus problemas (de nanismo ou 
de diabetes, por exemplo) ao ingerirem a planta modifi-
cada geneticamente contendo as proteínas de interesse, 
ou seus derivados. Os OGMs deverão funcionar como 
uma espécie de fábrica de medicamentos, de onde serão 
extraídas e purificadas as proteínas para a aplicação me-
dicinal. 

Além das aplicações já mencionadas, as plantas 
produtoras de anticorpos têm sido estrategicamente de-
senvolvidas para a biorremediação, visando à desconta-
minação da água e do solo, e deverão apresentar signi-
ficante impacto ecológico. Deste modo, há crescente e 
extensiva poluição de nossos ambientes por pesticidas 
orgânicos e outros dejetos químicos industriais. As áreas 
afetadas incluem lagos, rios, fontes de água potável, solo, 
dentre outros. Assim, o metabolismo das plantas será al-
terado para que estes poluentes presentes no ambiente 
sejam seqüestrados por plantas expressando anticorpos 
recombinantes formando a base de um sistema de bior-
remediação natural.

Objetivando disponibilizar à sociedade produtos 
seguros obtidos mediante a biotecnologia, uma análise 
de biossegurança dos produtos gerados deve ser rigoro-
samente estruturada e executada. Essa análise, basica-
mente, é uma análise de risco. Para as plantas genetica-
mente modificadas uma análise de risco inicia-se ainda 
na concepção do projeto que irá desenvolvê-la e continua 
em todas as etapas de seu desenvolvimento, até a possí-
vel liberação comercial e o monitoramento pós-libera-
ção. Envolve, portanto, detalhada descrição do OGM e o 
propósito de sua utilização.

O crescimento do cultivo de transgênicos 
no mundo
Em 1996, seis países iniciaram o cultivo de trans-

gênicos, com uma área de 1,7 milhões de hectares. Du-
rante o ano de 2007, a área global manteve-se em cres-
cimento pelo décimo segundo ano consecutivo. A área 
total estimada de cultivo de transgênicos chegou a 114 
milhões de hectares, plantados em 23 países, sendo eles 
em ordem de hectares cultivados: EUA, Argentina, Bra-
sil, Canadá, Índia, China, Paraguai, África do Sul, Uru-
guai, Filipinas, Austrália, Espanha, México, Colômbia, 
Chile, França, Honduras, República Tcheca, Portugal, 
Alemanha, Eslováquia, Romênia e Polônia.

Entre 1996 e 2003, a tolerância a herbicidas foi, de 
forma consistente, o atributo dominante, seguido pela re-
sistência a insetos. As principais lavouras de OGMs são 
milho, soja, algodão, canola, cravo, papaia, pimentão, 
tomate, petúnias, álamo, alfafa e abóbora. 

No Brasil
O Brasil ocupou no ranking mundial em 2007, o 3º 

lugar com 15 milhões de hectares, entretanto a liberação 
para o plantio ocorreu em 2003, e são cultivados a soja 
tolerante a herbicidas e o milho resistente a insetos. Po-
rém, este plantio só foi iniciado em 2003, devido a uma 
ação judicial movida contra a Monsanto, que afetou todo 
o setor.

Deve-se esclarecer aqui que não há no país lei que 
proíba os transgênicos, contudo a Lei de Biossegurança 
(11.105, de 24/03/2005) foi sancionada em 2005. Esta lei 
regulamenta o plantio e a comercialização das variedades 
transgênicas. Assim, toda e qualquer empresa que dese-
jar plantar e/ou comercializar um variedade transgênica 
precisa submeter um pedido à CTNBio. Nessa instân-
cia, haverá emissão de parecer que, caso seja favorável 
à liberação, será confirmado ou rejeitado pelo Conselho 
Nacional de Biossegurança (CNBS), composto por 9 Mi-
nistros e um Secretário Especial. 

Além disso, em 26 de março de 2004, entrou em 
vigor a portaria que determina como deve ser a rotula-
gem dos transgênicos. De acordo com o decreto, todos 
os produtos que contenham mais de 1% de matéria-pri-
ma transgênica devem ser embalados e vendidos com um 
rótulo específico, que apresente o símbolo transgênico 
em destaque, junto com as seguintes frases: "(produto) 
transgênico", "produzido a partir de (matéria-prima) 
transgênico", ou "contém (matéria-prima) transgênico".

Contudo, não se pode ter dúvida de que, se está 
rotulado, é porque foi aprovado. Sempre a avaliação de 
segurança de um produto é feita antes de seu lançamento 
no mercado e, dessa forma, somente os produtos consi-
derados seguros são postos à venda. Assim, a informação 
contida no rótulo tem apenas o objetivo de informar o 
consumidor, resguardando seu direito de escolha.
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Outra questão importante que merece ser ressal-
tada é o desconhecimento da maioria da população bra-
sileira a respeito dos transgênicos. Em 2003, o IBOPE 
realizou uma pesquisa de opinião referente ao assunto 
e constatou que 61% dos entrevistados nunca ouviram 
falar deles; após uma rápida explicação, 65% afirmaram 
que os transgênicos deveriam ser proibidos; e 92% dos 
entrevistados disseram que produtos com ingredientes 
transgênicos devem trazer esta informação no rótulo. 
Apesar de nosso país ser um dos maiores produtores, 
uma parcela da nossa população ainda desconhece o que 
significa ‘transgênicos’. 

Vivemos numa época de mudanças, em que os 
avanços nas ciências biológicas podem ser considerados 
tão significativos quanto os avanços nas áreas de comu-
nicação e informação, que estabelecem um mundo sem 
fronteiras. Os potenciais são enormes e por isso é impor-
tante conhecer a metodologia, os benefícios e os riscos 
reais dos OGMs.
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Introdução
Em genética humana existem diversos temas sen-

sacionalistas e controvertidos que provocam muitas e in-
tensas discussões, dentre os quais vale citar as origens da 
orientação sexual humana. As origens da homossexuali-
dade ou heterossexualidade humana constituem um tema 
polêmico pois muitas vezes são atribuídas como devidas 
exclusivamente a causas biológicas ou, por outro lado, 
de modo extremo, referidas a causas ambientais (El-Hani 
et al., 1997). Nesse contexto, especialmente após 1993, 
o debate acirrou-se quando Dean Hamer anunciou que 
havia identificado um gene no cromossomo X (Xq28), 
com uma poderosa influência sobre a orientação sexual e 
denominado pela mídia de “gene gay” (RIDLEY, 2001). 
O estudo de Hamer sugeria que a homossexualidade era 
“biológica”, sem qualquer relação com a pressão cultu-
ral, com a escolha consciente dos indivíduos ou com a 
conseqüência de uma interação não aditiva dos fatores 
envolvidos (El-Hani et al., 1997).

Logo, a abordagem desse tópico nas aulas de 
Biologia e Ciências, geralmente, suscitam controvér-
sias, mesmo que os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(BRASIL, 1998) coloquem a orientação sexual como um 
dos temas transversais a ser tratado. O professor de Bio-
logia, por sua vez, sente-se pouco à vontade para discutir 
esse assunto, devido à sua complexidade, visto que trata 
de questões da intimidade de cada sujeito, carregadas de 
tabus e preconceitos sócio-culturais.

Uma alternativa para tematizar a questão pode ser 
o uso de filmes comerciais que servem para discutir a Ci-
ência, o papel dos sujeitos envolvidos na construção do 
conhecimento científico, os valores morais, as pressões 
sociais, culturais, econômicas e até políticas exercidas 
sobre a produção científica (Maestreli e Ferrari, 2006). 

Os filmes são fontes valiosas para relacionar a realidade 
com o conteúdo a ser discutido, com uma linguagem mais 
próxima dos estudantes e distinta daquela empregada nas 
aulas. Além disso, evidenciam algumas das opiniões cir-
culantes na sociedade sobre assuntos cotidianos que afe-
tam muitas pessoas, mas são pouco discutidos durante 
a formação profissional. De acordo com Ros (2007), os 
filmes são um meio de comunicação que transmite valo-
res pois fazem parte da existência social, constituindo-se 
em agentes construtores de imaginários.

Em vista disso, propomos uma conversa sobre 
orientação sexual a partir do filme Questão de Sensibili-
dade (The Twilight of the Golds) cujo enredo possibilita a 
discussão de aspectos biológicos tais como determinação 
gênica e cromossômica do sexo, diferenciação sexual e 
análise de genes ou seqüências de DNA, além dos as-
pectos éticos e morais relacionados. Também, possibilita 
refletir sobre o que fazer com o conhecimento produzido 
e o que propiciar ao sujeito geneticamente identificado na 
sua vida pessoal e na comunidade. 

Breve ficha técnica 
O filme, com título original The Twilight of the 

Golds, do gênero drama, lançado em 1997, tem 95 mi-
nutos de duração. Foi produzido nos Estados Unidos da 
América pelo Estúdio Showtime Networks Inc. com di-
reção de Ross Marks, produção de Paul Colichman, John 
Davimos, Mark Harris, roteiro de Jonathan Tolins, Seth 
Bass e fotografia de Tom Richmond. A trilha sonora é de 
Lee Holdridge e tem no elenco: Jennifer Beals, Faye Du-
naway, Brendan Fraser, Garry Marshall, Sean O’Bryan, 
Jon Tenney, Rosie O’Donnell, John Schlesinger, Patrick 
Bristow, Garry Marshall. 

03.01, 33-35 (2008)
www.sbg.org.br

ISSN 1980-3540



31

Sinopse do filme
O enredo faz uma sátira ao preconceito brincan-

do com a tese de que a homossexualidade teria origem 
genética. Suzanne (Jennifer Beals) está grávida. Seu ma-
rido, Rob (Jon Tenney), que é médico e trabalha com 
genética (análise do genoma humano), é questionado por 
seu superior se vai ou não fazer a análise genômica de 
seu filho, visto que, no momento, é uma possibilidade 
real para todas as pessoas que assim o desejarem. A partir 
de algumas ponderações sobre a necessidade ou não de 
realizar tal exame, Rob acaba aceitando a tarefa e analisa 
os genes do feto. O resultado mostra que, para a maioria 
das características, não há problemas, com exceção da 
probabilidade de ser homossexual, que é de 90%, pois 
contém a seqüência descrita por Hamer. Este fato torna-
se um problema grave para a família uma vez que Suzan-
ne tem um irmão (Brendan Fraser) que é homossexual 
assumido. A família convive com a homossexualidade, 
no entanto, não a aceita, e entra em crise ao discutir so-
bre preconceitos e alterações genéticas. Suzanne sente-
se pressionada pelo marido e pelos pais a interromper a 
gestação, ao mesmo tempo em que o irmão lhe aponta 
uma série de motivos para não tomar tal atitude.

Possibilidades
Este filme tem sido utilizado em aulas de Genética 

II da Licenciatura e Bacharelado em Ciências Biológicas 
e de Genética e Embriologia nos cursos de Fisioterapia 
e Enfermagem. As atividades propostas podem também 
ser vivenciadas e desenvolvidas, com algumas adapta-
ções, no Ensino Médio. Os estudantes assistem ao filme 
em sala, depois de estudos sobre conceitos básicos de 
genética clássica, mecanismos de herança, determinação 
e diferenciação do sexo, genética molecular, análise e 
seqüenciamento de DNA. Ainda podem ser alertados so-
bre a influência da determinação e diferenciação sexual 
na orientação assumida por diferentes sujeitos, e quais 
poderão ser as atitudes tomadas pelos familiares e pela 
sociedade em cada caso e repercussões delas na escola 
e no trabalho.

O objetivo é trabalhar esses conceitos numa situa-
ção real de modo a conceitualizar e compreender o assunto 
sob o ponto de vista das Ciências Biológicas e de suas inte-
rações com as Ciências Humanas e Sociais. Além do mais, 
é preciso considerar os vários aspectos envolvidos nos 
parâmetros analisados para responder as perguntas formu-
ladas quanto às características genéticas dos sujeitos em 
análise. É preciso considerar que o fenótipo é um produto 
da interação gene e ambiente. A obtenção de diagnósticos 
inesperados para as perguntas formuladas quanto às carac-
terísticas genéticas dos indivíduos deve também ser objeto 
de estudos pois, algumas vezes, a resposta negativa parece 
improvável. Sugere-se refletir sobre o que fazer com os 
resultados obtidos nos diagnósticos pré-natais a partir de 
questões tais como:

1) Qual a pergunta a ser respondida, por exemplo, o feto 
é normal ou afetado? 

2) Qual é o tipo de problema e suas conseqüências para a 
qualidade de vida do indivíduo? 

3) Qual a qualidade de vida social?; 
4) O que fazer com a resposta recebida? 
5) Quais as atitudes que poderão ser tomadas pelos pais 

do indivíduo em questão conforme a resposta rece-
bida? 

6) No caso de doenças degenerativas de adultos, deve 
ou não ser feito o diagnóstico molecular dos familia-
res quanto à possibilidade de serem portadores desses 
genes? 

7) Saber que possui genes alterados vai permitir uma 
vida com mais qualidade ou vai imprimir-lhe uma 
marca constrangedora?

Para tanto, elaboramos um roteiro de estudo e 
interpretação do filme que envolve identificação da te-
mática; análise genômica do feto em desenvolvimento; 
discussão de evidências atuais sobre as causas da orien-
tação homossexual humana; genética do comportamento 
humano e reconhecimento das alterações genéticas que 
não são estruturais nem causam prejuízos ao bom funcio-
namento do organismo. O estudo abrange identificação 
de um problema genético, análise do genoma: quem tem 
acesso a esse exame e com que finalidade é realizada; o 
que fazer com o resultado obtido mesmo que ele não seja 
o esperado; discussão ética. 

Os estudantes devem assistir ao filme e após a 
exibição responder as questões orientadoras da temati-
zação:

1) Fazer uma síntese do filme.
2) Quais são os aspectos genéticos apresentados?
3) Quais foram os exames realizados no feto que per-

mitiram diagnosticar que ele portava a seqüência de 
Hamer (Xq28)?

4) Como esses exames são realizados? Em que princí-
pios genéticos se fundamentam?

5) Como é a determinação e a diferenciação sexual em 
seres humanos? E, o que isso tem a ver com a orien-
tação sexual?

6) Quais são as repercussões da identificação dos genes 
de uma pessoa, na sua vida cotidiana? Ela poderá fi-
car marcada como um sujeito mutante?

7) Se você trabalhasse num laboratório de análise genô-
mica, faria esse teste em seus filhos ou parentes? Por 
quê?

8) Você concorda com a atitude de Rob e de Suzanne? 
Justifique.

9) O que é uma alteração genética para você? E, como 
você a avalia?

10)  Assistir a esse filme facilitou ou não a sua aprendi-
zagem sobre conceitos genéticos e suas relações com 
o seu cotidiano? Justifique. 
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Após responderem estas questões em duplas, su-
gere-se a sistematização dos principais conceitos identi-
ficados e das questões éticas subjacentes aos diagnósti-
cos moleculares que, se por um lado poderão trazer uma 
qualidade de vida melhor, por outro poderão constranger 
os sujeitos na sua vida pessoal e social.

Considerações finais
Ao suscitar uma conversa aberta sobre as relações 

humanas representadas, bem como sobre as perdas e 
mudanças na vida das personagens, Questão de Sensibi-
lidade permite a utilização da narrativa como elemento 
propulsor de pesquisas e debates de um tema atual e po-
lêmico como a orientação sexual do indivíduo. Além de 
tratar dos dilemas, dos dramas e das satisfações causadas 
por opções sexuais diferentes, pode ser muito útil para o 
estudo da genética contemporânea numa visão multidis-
ciplinar. Nossa postura é a de que este filme possibilita 
à Universidade uma abordagem educativa que contribui 
para uma adequada formação ética e cidadã dos estudan-
tes, deixando de ser, apenas, repetidora e divulgadora de 
conhecimentos massificados e descontextualizados. 
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Resumo
A compreensão da evolução dos seres vivos para 

alunos de ensino básico, através de métodos alternati-
vos, consolida-se e enriquece-se na forma de um teatro 
de painéis. O trabalho te ve como objetivo trazer para o 
cotidiano dos alunos a evolução de maneira lúdica, real-
çando a imaginação e o cognitivo dos espectadores. 

Introdução
A Biologia Evolutiva é o estudo das relações de 

parentesco, da história da vida e dos processos que levam 
à sua unidade e diversidade. Apesar do papel central ocu-
pado pela Biologia Evolutiva entre as ciências da vida, 
ela ainda não representa uma prioridade à altura de sua 
relevância intelectual nos currículos educacionais, onde, 
quando não é suprimida, é muito pouco abordada (CAR-
NEIRO, 2004).

Ainda segundo CARNEIRO (2004), atualmente, 
temos consciência da enorme diversidade dos seres vi-
vos, todos eles descendentes de um antepassado comum 
que viveu em um tempo remoto. Apesar do termo Teoria 
da Evolução Biológica ser usual nos meios de ensino e 
de pesquisa, ainda há muitos erros em sua interpretação 
por parte de alunos e professores, onde a evolução é tra-
tada inúmeras vezes, apenas, como mais um assunto em 
sala de aula. 

A experiência profissional tem nos mostrado que 
a escola precisa ser mais prazerosa, na qual o aluno te-
nha espaço para vivenciar o conteúdo, que possa viver o 
imaginário e o inesperado, descobrir o que existe além 
dos limites da sala de aula, do quadro de giz, dos livros 
didáticos e dos termos científicos propostos nas aulas de 
Ciências. Nessa concepção de aula, educar não se limita 
a repassar informações ou mostrar apenas um caminho, 
aquele que o professor selecionou ou considera o mais 
correto. É preciso oferecer várias ferramentas para que o 
aluno possa escolher, entre muitos caminhos, aquele que 

for compatível com a sua visão de mundo (BALBINOT, 
2005).

A dramatização na escola tem uma importância 
fundamental na educação, permitindo ao aluno um enor-
me aprendizado, podendo citar como exemplos: a socia-
lização, a criatividade, a coordenação, a memorização o 
vocabulário entre outros aspectos cognitivos e mecâni-
cos (JUNQUEIRA et., al  2002). Com isso, aplicar me-
todologias alternativas ao ensino de Biologia Evolutiva, 
como o teatro de fantoches, pode auxiliar no processo 
ensino e aprendizagem dos alunos, facilitando a compre-
ensão dos mesmos sobre um assunto ao qual estão dire-
tamente envolvidos.   

Objetivo
O presente trabalho propõe a montagem de uma 

encenação, visando induzir a compreensão e a fixação 
de conhecimentos sobre a evolução e seus conceitos bá-
sicos, tais como: extinção, especiação, conceito de espé-
cie, taxonomia e sistemática.  

Público alvo
Alunos do ensino fundamental e médio.

Tempo envolvido em sala de aula
De 30 a 40 minutos.

Procedimento ou encenação
A Janela da Vida é um recurso teatral que utiliza 

painéis e fantoches. A evolução do planeta Terra – desde 
a Terra primitiva e alguns de seus gases existentes, pas-
sando pelo surgimento dos grandes lagartos e extinção, a 
era dos grandes mamíferos até chegar aos dias atuais com 
as intervenções do ser humano no planeta, é o assunto 
abordado. Painéis são utilizados para contextualizar a si-
tuação conforme o tempo e as mudanças vão ocorrendo 
na evolução do seres vivos. Estes são levantados um de 
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cada vez ao inicio de cada ATO, e permanecem fixados 
ao lado da caixa de encenação até o final da peça. Os 
fantoches confeccionados em papelão, com garrafas re-
cicláveis e papeis coloridos entram em cena a cada ATO 
(cortinas abertas) e deixam a cena após os seus diálogos, 
onde são fechadas as cortinas da caixa. A participação de 
alunos e professores depende da escolha de personagens. 
Os alunos podem participar sendo contra-regras ou até 
mesmo fazendo o manuseio dos fantoches. A participa-
ção será mediada pelo professor responsável, sendo os 
alunos escolhidos.

Esboço de um espetáculo
 A encenação ocorre dentro de uma caixa 

“Janela da Vida” (Figura 1), criada pelos autores como 
o local em que se desenrola a história da evolução do 
Planeta. “A Janela da Vida” é subdividida em atos, com 
o envolvimento de vários alunos, sendo que os mesmos 
podem participar como narradores, atores e contra-re-
gras. Painéis são expostos a cada ato (Figura 2), para dar 
a noção de periodicidade dos acontecimentos na evolu-
ção do planeta e dos seres vivos. As personagens do te-
atro (Figura 3) foram criadas de maneira a representar, 
mais fidedignamente, uma linha cronológica da Evolu-
ção do Planeta, tais como: Gases da atmosfera primitiva, 
Moléculas de DNA e RNA, Peixes Primitivos, Tetrapoda 
Ancestral, Tyranossaurus rex, Mamíferos da megafauna 
(Preguiça-gigante), mamíferos de pequeno porte e o ser 
humano, além de um narrador que norteia a história da 
evolução. Os diálogos das personagens foram elaborados 
com vocábulos facilitadores do entendimento dos espec-
tadores (alunos), mas sem deixar de colocar os conceitos 
essenciais e conceituais adequados (ver anexo I).

Considerações finais
  Uma atividade com este enfoque pode 

contribuir para a complementação do entendimento do 
tema “evolução” proposta por professores em nível fun-
damental e médio, numa configuração mais didática.

 Além disto, as atividades teatrais, ao traba-
lhar a sensibilidade, a percepção, a intuição, podem per-
mitir ao aluno fazer relações entre conteúdos, relações 
entre ciência e questões sociais, como também propor-
cionar a coragem para se arriscar, descobrir, enunciar a 
sua crítica e expor sua forma diferente de pensar.
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Anexo I: Texto “A Janela da Vida”

Ato I – Terra Primitiva
Narrador: Há 4,5 bilhões de anos atrás, a Terra 

era extremamente quente.
Todos: “Sou eu bola de fogo, o calor está de ma-

tar” - (dizer de modo bem expressivo)
Narrador: Mas havia nada o que matar, não ha-

via animais, nem grandes nem pequenos, nem plantas, 
ou qualquer outro ser vivo. Durante o primeiro bilhão de 
anos houve um progressivo resfriamento, chuvas acom-
panhadas de descargas elétricas eram freqüentes. Forma-
ram-se então, os primeiros lagos  e mares onde, a partir 
dos gases da atmosfera primitiva, surgiram as moléculas  
que se acumulariam mais tarde e  dariam origem à vida.

Gases: CH4, NH3, H2 e vapor d’água. (relâmpagos).
NH3: Credo! Que barulho horrível, eu posso ficar 

aqui!
H2: Deixe de ser medroso sô, num pode vê uma 

luz que fica soltando átomo!
NH3: Mas o que eu vou fazer? São eles que não 

param em mim! Ah! - e você também fica se fazendo 
de forte, mas hora e outra, tens uns desarranjos também, 
pensa que eu não vejo, é? Pensa que não vejo?

H2: Desconfia, vê se eu sou tu, amônia mole!
CH4: Ga-ga-ga-gases! Po-po-po-favor, não bri-

guem!
NH3: Cruzis! Que cheiro!
H2: Pronto, lá vem o chato do fedido de novo!
CH4: Na-na-na verdade é Metano e eu já já disse 

que não tenho cheiro nenhum, vi-vi-viu, Amônia?
CH4: Eu estou cansado de de de ver vocês brigan-

do pó-po-po por bobagens, e vo-vo você sabe que eu só 
fico assim pó-po-por causa das descargas elétricas (re-
lâmpagos). 

Ah! Pronto! Agora eu posso falar direito. Tá ven-
do, tudo isso, todos os “desarranjos” como você disse, 
são na verdade, rearranjos químicos. Eu estou aqui, não 
só por que eu quero, nós, os diversos gases da atmosfera 
reagimos com os outros há muito tempo, e todos somos 
muito importantes porque...
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H2: Pronto! Lá vem o “fidido” se meteno a gás 
nobre de novo!

CH4: Eu já disse Hidrogênio, é Metano! E eu não 
tenho cheiro nenhum não! Que preconceito! Bem, como 
eu estava dizendo nós somos muito importantes, porque 
a partir das reações que acontecem entre nós é que são 
formadas as moléculas grandes e complexas que são le-
vadas pelas chuvas até os lagos e oceanos. Lá, essas mo-
léculas precursoras formarão aglomerados moleculares 
microscópicos “mais estáveis que alguns de nós”, que 
darão origem aos primeiros seres vivos. (Fecha a cena).

Narrador: De fato, esses aglomerados de molé-
culas dariam origem aos primeiros seres vivos, graças 
à capacidade de se multiplicar e preservar suas caracte-
rísticas, mas isso só seria possível através de moléculas 
capazes de replicação – os ácidos nucléicos. Assim, com 
o surgimento de uma molécula muito especial (RNA en-
tra em cena todo pomposo) – hã hã, essa molécula era o 
DNA. Esses primeiros seres eram muito simples, como 
os procariontes atuais, não apresentavam nem mesmo 
núcleo organizado. Muito tempo depois, surgiram orga-
nismos com estruturas mais complexas, como organelas 
e material genético individualizado, capazes de multipli-
cação de suas células através de um novo processo de-
nominado de Meiose e conseqüente aprimoramento da 
reprodução sexuada. Com a reprodução sexuada, veio a 
recombinação genética e, conseqüentemente, o aumento 
da variabilidade genética. Ao longo do tempo, essa va-
riabilidade foi refletindo na diversificação cada vez mais 
intensa dos organismos.

Ato II: Ambiente Aquático
Narrador: Por volta de 600 milhões de anos, os 

mares já eram habitados por uma grande variedade de 
animais e algas multicelulares. Em terra firme um gru-
po de algas verdes se diferenciaram e deram origem às 
primeiras plantas terrestres. Foi então que ocorreu um 
grande fenômeno. 

Gritos: Hei! Aonde você vai? Tá maluco!?
Tetrapoda: Ah! Eu cansei de ficar na água, o tem-

po todo molhado, só competição e perseguição. Na terra 
firme é que é bom, e eu vi um monte de invertebrados e 
algas radicais lá fora. 

Gritos: É claro que é que é molhado seu bobo, é 
água, e o seu lugar é aqui! Cê quer morrer? 

Tetrapoda: Deixa de ser medroso meu chapa, sai 
daí e vem para cá. Olha só quanto espaço para a gente 
explorar! Você também consegue, vem, nem que seja se 
arrastando. 

Narrador: Bem, mas esse processo não foi tão 
rápido assim. Antes ocorreu um outro evento muito im-
portante na historia evolutiva dos vertebrados – o surgi-
mento da mandíbula. 

Abre a cena – o peixe gnathostomata nada para lá 
e para cá irritando o agnathostomata.

Gnathos: Mocréia! Olha para mim! Olha o que eu 
posso fazer!

Lampréia: É lampréia, seu imbecil, e será o pos-
sível que você não pára um só instante, depois que arru-
mou essa nadadeira par, só fica se exibindo!

Gnathos: Que nada, sua boca murcha, cê ta é com 
inveja! Agora eu sou bem mais rápido que você, e não 
tenho só um par não, são dois pares de nadadeiras, um 
peitoral e outro pélvico ó ó. E o melhor de tudo é que 
desenvolvi a mandíbula, e ainda mais, dentes! Além de 
poder fugir mais rápido, sou mais eficiente para capturar 
alimentos também. 

Lampréia: Abestado, isso é moda! Aposto que 
logo passa e nós, os poderosos agnathostomata, é que 
voltaremos a reinar ... por muito tempo foi assim e é as-
sim que há de ser!

Gnathos: Ha-ha-ha, seu chupa-chupa! então fica 
aí olhando o que a seleção natural ainda vai fazer comi-
go. Enquanto isso, eu vou chegando porque: “Na verda-
de eu sou assim, descobridor dos setes mares, na verdade 
eu quero...” fui!

Lampréia: Abusado!
Fecha a cena.

Ato III: Transição água-terra 
Narrador: Então, foram alguns dos descendentes 

desse grupo especial de vertebrados – os mandibulados 
- que se aventuraram em terra firme e deram origem aos 
diversos grupos animais que conhecemos hoje e também 
aqueles que só conhecemos por figuras ou fósseis. Os 
grandes répteis que descenderam de um grupo de anfí-
bios e dominaram o período Jurássico. (Abre a cena)

Sapo: É isso ai pessoal, depois que os primeiros 
tetrápodes fizeram suas incursões à terra firme, grada-
tivamente se adaptaram às condições aéreas, não, não, 
não, eles não voavam não, ainda não! Peraí, que a gente 
chega lá! Eu quis dizer que eles começaram a respirar o 
ar atmosférico e as suas nadadeiras, bem elas foram se 
transformando em patas. Assim, surgimos nós, os anfí-
bios.

Com tanto espaço, e tanta comida já viu né? Nós 
nos diversificamos e crescemos muito, Mas, isso não foi 
o suficiente não, os descendentes de uns parentes meus, 
os répteis, chegaram com umas novidades aí, um tal de 
ovo adaptado pra a terra, uma tal de fecundação interna, 
e acabaram tomando nosso espaço. (Barulho de passos 
– estrondo). Opa! Tá vindo um aí, eu tenho que ir pesso-
al. Daqui pra minha extinção é um pulo (sapo sai de cena 
pulando).             

T-rex – Entra em cena (o cenário estremece) 
T-rex: Vem turma, tem mais espaço aqui! Vamos 

mostrar para esses anfíbios quem manda no pedaço! (Fe-
cha a cena).

Narrador: a partir de um grupo desses répteis 
evoluíram animais que conhecemos muito bem hoje em 
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dia: as aves, descendentes de um ancestral conhecido 
como Archaeopeterix e os mamíferos – pequenos ativos 
e com embriões que se desenvolviam e desenvolvem-se 
dentro de um ovo (monotrêmatas) que, posteriormente, 
dariam origem a outros mamíferos, cujos embriões se 
desenvolvem dentro do corpo da mãe. Os monotrêmatos 
evoluíram a partir de uma linhagem ainda mais primitiva 
de répteis. Pouco diversificados e vulneráveis, eles vi-
viam sob as ameaças dos dinossauros.

Mamífero: Não, eu não agüento mais, esses 
monstros não dão espaço pra gente, eu não posso sair 
para procurar comida, que eles já querem me fazer de 
comida! Gente, isso é inconcebível, eu não tolero mais, 
eu sou um animal de sangue quente! Vou ter que tomar 
alguma atitude! (T-rex entra em cena e mamífero sai cor-
rendo) (Fecha a cena)

Ato IV: A Terra dos grandes répteis e sua ex-
tinção

Narrador: Mas, isso só durou alguns milhões de 
anos. De repente, aconteceu algo de grande proporção 
que causou bruscas mudanças no clima, o que levou à 
extinção dos grandes répteis, há mais ou menos 65 mi-
lhões de anos atrás.

T-rex: Ô chapa, ó do topete!? Que negócio é aque-
le hein? (Aparece um meteoro)

Topete: Ahh, um ovo de brontossauro?
T-rex: Voando?
Os dois: O- ou, socoooooooooooooooorro! (Ca-

bum)
Mamífero sai do canto da cena, olha para os dois 

lados, dá uma risada e diz:
Mamífero: Agora é minha vez! (Fecha a cena)
Abre a cena – Entra a Preguiça
Preguiça: Pró ce vê né, meus tatataravôs num ti-

nham espaço, num podiam nem escolher qualquer co-
mida; agora, taí ó! Todo esse mundão véi sem porteira, 
só pra gente! È bão demais da conta! Antes, ''nóis'' era 
os come quieto, agora, nós somos come tudo. Até a lua, 
quando está cheia, dá vontade de comer, parece queijo 
uai! É ... por isso que nóis ficou assim grande, troncudo, 
e a diversidade então, nós num fica atrás dos répteis não 
sô! Rapaz, tô vendo que o futuro reserva boas surpresas 
para nóis mamíferos, viu!? (Fecha cena)

Narrador: Realmente, os mamíferos se diversi-
ficaram muito, mas a historia não privilegiou somente 
esse grupo. O cenário atual conta com uma variedade 
incrível de vertebrados, desde aves, anfíbios, e inclusive 
os próprios répteis, remanescentes da grande extinção. 
Cada um desses animais desenvolveu estratégias para a 
sua melhor adaptação e sobrevivência nos mais diversos 
confins desse planeta. Um deles desenvolveu capacida-
des especiais através de um órgão denominado cérebro, 
este bem desenvolvido, aumentando a coordenação entre 
a percepção visual e a resposta locomotora entre outras 

características, tais como, por exemplo, visão estereos-
cópica de profundidade resultando numa visão binocu-
lar, dedos polegares oponíveis facilitando a preensão de 
objetos e alimentos. 

A espécie humana, ao longo da evolução, desen-
volveu ferramentas, máquinas e uma extensa lista de 
questionamentos sobre si e sobre a natureza que a cerca, 
uma dessas indagações recai sobre o porquê de tanta di-
versidade e tanta semelhança entre os seres vivos. Como 
é se sua própria natureza, o ser humano, assim como 
faz com tudo que conhece, no meio daquela diversida-
de, logo sentiu a necessidade de criar classificações para 
tantos e diferentes organismos, ou seja, de sistematizar o  
conhecimento dos seres vivos. 

Surge então a TAXONOMIA (do grego táxon, ca-
tegoria, grupo, nomos, conhecimento). Já antes de Cris-
to, Aristóteles (filósofo grego) desenvolveu um sistema 
de classificação dos seres vivos, que misturava vários 
critérios e acabava por reunir em um mesmo grupo, ani-
mais como aves e insetos. Isso, obviamente (para nós 
hoje) não era muito preciso. Mas então, como resolver 
esse problema? Como faríamos para classificar os seres 
vivos? Foi aí que a TAXONOMIA foi ''se desenvolven-
do'', até que em 1735, um cientista sueco chamado Carl 
von Linné (Lineu)  propôs o SISTEMA BINOMINAL. 
Isso mesmo, o nome cientifico do oganismo deveria ser 
composto por dois nomes que definissem a espécie à 
qual pertencesse o ser vivo, e ainda mais, esses nomes 
deveriam ser em Latim ou latinizado, de modo que, em 
qualquer parte do mundo, em qualquer idioma, se sou-
besse a que organismo se refeririam. 

Outro conceito bastante discutido, é o de ESPÉ-
CIE, definida como o conjunto de seres semelhantes, 
capazes de cruzar em condições naturais, deixando des-
cendentes férteis, ou seja, seres vivos que tenham filhos, 
netos, bisnetos etc. Lineu considerou a espécie biológi-
ca como ponto de partida para a sua classificação. Deste 
modo, as espécies com grandes semelhanças entre si fo-
ram reunidas em categorias maiores denominadas de gê-
nero, os gêneros com características semelhantes foram 
agrupados em família, e estes por sua vez, em ordem...
classe...filo...reino. 

Depois disso, foi aceita a evolução biológica, se-
gundo a qual novas espécies podem originar-se de espé-
cies ancestrais. As espécies atuais, portanto, seriam des-
cendentes de espécies que viveram no passado.                           

Com isso, ao longo da evolução, o ser humano de-
senvolveu instrumentos e teorias para sua melhor adap-
tabilidade na Terra. E, por sua vez, dominaram a super-
fície terrestre com sua maneira de interferir na vida do 
Planeta. O restante da história, todos já conhecem muito 
bem ou, pelo menos, em partes.
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Figuras

 

Figura 1: A e B. Montagem da caixa "A Janela da Vida'' momentos antes da encenação, abril de 
2006; e C. Esquema inicial da caixa. 

Figura 1: A e B. Montagem da caixa “A Janela da Vida’’ momentos antes da encenação, abril de 2006; e C. Esquema 
inicial da caixa.
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Figura 2: Painéis representando os atos da encenação: 1 e 2. Terra primitiva e seus gases, 
respectivamente; 3. Ambiente aquático; 4. Transição água-terra e; 5. A terra dos grandes répteis e 
sua extinção. 

Figura 2: Painéis representando os atos da encenação: 1 e 2. Terra primitiva e seus gases, respectivamente; 3. Am-
biente aquático; 4. Transição água-terra e; 5. A terra dos grandes répteis e sua extinção.
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Figura 3: Diagrama com alguns dos personagens (fantoches) utilizados na encenação da ‘’A Janela da Vida’’. Todos 
os fantoches foram feitos com materiais de baixo custo, como por exemplo, papelão e papel colorido.
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Resumo
No ensino de Genética tornam-se necessários prá-

ticas auxiliares ao aprendizado de diversos subtemas 
como, por exemplo, DNA. Neste sentido, a eletroforese 
em gel de agarose possibilita a observação do DNA ex-
traído de um organismo de maneira menos abstrata do 
que em um laboratório de pesquisa. Mas, realizar esta 
prática em sala de aula torna-se muito difícil devido ao 
seu alto custo. Refletindo sobre este problema, desenvol-
vemos e adaptamos a eletroforese em gel de amido de 
uso culinário, tornando o assunto DNA mais visível, para 
o entendimento das teorias a respeito. 

Introdução
O conceito de DNA (ácido desoxirribonucléico) 

em metodologias de ensino-aprendizagem é um desafio 
para professores e pesquisadores envolvidos com a edu-
cação, devido, talvez, às dificuldades de se abstrair a te-
oria sobre DNA e demonstrá-la de forma visual, através 
de atividades práticas. Loreto e Sepel (2003) desenvol-
veram um trabalho que apresenta práticas que facilitam 
o aprendizado de temas sobre Biologia Molecular. Com 
base neste trabalho, tentamos reproduzir técnicas que po-
deriam ser aplicadas num curso de Biologia Molecular 
para professores e alunos de Ensino Médio e Superior. 
Estas práticas podem facilitar o entendimento acerca do 
DNA devido às dificuldades de se ensinar estes conceitos 
apenas em exposições orais. Porém, uma destas práticas 
não era viável do ponto de vista econômico devido à uti-
lização do gel de agarose, um material de custo elevado. 
Para tentar resolver o problema, modificamos esta prá-
tica substituindo o gel de agarose por amido de milho, 
tornando-o acessível e mais observável em sala de aula. 
As práticas reproduzidas de Loreto e Sepel (2003), que 

apresentam desde extração do DNA à eletroforese modi-
ficada apresentada neste trabalho, foram ministradas em 
dois cursos com aulas teórico-práticas no V Workshop da 
Pós-Graduação – UNESP, IB, Botucatu, SP e VII Encon-
tro Maringaense de Biologia – XX Semana de Biologia 
– UEM, Maringá, PR, ambas no ano de 2005. O públi-
co-alvo foi composto por professores e alunos do ensino 
fundamental, médio e superior. 

Inicialmente proposta por Arne Teselius (1937), a 
eletroforese era técnica empregada para visualização de 
proteínas com suas diferenças de comprimento de frag-
mentos de aminoácidos e cargas elétricas. Atualmente, 
o uso desta técnica é comum também para estudos com 
ácidos nucléicos (Brown 1998; Farah 2000). Na visuali-
zação de material genético (ácido desoxirribonucléico e 
ribonucléico, DNA e RNA), utiliza-se comumente gel de 
agarose por apresentar porosidade irregular, funcionando 
assim como uma malha que separa o DNA, por diferença 
de tamanho, dos fragmentos menores que chegam mais 
rápido ao final da corrida eletroforética. O DNA apresen-
ta-se com carga negativa e, devido a esta característica 
pode-se conduzi-lo de um pólo com carga negativa para 
um pólo com carga positiva. Porém, este material gené-
tico tem de estar em contato com uma solução salina que 
permita a condução elétrica através de íons (Figura 1). 
Loreto e Sepel (2003) sugerem uma metodologia modifi-
cada para eletroforese em gel de agarose aplicada ao en-
sino, mas de difícil acesso pelo alto custo da agarose. No 
presente trabalho modificamos esta prática com a substi-
tuição de agarose por amido de milho. O amido de milho 
é um produto barato, facilmente encontrado e vendido em 
mercados pois é muito utilizado em culinária (mingaus e 
cremes). Para sua utilização são necessárias algumas mo-
dificações para a condução de íons na eletroforese. 
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Metodologia e Resultados
1. Cuba eletroforética
Na montagem da cuba eletroforética, utiliza-se um 

recipiente de plástico (4 cm de altura, 20 cm de compri-
mento e 12 cm de largura, podendo variar dependendo 
do tamanho da forma do gel – tipo Tupperware). Nas 
bordas, coloca-se o fio de cobre, preso por resina epóxi 
nas extremidades (cantos do recipiente), enrolam-se os 
fios de aço inox e prende-se com resina epóxi nas ex-
tremidades inferiores das bordas, que funcionarão como 
eletrodos positivos e negativos (Figura 2 a e b). Na ponta 
dos fios de cobre serão presas as presilhas do tipo “jaca-
ré”, uma presilha positiva e uma negativa, ligadas à fonte 
de energia (dessas de brinquedos ou de impressoras); as 
fontes poderão ser de 20 a 30 volts, com um tempo de, no 
mínimo, 3 horas de corrida (Figura 4 b). Uma voltagem 
maior poderá diminuir o tempo de corrida, porém, pode-
rá tornar-se perigosa em sala de aula.

2. Preparação de gel e soluções
Deve-se colocar num recipiente para serem aque-

cido, os seguintes materiais o tampão Bórax 18 mM 
(Borato de Sódio, comum em farmácias de manipulação 
- 3,8 gramas de Borato de Sódio + 1000 ml de água); o 
amido com concentração final de 8% (100 ml de tBorax 
+ 8 gramas de amido). Deve-se aquecer em microondas, 
fogão, bico de Bunsen ou lamparina. Pode ser utilizado, 
também, um Erlenmeyer ou Becker até o início de fer-
vura, fazendo-se movimentos circulares. Imediatamente 
após o início de fervura (gel viscoso), colocar em uma 
forma tipo mantegueira (2 cm de altura, 14 de compri-
mento e 8 cm de largura), tomando o cuidado de não dei-
xar formar bolhas, para dar forma ao gel e solidificar. É 
importante esperar cerca de 30 minutos, em temperatura 
ambiente, o resfriamento, devido à evaporação (Figura 
3). Antes de solidificar, coloca-se em uma extremidade o 
pente plástico que moldará os poços para aplicação dos 
ácidos nucléicos. O pente deverá ser fixado em encaixes 
feitos, com uma faca aquecida, nas laterais da forma do 
gel (Figura 3 d). Após este período, cobre-se o gel com 
saco plástico do tipo celofane e coloca-se na geladeira 
para ajudar a solidificar à temperatura de 40C (durante 
2 horas). Solidificado, retira-se o pente com cuidado (o 
pente não pode alcançar o fundo da forma), para aplica-
ção do material genético. (Figura 4 a).

3. Aplicação do Material Genético
No caso de uma extração de ácidos nucléicos 

(DNA + RNA) caseira, do tipo descrita por Loreto e 
Sepel (2003) e, também de acordo com sites na inter-
net (como por exemplo: http://www.odnavaiaescola.
com/atividades.html), pode-se extrair material genético 
de frutas (banana, morango), insetos (abelha), fígado de 
boi; uma vez extraído o material colocá-lo em tubo (re-
cipiente pequeno destes de remédio) com ajuda de uma 
seringa do tipo de insulina de 1 ml (material genético 
hidratado em água), cerca de 2 gotas (1 µ, aproximada-

mente, 1 unidade de 1 ml ou uma gota); em seguida, a di-
cionam-se 2 gotas de tampão de carregamento de amos-
tra (0,5 ml de tBorax, 10 gotas de azul de bromotimol, 
encontrado em lojas de aquário ou 2 gotas de corante de 
bolo, sendo necessário acrescentar açúcar em ambos até 
saturar, cerca de 0,15 gramas). Para manter o material 
genético nos poços, o açúcar liga-se ao DNA e evita a 
flutuação, auxiliando ainda na visualização do material 
genético durante a corrida (coloração azulada). (Figura 
4). Foram aplicadas em gel de amido diferentes amostras 
para avaliar a resolução e qualidade. Foram aplicadas em 
seqüência, as seguintes amostras: 

A. DNA, 
B. corante de bolo, 
C. azul de bromofenol, 
D. DNA + azul de bromofenol, 
E. DNA + corante de bolo, 
F. DNA + Blue Dextran (utilizado em laborató-

rios de molecular) (Figura 4 a e 5 b). 
No decorrer da “corrida” eletroforética, a amostra 

“a” não foi visualizada devido à falta de um tampão de 
carregamento. As demais amostras foram visualizadas 
durante a “corrida”. 

4. Corrida eletroforética
Após a aplicação, o gel foi colocado com sua for-

ma na cuba eletroforética, contendo tampão Bórax. É 
importante não deixar o gel entrar em contato direto com 
o tampão, diferente do gel de agarose de Loreto e Sepel 
(2003), pois o tampão poderá dissolver o gel de amido. 
Nesta adaptação utilizou-se uma flanela de pano (tipo 
Perfex), cortada num tamanho que entrasse em contato 
com o tampão e com o gel nas extremidades positivas e 
negativas, por difusão há migração dos ácidos nucléicos 
(Figuras 4 b, 5 b). Com a cuba eletroforética montada, 
prendem-se as presilhas nas extremidades dos fios de co-
bre, colocando a cuba em um recipiente térmico esfriado 
(caixa de isopor, com gelo, para manter a temperatura e 
não deixar o gel dissolver), podendo, então, começar a 
corrida eletroforética. 

Discussão
A prática com estes materiais demonstrou ser mais 

viável economicamente quando comparado com o traba-
lho de Loreto e Sepel (2003). Em ambos os trabalhos, as 
amostras contendo apenas tampão de carregamento ou 
ácido nucléico mais tampão de carregamento, foi possí-
vel visualizar a sua “corrida”, pois estes apresentam car-
gas negativas. Dessa forma é importante que o professor 
apresente, da forma mais clara possível aos alunos, os 
conceitos físico-químicos que possam auxiliar a compre-
ensão da prática. 

Para o gel de amido não foi possível corar com azul 
de metileno 0,5% proposto para gel de agarose (Loreto e 
Sepel, 2003) pois este se dissolve. Na prática com o ami-
do deve-se focar a “corrida” eletroforética, que mostra, 
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didaticamente, como amostras com carga negativa mi-
gram e, desta forma, simbolizam o material genético.

Aconselha-se que o professor deva realizar esta 
prática em duas partes, devido à demanda de tempo que 
ela exige.  Na primeira parte, a montagem da cuba ele-
troforética, do gel, aplicação das amostras e início de sua 
corrida um dia antes, para que esses resultados possam 
ser visualizados e apresentados aos alunos. No dia da 
aula, o professor deverá mostrar estes resultados após 
uma exposição teórica dos conceitos e, juntamente com 
os alunos, elaborar e montar a prática eletroforética. 

Conclusão
A eletroforese em gel de amido torna-se uma prá-

tica barata e de fácil demonstração, comprovada em cur-
sos ministrados por nós. Uma prática que contribui para 
o entendimento do DNA e para a assimilação de conhe-
cimentos multidisciplinares. 
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Figura 1. Eletroforese em gel de agarose. O material genético com carga negativa migrando na malha do gel do 
pólo negativo para o pólo positivo. Fonte: www.google.com.br http://educar.sc.usp.br/licenciatura/2003/siteproje-
to/2003/6_enzima_e_gel.p

Figura 2. Materiais utilizados para Eletroforese: a. Cuba eletroforética e acessórios; b. Visão interna da cuba ele-
troforética, seta vermelha indica o fio de cobre e a seta branca o fio de aço inox; c. Forma para o gel de amido e 
pente para formar os poços no gel de amido.
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Figura 3. Montagem do gel de amido: a. Materiais necessários para o preparo do gel; b. Aquecimento do amido de 
milho; c. Colocação do amido de milho fervido na forma; d. Forma com gel esfriando.

Figura 4: a. Aplicação das amostras no gel; b. “Corrida eletroforética”.
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Figura 5: a. “Corrida eletroforética” com visão da cuba e fonte; b. Migração do material genético e tampões de 
carregamento do pólo negativo para o pólo positivo (Poços: A. DNA; B. corante de bolo; C. azul de bromofenol; 
D. DNA + azul de bromofenol; E. DNA + corante de bolo; F. DNA + Blue Dextran (utilizado em laboratórios de 
molecular).
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Resumo
Este jogo é uma alternativa à carência de meto-

dologias práticas para o ensino de evolução no ensino 
médio e tem por objetivo ajudar no processo de ensino-
aprendizagem dos conteúdos de extinção e irradiação de 
espécies. O jogo tem como objetivo simular o que ocor-
re na natureza de acordo com as condições ambientais e 
ecológicas que forçam as espécies a se dispersarem na 
tentativa de colonizar novos habitats e nichos. O conhe-
cimento e a compreensão das interações entre os proces-
sos de extinção e irradiação é o grande propósito desta 
simulação. 

Introdução
O ensino de genética e evolução no ensino médio 

tem apresentado resultados preocupantes em algumas 
pesquisas, sobretudo no que diz respeito à aprendizagem 
dos alunos. Segundo Scheid & Ferrari (2006) nem mes-
mo os conceitos básicos dessas disciplinas são compre-
endidos pelos estudantes ao final do ensino médio.

Os principais agravantes dessa realidade se refle-
tem na dificuldade de transposição e na falta de domínio 
dos conteúdos (Mello, 2007; Tidon & Lewontin, 2004), 
e na carência de metodologias alternativas para fixação 
desses conceitos (Goedert, 2004). Os dois primeiros 
agravantes são devidos à má formação curricular dos 
profissionais docentes, ao passo que o último está asso-
ciado ao descomprometimento com a contextualização 
dos conteúdos (Mello, 2007).  

Os conceitos de extinção e irradiação e suas inte-
rações são muito importantes para compreensão do pro-
cesso evolutivo (Ridley, 2006) Nesse contexto, para se 
trabalhar conteúdos de caráter exclusivamente teóricos, 
como os processos de extinção e irradiação de espécies, 
faz-se necessário o uso de metodologias alternativas para 
melhor compreensão e fixação por parte dos alunos (Go-
edert, 2004). 

Os tentilhões de Darwin são os exemplos mais 
clássicos de como a seleção natural atua na irradiação 
de espécies (Mori et al., 2006). No Arquipélago de Ga-
lápagos, ao longo do tempo, uma única espécie de ten-
tilhão deu origem às 13 conhecidas atualmente (Ridley, 
2006). Inicialmente, isso se deu principalmente devido 
a pequenas modificações morfológicas no formato do 
bico dos indivíduos da espécie, formando assim várias 
sub-populações, cada uma pré-adaptada a explorar um 
determinado tipo de recurso (Mori et al., 2006). Com o 
passar do tempo, surgiu o isolamento reprodutivo entre 
elas, culminando na irradiação da grande variedade de 
tentilhões que hoje ocupam Galápagos. 

O caso dos tentilhões é o resultado de uma série 
de interações entre extinção e irradiação, que diminuem 
e aumentam, respectivamente, a diversidade da vida. A 
biodiversidade conhecida atualmente é, nesse contexto, 
o resultado de longos processos sucessivos de irradia-
ção e extinção de espécies (Ridley, 2006). Desse modo, 
a compreensão de como esses dois processos estão cami-
nhando paralelamente ao longo do tempo é fundamental 
para que os alunos entendam evolução (Ridley, 2006).

Objetivo da atividade
Neste trabalho é utilizado um jogo de dados que 

tem por objetivo auxiliar no processo de ensino-apren-
dizagem dos conteúdos de extinção e irradiação de espé-
cies na manutenção da diversidade biológica. A atividade 
é voltada para estudantes de ensino médio, mas também 
pode ser aplicado à graduação, uma vez que o aprofun-
damento teórico do assunto fica a critério do professor. O 
jogo tem como objetivo simular o que ocorre na natureza 
quando as condições ambientais e ecológicas forçam as 
espécies a se dispersarem na tentativa de colonizar novos 
habitats e nichos. 
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Preparando a Atividade
A duração da atividade deve ser em torno de 30 

minutos, sendo os 15 minutos iniciais para a aplicação 
do jogo propriamente dito, e os 15 minutos finais, para 
a discussão. Para jogar os alunos deverão formar grupos 
pequenos, de quatro a seis integrantes.

O professor deverá preparar os materiais abaixo:
• Dois dados de cores diferentes (sugerimos amarelo e 

vermelho);
• Duas massinhas de modelar para moldar os vulcões;
• Imprimir todo o material, incluindo tabelas e cartas, 

no final da atividade em papel A4; recortar os botões 
numerados, cartas e tabelas e colar em papelão.

• Também é possível montar o jogo utilizando:
• Duas cartolinas brancas de 29 cm x 38 cm;
• Sete (7) cores de canetinhas ou lápis de cor para dese-

nhar e pintar as ilhas em cada cartolina (modelo final 
da atividade) sendo que a ilha grande tem 15 cm x 9 
cm e as ilhas satélites, têm 5cm x 5 cm;

Seis (6) diferentes cores de botões, sendo quatro 
(4) botões numerados, de cada cor (ao final serão 24 bo-
tões para cada tabuleiro). Ex: botões azuis nº 1.

Jogo Galápagos: Extinção e Irradiação
Prólogo. O jogo se dá no Arquipélago de Galápa-

gos constituído por suas várias ilhas (Figura 1). A maior 
delas, a Grande Ilha, apresenta uma grande população de 
uma espécie de Tentilhão, enquanto as demais estão desa-
bitadas. Essa população é constituída por indivíduos que 
diferem entre si quanto à morfologia do bico, podendo 
ser classificados em subpopulações de Tentilhões (Tenti-
lhão 1, Tentilhão 2..., Tentilhão 6), como mostra a Figura 
2. Cada forma de bico está associada a um tipo preferen-
cial de semente das quais os Tentilhões se alimentam. 
Inicialmente os recursos alimentares disponíveis na ilha 
são suficientes para manter a população. Em função disto 
a população está aumentando e com o passar do tempo, 
há escassez de recursos na Grande Ilha, forçando os indi-
víduos a dispersarem para as outras ilhas. Cada uma das 
ilhas oferece um tipo de recurso diferente, de modo que 
cada uma das subpopulações de Tentilhões só conseguirá 
sobreviver na ilha que ofereça recursos que possa explo-
rar (pré-adaptação). Por exemplo, para que o Tentilhão 1 
sobreviva, ele deve dispersar para a ilha 1, uma vez que 
só nessa ilha ele encontrará recursos que possa explorar 
por possuir pré-adaptação para este local para ter sucesso 
e conseguir se manter. 

As subpopulações em seus novos ambientes, ao 
logo do tempo evolutivo, formarão novas espécies (es-
peciação alopátrica) a partir da mesma espécie de Ten-
tilhão (ancestral comum), simulando assim o processo 
de irradiação adaptativa. É importante ressaltar que na 
Grande Ilha há um vulcão o “Gran Thannya”, que entrará 
em erupção em trinta rodadas, extinguindo toda a vida no 
local (Figura 2). 

Objetivo do jogador. O objetivo do grupo é fazer 
com que as subpopulações de Tentilhões consigam colo-
nizar, sobreviver e explorar novos recursos no máximo 
de ilhas possíveis, antes que o “Gran Thannya” venha a 
explodir. 

As peças do jogo. O jogo contém dois tabuleiros, 
sendo um para cada grupo. Cada tabuleiro é constituído 
por uma ilha principal e seis ilhas satélites (veja anexo ao 
final). As populações de Tentilhões serão simbolizadas 
por discos coloridos numerados. No jogo haverá o dado 
da subpopulação (amarelo) e o dado da especiação/extin-
ção (vermelho). 

Regras do jogo. Cada participante jogará o dado 
amarelo uma vez por rodada, sendo que, quando ele al-
cançar três vezes o número/cor de uma subpopulação, 
ele conseguirá o direito de jogar o dado da especiação/
extinção (vermelho). Ao lançar o dado vermelho se ele 
conseguir número referente à sua respectiva ilha, ocorre 
a colonização e a conseqüente especiação da subpopu-
lação na ilha (Figura 4A). Caso isso não ocorra, aque-
la subpopulação será levada à extinção (Figura 4B). Os 
resultados de cada rodada, aumento das subpopulações, 
extinção e especiação, serão marcados em fichas, como 
ilustrado na Figura 5 (A, B e C, respectivamente). O 
jogo terminará ao final de trinta rodadas, quando o “Gran 
Thannya” explodirá, causando uma extinção em massa 
na Grande Ilha. Dessa forma, o vencedor do jogo será 
aquele que tiver formado o maior número de espécies de 
Tentilhão.

Entendendo a Atividade
1- Qual o motivo que levou os tentilhões a migrarem 

para outras ilhas?
2- O que aconteceu com os tentilhões que migraram 

para a ilha que não continha o recurso apropriado à 
sua sobrevivência? 

3- O que houve com os que migraram para a ilha certa?
4- Os resultados das duas cartelas são iguais? Por quê?
5- A partir do jogo é possível concluir quais as relações 

entre os processos de extinção e irradiação na manu-
tenção da diversidade biológica?

Respostas às Questões Entendendo a Atividade
1- O aumento no tamanho das subpopulações fez com 

que os recursos necessários para cada uma delas se 
tornassem cada vez mais escassos, por conseqüência 
a competição entre os indivíduos aumentou, dificul-
tando a sobrevivência no mesmo local. Essas “pres-
sões” levaram os tentilhões à necessidade de busca-
rem novos habitats.

2- Cada subpopulação de tentilhão estava pré-adaptada 
a um determinado tipo de recurso (mesma cor). Des-
se modo, as subpopulações de tentilhões que migra-
vam para ilhas que apresentavam recursos diferentes, 
aos quais não estavam adaptados, não conseguiam se 
manter e eram levadas à extinção.
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3- Os tentilhões que migraram para as ilhas certas (de 
mesma cor) encontraram recursos que conseguiam 
explorar. Tais tentilhões colonizaram essas novas 
ilhas e, com o passar do tempo, devido ao isolamento 
geográfico e reprodutivo, deram origem a uma nova 
espécie de tentilhão (incapaz de se reproduzir com a 
espécie que lhe deu origem).

4- Provavelmente os resultados das duas cartelas não são 
iguais. Como os processos de irradiação e extinção no 
jogo se devem ao acaso (lançamento dos dados), cada 
tabuleiro irá apresentar uma constituição de espécies 
diferentes.

5- Sim, a partir do jogo são possíveis algumas discussões 
e conclusões. Na natureza a interação entre os proces-
sos de extinção e irradiação de espécies é fundamen-
tal para a manutenção da diversidade biológica. A 
todo o momento, as espécies estão sofrendo pressões 
que forçam tentativas de mudanças (sejam elas estru-
turais ou comportamentais) ou selecionam variações 
pré-existentes. Entretanto, muitas dessas tentativas 
não são bem sucedidas, levando populações daque-
la espécie à extinção. O jogo mostra um número de 
extinções maior que o de especiações (isso é devido 
à maior probabilidade, 5 para 1, respectivamente). 
Esse fato também ocorre na natureza, pois, em que 
durante o processo de irradiação, acaba-se perdendo 
um grande número de indivíduos, subpopulações ou 
populações inteiras. Desse modo, a biodiversidade 
conhecida atualmente é, nesse contexto, o resultado 
de longos processos sucessivos de irradiação e extin-
ção de espécies.

Considerações Finais
Durante as etapas de teste, o jogo se mostrou uma 

boa ferramenta para o ensino de irradiação e extinção. 
De forma lúdica e envolvente notou-se, em todas as fa-
ses do jogo, que os participantes demonstraram grande 
interesse e, ao final, conseguiram compreender a impor-
tância desses processos na manutenção da diversidade 
biológica. Desse modo, a aplicação dessa metodologia 
no ensino médio pode ser um bom instrumento para o 
ensino de evolução.  
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Anexo
Lista de figuras

1. Esquema geral do jogo simbolizando o Arquipélago de Galápagos.
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2. Subpopulações de tentilhões representadas pelos círculos coloridos numerados.
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3. Esquema mostrando a Grande Ilha com o número máximo de subpopulações que pode suportar e as demais ilhas 
colonizadas

.

4. O que pode ocorrer no jogo: A) subpopulação coloniza ilha à qual está pré-adaptada (mesma cor), nesse caso 
ocorre especiação ou B) subpopulação coloniza ilha para a qual não está pré-adaptada (cor diferente) e logo é 
levada à extinção.
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5. Forma de preenchimento da ficha de cada jogador quando houver: A) aumento da população, B) extinção e 
C) especiação.
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