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para aprender 
genética de populações 
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O presente trabalho é o resultado de um processo iniciado em 2001, com 
o curso de especialização As células, o genoma e você, professor, em que, 

juntos, professores do Ensino Básico, pesquisadores e equipe da Casa da 
Ciência/Hemocentro - Ribeirão Preto (SP), desenvolveram materiais de apoio 
pedagógico para as escolas. Um desses materiais, intitulado Canudinhos, foi 
desenvolvido para simular gerações sucessivas de uma população, permitindo 
abordar alguns conceitos como alelo, genótipo, fenótipo, frequência (fenotípica 
e genotípica) e seleção natural.  

SIMULAR PARA ENTENDER

Entender como acontece a herança de ca-
racterísticas ao longo das gerações é um 

obstáculo grande para os alunos e um desafi o 
para os professores, pois é um processo que 
acontece ao longo do tempo com um conjun-
to de indivíduos. Modelos, jogos, simulações 

e outras atividades que possibilitem analo-
gias mais concretas com esse processo são 
extremamente bem-vindos, pois eles podem 
criar uma via efetiva para o aprendizado. A 
simulação pode gerar discussões interessan-
tes, como foi o caso da situação transcrita a 
seguir:

Aluno palestrante: O que é anemia falciforme? 
Aluno palestrante (responde ansioso): É um problema genético (...) que acarreta sérios problemas. Quando a gente 
possui dois alelos que são representados por S, que são os alelos (...) da anemia falciforme (...), as hemácias fi cam com o 
formato de foice. Quando a gente possui dois alelos A, que é o alelo da hemoglobina normal, ela é comum. Quando a gente 
possui um alelo A e um alelo S, a gente tem uma tendência a ter a doença e nossa hemácia é meio “torta”.
Professor: Antes de continuarem, gostaria de fazer uma pergunta: O que é alelo? Por que dois? E não três ou quatro?
Aluno ouvinte: São formas diferentes de um gene.
Professor: Alelos e genes são as mesmas coisas?
Aluno ouvinte: Tem genes alelos...
Professor: Genes alelos... um completa o outro?
Aluno ouvinte: É tipo... um é para... vamos supor lóbulo preso da orelha... o outro também é para lóbulo solto da orelha... 
os dois são para isso...
Professor: Todo mundo concorda com esta defi nição? Que tem a ver com uma característica?
Aluno palestrante: E por que dois alelos?
Aluno ouvinte: Por que um vem do pai e outro da mãe.
Aluno palestrante: É isso mesmo. No momento em que recebemos uma célula da mãe, vêm 23 cromossomos, uma parte 
dos alelos; com a célula do pai recebemos mais 23 cromossomos.
Aluno palestrante: No encontro de hoje, a gente vai “simular” o acaso da natureza para saber quem vai ter os alelos 
A e A, quem vai ter os alelos A e S, quem vai ter os alelos S e S, ou seja, quem terá a anemia falciforme, um “aspecto” da 
doença, ou quem será saudável.
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A transcrição foi retirada de um diálogo en-
tre alunos do ensino médio que ensinavam 
anemia falciforme para seus colegas. Nela é 
possível identifi car a discussão sobre o con-
ceito de alelos, disparada pela simulação Ca-
nudinhos, conduzida pela Casa da Ciência do 
Hemocentro de Ribeirão Preto - SP, e des-
crita neste trabalho.

CONTEXTO DE 
DESENVOLVIMENTO
A proposta de alunos ensinarem alunos sur-
giu de uma palestra no Adote um cientista, 
programa de educação iniciado em 2005 
pela Casa da Ciência do Hemocentro de 
Ribeirão Preto–SP, em que alunos dos ensi-
nos fundamental e médio são orientados em 
projetos de iniciação/alfabetização científi ca 
por pesquisadores do Hemocentro e da Uni-
versidade de São Paulo. Na palestra citada, o 
pesquisador apresentou a anemia falciforme 
em um contexto no qual a malária é endê-
mica, discutindo como diferentes pressões 
seletivas podem atuar sobre uma população. 
Muitos alunos, principalmente os de ensino 
fundamental, desconheciam alguns concei-
tos básicos de genética, o que estimulou dez 
jovens – a maioria de 1º e 2º anos do ensino 
médio – a aprenderem mais sobre o assunto 
e o apresentarem para os mais novos. Procu-
raram a equipe da Casa da Ciência, que suge-
riu um encontro para discutir alguns concei-
tos básicos de genética. Na ocasião, a equipe 
decidiu resgatar uma proposta elaborada por 
um grupo de professores participantes do 
curso de especialização As células, o genoma 
e você, professor, ocorrido em 2001, na Casa 
da Ciência. A partir do desafi o de criar um 
novo formato para ensinar conceitos básicos 
de genética de populações – como genóti-
po, fenótipo, genes alelos, mutação, seleção 
natural, probabilidade e acaso – o grupo de 
professores encontrou na proposta conheci-
da por BSCS, um caminho que atendia parte 
das suas expectativas. Adaptaram a proposta 
e apresentaram a simulação Canudinhos.

Com estrutura inicial simples, essa simula-
ção foi apresentada várias vezes a grupos di-
ferentes de alunos e, com base nas avaliações 
da equipe da Casa da Ciência, foi progressi-
vamente melhorada, resultando no formato 
aqui apresentado.

Biological Sciences 
Curriculum Study (BSCS):
adaptado pela equipe de 
professores do Instituto Brasileiro 
de Educação, Ciência e Cultura 
(Ibecc) e da Fundação Brasileira 
para o Desenvolvimento do 
Ensino de Ciências (Funbecc), 
tradução e adaptação Norma 
Maria Cleffi . – Ed. rev. - Brasília: 
Editora Universidade de Brasília, 
1967, Parte I; Parte II.

A PROPOSTA
A atividade Canudinhos busca simular a 
forma com que a anemia falciforme é her-
dada pelo indivíduo e o efeito disso na 
população, pressupondo o isolamento em 
relação a outras populações e o acasala-
mento aleatório. 

A ação básica consiste em simular, a partir 
de uma população parental (geração P), as 
cinco próximas gerações fi liais (F1, F2, F3, 
F4 e F5) e avaliar a variação na frequência 
dos alelos envolvidos (A e S), observando 
o efeito de diferentes pressões seletivas 
(anemia falciforme e malária).

Para facilitar o uso da atividade e a dis-
cussão dos conceitos envolvidos, sugere-se 
desenvolver a simulação em duas etapas. 
A intenção da primeira etapa é familiari-
zar os alunos com a simulação, apresentar 
a herança da anemia falciforme e permitir 
a visualização do efeito da seleção natural 
sobre os homozigotos SS. Essa é uma eta-
pa introdutória que pode ser usada para 
que os alunos apliquem conceitos que já 
tenham sido trabalhados pelo professor 
em uma situação mais concreta, ou pode 
servir como problematização para iniciar 
a apresentação dos conteúdos, cabendo ao 
professor a decisão.

Na segunda etapa da simulação, aumenta-
-se a complexidade do problema, com a in-
corporação da malária como novo agente 
seletivo da população, uma vez que atua 
sobre os homozigotos AA. Os alunos dis-
cutirão a interação entre pressões seletivas 
distintas e seu impacto na mortalidade, 
bem como nas frequências alélicas e geno-
típicas da população. 

PRIMEIRA ETAPA – HERANÇA 
DA ANEMIA FALCIFORME
No início da atividade, conceitos relacio-
nados ao indivíduo – como genótipo e 
fenótipo – foram priorizados; posterior-
mente ampliou-se a discussão para con-
ceitos relacionados à população – como 
amostra, geração parental e fi lial, frequên-
cias genotípicas e alélicas. Toda a discus-
são dos conceitos foi feita dentro do con-
texto da simulação (Tabela 1).

Biological Sciences 
Curriculum Study (BSCS):Curriculum Study (BSCS):
adaptado pela equipe de 
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Tabela 1.
Definição de alguns conceitos 
e sua aplicação na simulação 
Canudinhos.

Conceitos básicos Aplicação na simulação

Gene
A unidade fundamental física e funcional 
da hereditariedade, que leva informação de 
uma geração para a seguinte; um segmento 
de DNA composto de uma região que é 
transcrita e uma sequência reguladora que 
controla  a transcrição

Alelo
Uma das formas diferentes de um gene que 
pode existir em um único lócus

Apresentação dos genes alelos A (normal) 
e S (falciforme)

Genótipo
A composição alélica de uma célula, seja de 
toda a célula ou, mais comumente, de certo 
gene ou conjunto de genes

Apresentação das constituições genotípicas 
dos indivíduos da população:
• Indivíduo homozigoto (AA)
• Indivíduo homozigoto (SS) 
• Indivíduo heterozigoto (AS)

Fenótipo
A forma de alguma característica (ou 
grupo de características) em um indivíduo; 
as manifestações externas detectáveis de 
um genótipo específico

• Síntese somente da hemoglobina normal 
(HbA), que ocorre nos indivíduos com o 
alelo A

• Síntese somente da hemoglobina 
falciforme (HbS), que ocorre nos 
indivíduos com o alelo S

• Síntese dos dois tipos de hemoglobinas 
(HbA e HbS), que ocorre nos indivíduos 
heterozigotos (AS)

Geração parental
As duas linhagens ou organismos 
individuais que constituem o começo de 
um experimento de cruzamento genético; 
sua prole constitui a geração F1

Geração P (na proposta, composta por 
50% de alelos A e 50%, de alelos S)

Gerações filiais
Gerações sucessivas de prole em uma série 
de cruzamentos controlados, começando 
com dois genitores específicos (a geração 
P) que, por autofecundação ou fecundação 
cruzada, origina a prole de cada nova 
geração (F1, F2, ...)

Gerações F1; F2; F3; F4 e F5

Observação: por se tratar de uma 
simulação da espécie humana, considera-
se apenas a fecundação cruzada  entre os 
indivíduos

Seleção natural
Processo em que as diferenças nas 
características dos indivíduos de uma 
população (sejam elas anatômicas, 
fisiológicas ou comportamentais) causam 
diferenças nas taxas de reprodução de cada 
um deles

A anemia falciforme seleciona 
negativamente os indivíduos SS, enquanto 
a malária seleciona os indivíduos AA.
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Figura 1. 
Como conduzir a primeira etapa 
da simulação Canudinhos.

De posse das orientações gerais sobre como 
realizar a atividade, os alunos iniciaram a 
simulação da primeira geração filial (F1) a 
partir de uma geração parental (P), composta 
por 50% de alelos A e 50%, de S (Figura 1). 

À medida que foram realizados os sorteios, 
os resultados foram transcritos para uma 
planilha eletrônica (veja sugestão de planilha 
no link - Figura 2), permitindo a visualização 
dos gráficos durante o processo de simulação. 

 

1. Cada alelo do gene em questão é representado por 
uma cor de canudo cortado com aproximadamen-
te 2,5 cm. O alelo normal (A) é representado pela 
cor vermelha e o falciforme (S), pelo azul. Em um 
saco de papel pardo são adicionadas 100 cópias de 
cada alelo, totalizando 200 canudos (geração P).  

2. Ao acaso, são retirados dois canudos simultane-
amente, que representarão o genótipo de cada 
indivíduo. Após o sorteio, os canudos devem re-
tornar para o saco pardo. 

3. Os resultados são registrados em uma tabela (dis-
ponível para download no link)  a partir da qual 
os cálculos das frequências dos genótipos e dos 
alelos serão realizados.

4. e 5. Nessa primeira etapa, os indivíduos que car-
regam os genótipos AA e AS devem ser man-
tidos no saco de sorteio, enquanto que os SS 
devem ser removidos na próxima geração. 
Assim, após as 100 retiradas, deve-se contar 
o número de indivíduos SS produzidos nos 
sorteios e remover o número correspondente 
de alelos do saco. Essa é uma analogia com o 
processo de seleção natural, que excluiria os 
indivíduos SS da população.  

6. Após a retirada dos canudinhos correspondentes 
aos indivíduos SS, faz-se novo sorteio, que cor-
responde a uma nova geração. Deve-se repetir o 
processo até obter cinco gerações filiais.
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Figura 2. 
Os genótipos sorteados 
podem ser inseridos na 
planilha (disponível neste 
link), permitindo aos alunos 
visualizarem os resultados 
graficamente.

Simulada a primeira geração filial (F1), os 
alunos a consideraram como parental para 
a próxima geração (F2); em outras palavras, 
repetiram o procedimento, até obter quatro 
gerações (F2, F3, F4 e F5), preenchendo as 
planilhas com os genótipos sorteados. Vale 
lembrar que foram retirados do saco de sor-
teio os canudos correspondentes aos indiví-
duos SS; essa retirada representa a seleção 
negativa do ambiente sobre os indivíduos 
com anemia falciforme, ideia que deve ser 

sempre ressaltada pelo professor. Caso o pro-
fessor disponha de pouco tempo, como são 
necessários de 10 a 15 minutos para simular 
cada geração, é possível simular apenas as três 
primeiras (F1, F2 e F3), o que geralmente ga-
rante que os alunos percebam as principais 
mudanças nas frequências alélicas e genotí-
picas. Nas gerações F4 e F5, poucas altera-
ções são observadas, mas é importante que os 
alunos percebam que as populações podem 
chegar a essa estabilidade.
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Figura 3.
Gráficos gerados a partir dos 
resultados da simulação de 
cinco gerações, de acordo com 
a primeira etapa proposta para 
Canudinhos, em que somente 
a anemia falciforme atua como 
agente seletivo.

SEGUNDA ETAPA – MALÁRIA: 
NOVA PRESSÃO SELETIVA
Finalizada a primeira etapa, outra situação 
foi proposta: a malária como novo agente 
seletivo. Essa doença, causada pelo proto-
zoário do gênero Plasmodium, diminui a 
sobrevivência de indivíduos normais (AA), 
enquanto os indivíduos heterozigotos (AS) 
apresentam maior sobrevida. Dessa forma, 
indivíduos AA também são negativamente 
selecionados, o que traz consequências para 
a constituição genética da população ao lon-
go das gerações. 

Para essa nova situação, outro saco será 
utilizado para um segundo sorteio, que in-
cluirá todos os indivíduos AA sorteados no 
primeiro saco. Considerando que 30% dos 
indivíduos normais (AA) morrem devido à 
doença (serão chamados de AAm daqui em 
diante), o segundo saco continha 3 papéis 
escritos “morte” (representando a chance de 
30% de ser eliminado pela malária) e 7 es-
critos “sobrevivência” (representando a pro-
babilidade de 70% de sobreviver). Caso fosse 
retirado um papel “morte”, o indivíduo AA 
seria considerado morto e seus genes não 
constituiriam a próxima geração, retirando-

Espera-se, ao final das simulações, obter cin-
co tabelas que correspondam aos genótipos 
de cinco gerações sucessivas, cujos resulta-
dos serão agrupados na planilha “Análise das 
gerações” (6ª planilha do arquivo disponível 
para download). Na figura 3, um exemplo 
simulado (disponível para download neste 
link), que demonstra o aumento dos alelos 
A (em F5 alcança 89,5%) e a redução dos 
S (em F5 é reduzido para 10,5%) devido à 
ação seletiva da anemia falciforme. Perguntas 

como “Quais indivíduos são responsáveis pela 
transmissão dos alelos S para a próxima gera-
ção?” e “O alelo S pode desaparecer da popula-
ção?” podem ser apresentadas pelo professor 
para direcionar as observações dos alunos e 
estimular discussões nos grupos. No exem-
plo, vale ressaltar o decréscimo na  taxa de 
mortalidade ao longo das gerações (alcança 
apenas 1% em F5), já que isso não ocorreu 
em outras condições, como a proposta para 
a segunda etapa. 
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Figura 4.
Como conduzir a segunda etapa 
da simulação Canudinhos.

-se dois canudos vermelhos do saco de sor-
teio para a simulação seguinte (Figura 4). A 
planilha sugerida para conduzir a segunda 

etapa da atividade é um pouco diferente da 
utilizada na primeira etapa e também está 
disponível para download (neste link).
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Figura 5. 
Gráfico gerado a partir da 
simulação de quatro gerações, 
considerando a anemia 
falciforme e a malária como 
agentes seletivos. A quinta 
geração não pôde ser simulada, 
pois a taxa de mortalidade 
foi muito elevada, resultando 
em quantidade insuficiente 
de canudos no saco pardo 
(disponível para download neste 
link).

O esgotamento dos canudos é uma analogia 
com a possibilidade de extinção de uma po-
pulação. Ao tratar dos motivos que levaram 
a isso, o professor pode discutir o impacto 
da seleção natural em populações pequenas, 
em que a alta pressão seletiva aumenta a 
taxa de mortalidade, e, consequentemente, 
o número de gerações que podem ser si-
muladas: na 1ª etapa, 44 indivíduos foram 
mortos pela anemia falciforme ao longo de 
cinco gerações; na 2ª etapa, 133 mortos (70 
por anemia falciforme e 63 por malária) em 
apenas quatro gerações (Figura 5). O pro-
fessor pode propor outras simulações para 

estudar melhor a situação, como o aumen-
to da população parental e a quantidade de 
cruzamentos (por exemplo, poderia iniciar 
com 200 canudos vermelhos e 200 azuis, 
com 200 retiradas em cada geração filial) ou 
propor a redução da pressão seletiva da ma-
lária (reduzir para 10% ou 20%, por exem-
plo). Nesta linha de discussão, questionar 
os alunos sobre “O que aconteceria se as pres-
sões seletivas continuassem atuando com esta 
intensidade sobre a população?”, poderia levar 
às questões de extinção de populações ou à 
importância da variabilidade genética para 
a sobrevivência.

Na primeira etapa, a presença de um alelo 
associado à anemia falciforme (S) é uma ca-
racterística negativa para o indivíduo e para 
a população. No entanto, na segunda etapa, 
a situação é diferente: a seleção natural atua 
nos dois homozigotos (AA e SS), mas não 
no heterozigoto (AS), o que lhe confere van-
tagem na sobrevivência. Assim, estabelecer 
relações entre os resultados obtidos na pri-
meira e segunda etapas é importante para 

discutir questões mais profundas sobre sele-
ção natural. Explorar questões como “Quem 
exerce maior pressão seletiva na população: a 
anemia falciforme ou a malária?” ou “Qual in-
terpretação deve ser dada quando a quantidade 
de canudos presente no saco pardo não for sufi-
ciente para simular a próxima geração?” (situ-
ação apresentada na Figura 5, com simulação 
até F4) tornam este momento da aula bas-
tante propício para discussões. 
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Código Genético: 

uma análise  

das concepções  

dos alunos do  

Ensino Médio

O relato apresenta uma questão utilizada em uma 
aula de Biologia do Ensino Médio que permite 

reconhecer as concepções dos alunos sobre “código 
genético”. As respostas dos estudantes sugerem que existe 
uma confusão desse conceito com o de genoma e com o de 
material genético.

A IMPORTÂNCIA  
DE CONHECER AS  
CONCEPÇÕES DOS ALUNOS

Um procedimento importante na ati-
vidade do docente é fazer um levan-

tamento do que seus alunos já sabem sobre 
o assunto que será estudado, pois é a partir 
dessas concepções prévias que o conheci-
mento será construído. O planejamento de 
uma sequência didática deveria, de alguma 
forma, considerar essas concepções prévias, 
de modo a provocar uma negociação entre as 
ideias que os alunos possuem com a concep-
ção científica do fenômeno.

O objetivo deste trabalho foi investigar, usan-
do uma questão especificamente desenhada 
para isso, as concepções dos estudantes sobre 
“código genético”, após uma sequência didáti-
ca sobre Biologia Molecular. A investigação 
dessas concepções pode contribuir para que 
professores de Biologia do Ensino Médio 
possam planejar intervenções didáticas que 
sejam mais efetivas em aproximar as ideias 
dos alunos dos conhecimentos científicos. 
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CONTEXTO
O levantamento foi realizado a partir das res-
postas dos alunos para uma questão presente 
em uma avaliação da disciplina de Biologia 

NA SALA DE AULA

do 1º ano do Ensino Médio de uma escola 
particular da cidade de São Paulo, SP. Vale 
ressaltar que os conteúdos avaliados de Bio-
logia Molecular já haviam sido tratados com 
os alunos ao longo das aulas. 

a. A partir da análise do padrão de 
bandas dos 5 casais (M - macho e 
F - fêmea) e do filhote, qual seria a 
família dele?

Casal 1
M      F

Casal 2
M      F

Casal 3
M      F

Casal 4
M      F

Casal 5
M      F

Filhote

A QUESTÃO UTILIZADA
Um pesquisador observou, em uma mesma árvore, 5 ninhos de uma espécie de garça. 
Um filhote foi despejado de um desses ninhos, pois apresentava uma coloração atípica 
de penas. O pesquisador ficou interessado em estudar o gene que produzia essa outra 
coloração nas garças. Para isso, precisaria identificar o casal que produziu esse filhote e, 
posteriormente, tentar identificar o gene responsável.

b. Podemos afirmar que o filhote 
apresenta um código genético 
diferente dos demais indivíduos 
estudados? Justifique.
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AS CONCEPÇÕES  
DOS ALUNOS
A maior parte dos alunos acertou o primeiro 
item dessa questão ao afirmar que o filhote 
é do casal 4. No entanto, o segundo item 
apresentou um elevado número de respostas 
equivocadas que, no entanto, revelam alguns 
aspectos importantes sobre o que os alunos 
concebem como “código genético”.

código genético com os demais indivíduos 
da espécie e, inclusive, com o de outras espé-
cies de animais, plantas, fungos e bactérias.

Algumas respostas corretas apresentaram a 
universalidade do código genético como jus-
tificativa da questão: 

“O código genético é universal para todos 
os seres vivos e, por isso, a afirmação está 
errada.” (aluno 1)

“Não podemos afirmar que o filhote apre-
senta um código genético diferente, pois o 
código genético é universal para todos os 
indivíduos.” (aluno 2)

Apesar de pequenas variações no código ge-
nético já terem sido identificadas no DNA 
mitocondrial e em algumas espécies de bac-
térias, fungos e algas, a universalidade do 
código genético é algo bastante mencionado 
no currículo do Ensino Médio, pois permite 
desenvolver alguns conceitos estruturantes 
da Biologia. 

A universalidade do código, por exemplo, é 
fundamental para a compreensão da ances-
tralidade comum de todos os seres vivos. 
Quando aspectos da Evolução são trabalha-
dos, é possível retomar o conceito de código 
genético e discutir se essas espécies que pos-
suem uma variante do código genético surgi-
ram de modo independente ou derivam do 
código genético “padrão”. 

CÓDIGO GENÉTICO  
X GENOMA
Em relação às respostas dos alunos 1 e 2, 
consideradas corretas, não é possível afir-
mar, com certeza, se  o mesmo conceito de 
código genético é compartilhado pelos dois 
estudantes. O aluno 1 explicita que o código 
genético não difere entre espécies. Já o alu-
no 2 não deixa claro se o código genético é 
comum apenas para os indivíduos de uma 
mesma espécie.

Esse possível equívoco contido no segundo 
item da questão fica evidente nas afirmações 
de outros alunos:

“Não podemos afirmar isso, pois apesar de 
seu material genético ser diferente, o seu có-
digo genético é o mesmo dos demais indiví-
duos da mesma espécie.” (aluno 3)

A definição desse conceito é amplamente en-
contrada em livros didáticos. Em textos de 
divulgação científica, inclusive, é possível ter 
acesso ao processo de construção desse con-
ceito. Um exemplo disso é o texto “Vida é In-
formação” presente no blog de Jerry Borges, 
“Por dentro das células”, no portal Ciência 
Hoje (veja link aqui).

No contexto da questão apresentada, pode-
-se afirmar que o código genético é a relação 
entre as trincas de nucleotídeos do RNA 
mensageiro e os aminoácidos corresponden-
tes na proteína sintetizada pelo ribossomo. 
Dessa forma, o filhote compartilha o mesmo 
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“Não, já que todas garças tem o mesmo có-
digo genético.” (aluno 4)

“Não, pois por pertencerem a mesma espé-
cie, eles possuem o mesmo código genético.” 
(aluno 5)

“Não, pois todos os indivíduos dessa espécie 
compartilham um mesmo código genético, 
portanto essa afirmação está errada, já que 
se ele tivesse um código genético diferente, 
ele seria de outra espécie.” (aluno 6)

Essas respostas explicitam uma confusão 
muito frequente entre “código genético” e “ge-
noma”. Genoma é toda a informação genética 
contida na célula gamética de uma espécie, in-
formação que é caracterizada pela se quência 
de nucleotídeos do material genético. Assim 
sendo, todos os indivíduos de uma mesma 
espécie possuem o mesmo genoma. 

CONFUSÃO TAMBÉM  
NA MÍDIA
A confusão apresentada pelos alunos tam-
bém é muito recorrente nos meios de co-
municação, especialmente quando noticiam 
trabalhos científicos que envolvem a busca 
de sequências completas de DNA: 

“Até agora, ela [a EMBRAPA] sequenciou 
o código genético da teia produzida por 
uma espécie [de aranha] da mata atlânti-
ca.” – Jornal “Folha de S. Paulo” de 9 de 
setembro de 2004.

“Descoberta do código genético da batata 
permitirá criar novas variedades” – Jornal 
“O Estado de São Paulo” de 11 de julho de 
2011.

“Pesquisa consegue mapear código ge-
nético de equino que viveu há 700 mil 
anos” – Jornal “O Globo” de 27 de junho 
de 2013.

Nesses exemplos, para se referir à ordem dos 
nucleotídeos do DNA comum a todos os 
indivíduos de determinada espécie, o termo 
“código genético” é utilizado de modo equi-
vocado. Já nos exemplos a seguir, o termo 
“genoma” foi empregado de modo adequado 
pelos meios de comunicação:

“Cientistas apresentam genoma completo 
de palmeira do dendê” – Jornal “Folha de 
S. Paulo” de 25 de julho de 2013.
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“Biólogos fazem ‘vaquinha’ para decifrar 
genoma do mexilhão dourado” – Jornal 
“O Estado de São Paulo” de 7 de junho de 
2013.

“Cientistas revelam genoma de inverte-
brado e descobrem que é bem parecido com 
o de humanos” – Jornal “O Globo” de 16 
de agosto de 2013.

Goldbach e El-Hani (2008), ao citar a pes-
quisa de Weigmann (2004), sugerem que a 
confusão entre código genético e genoma, 
tão presente atualmente, surge logo no início 
da Biologia Molecular:

Esta autora [Weigmann] destaca que a 
origem da ideia de “código”, em referência à 
sequência de DNA, se encontra no famoso 
livro “What is life?” (1944), de Schrödin-
ger, a partir de sua descrição do material 
genético como um cristal aperiódico. Em 
um dos artigos clássicos em que apresentam 
seu modelo da estrutura do DNA, Watson 
e Crick (1953, p. 737) utilizam esta mes-
ma metáfora quando afirmam que “é na 
precisa sequência de bases que se encontra 
o código que carrega a informação genéti-
ca”. Até os nossos dias, quando se pensa em 
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bases moleculares da herança, a metáfora 
do “código”, intimamente relacionada à con-
cepção informacional do gene, vem logo à 
mente. Esta visão foi complementada pela 
decifração ou “decodificação” do código ge-
nético, na década de 1960.

CÓDIGO GENÉTICO X  
MATERIAL GENÉTICO
Um último grupo de respostas dos estudan-
tes evidencia o uso equivocado do termo có-
digo genético para fazer referência ao mate-
rial do indivíduo:

“Sim, pois cada indivíduo possui o próprio 
código genético.” (aluno 7)

“Sim, é possível fazer essa afirmação, já que 
o código genético é diferente para cada indi-
víduo.” (aluno 8)

“Sim, visto que se a coloração dele é diferen-
te, o código genético também será.” (aluno 9)

“O filhote apresenta um código genético di-
ferente dos demais indivíduos sim, pois ele 
possui uma coloração diferenciada, provan-
do que seu DNA é diferente até do DNA 
dos pais. E como não apresenta a mesma 

coloração de outros casais também, seu có-
digo genético é sim diferente.” (aluno 10)

Nesses dois últimos exemplos, podemos 
ainda perceber que o material genético só é 
diferenciado se o fenótipo diferir também. 
Já os exemplos anteriores sugerem que, in-
dependente do fenótipo dos indivíduos, 
cada um possui um material genético exclu-
sivo. Concepção similar já foi detectada em 
entrevista de alunos do 3º ano do Ensino 
Médio do Paraná (PEDRANCINI et al, 
2007).

Como a questão sobre o código genético 
foi apresentada no contexto de um teste de 
identificação pelo DNA, algumas respostas 
equivocadas explicitam a confusão entre có-
digo genético e material genético, incluindo 
em suas respostas o padrão de bandas dos 
indivíduos:

“Sim, pois nenhum indivíduo apresenta 
um código genético igual ao seu, ou seja, 
mesmo padrão de bandas.” (aluno 11)

“Não, pois todas as bandas desse filhote es-
tão presentes em pelo menos um macho ou 
uma fêmea.” (aluno 12)

“Não podemos afirmar que o filhote apre-
senta código genético diferente dos demais 
indivíduos estudados, pois este exame feito 
a partir de bandas de DNA, mostra que o 
filhote possui bandas semelhantes a todos os 
casais.” (aluno 13)

“Sim, já que as manchas dos padrões de 
bandas são trechos de DNA ´cortados´ 
com enzimas de restrição. Se as bandas do 
filhote são diferentes da dos outros casais, 
isso significa que seus trechos de DNA são 
diferentes pelo tamanho que apresentam.” 
(aluno 14)

CONCLUSÃO
Embora este estudo se baseie na análise de 
apenas uma questão, ele evidencia que o ter-
mo “código genético” pode apresentar, para 
os alunos, um significado muito diferente 
daquele compartilhado pelos cientistas. 

Os professores de Biologia podem utilizar 
questões como a dessa investigação para evi-
denciar as concepções dos estudantes sobre 
“código genético” e, a partir daí, conhecendo 
as concepções divergentes dos estudantes 
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em relação ao conceito científico de “código 
genético”, podem criar situações pedagógicas 
em suas aulas que facilitem o discernimento 
entre código genético e os conceitos de “geno-
ma” e “material genético”. 
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A seguir, os testes de múltipla escolha são exemplos de como esse 
conceito é avaliado em exames vestibulares.

“Há uma impressionante continuidade entre os seres vivos (...). Talvez o exemplo mais 
marcante seja o da conservação do código genético (...) em praticamente todos os seres 
vivos. Um código genético de tal maneira “universal” é evidência de que todos os seres vivos 
são aparentados e herdaram os mecanismos de leitura do RNA de um ancestral comum.”

Morgante & Meyer, Darwin e a Biologia, O Biólogo 10:12–20, 2009.

O termo “código genético” refere-se 
a) ao conjunto de trincas de bases nitrogenadas, cada trinca correspondendo a um 

determinado aminoácido.   
b) ao conjunto de todos os genes dos cromossomos de uma célula, capazes de sin-

tetizar diferentes proteínas.   
c) ao conjunto de proteínas sintetizadas a partir de uma sequência específica de 

RNA.   
d) a todo o genoma de um organismo, formado pelo DNA de suas células somáti-

cas e reprodutivas.   
e) à síntese de RNA a partir de uma das cadeias do DNA, que serve de modelo.   

O código genético é o conjunto de todas as trincas possíveis de bases nitrogenadas 
(códons). A sequência de códons do RNA mensageiro determina a sequência de 
aminoácidos da proteína.

É correto afirmar que o código genético 
a) varia entre os tecidos do corpo de um indivíduo.   
b) é o mesmo em todas as células de um indivíduo, mas varia de indivíduo para 

indivíduo.   
c) é o mesmo nos indivíduos de uma mesma espécie, mas varia de espécie para 

espécie.   
d) permite distinguir procariotos de eucariotos.   
e) é praticamente o mesmo em todas as formas de vida.   

Organismos são ditos transgênicos quando, por técnica de engenharia genética, rece-
bem e incorporam genes de outra espécie, os quais podem ser transmitidos aos seus 
descendentes. Exemplos desses organismos são as plantas transgênicas, receptoras de 
um gene de outro organismo (doador) que lhes confere resistência a certos herbici-
das. Para que ocorra a síntese da proteína codificada pelo gene inserido no genoma da 
espécie receptora, diversas condições devem ser observadas. Entretanto, fundamen-
talmente, essa técnica é possível porque 

a) cada organismo apresenta seu próprio código genético.   
b) o código genético é comum a todos os seres vivos.   
c) o código genético é degenerado.   
d) a técnica permite trocar o código genético do organismo doador do gene.   
e) a técnica permite trocar o código genético do organismo receptor do gene.   

Respostas: A; E; B

Fuvest 2010.

Fuvest 2007.

PUCSP 2004.
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O modelo proposto apresenta um recurso didático de 
fácil reprodução e utilização por professores de nível 

médio e superior para o ensino de alterações estruturais 
nos cromossomos. Os modelos de cromossomos são 
construídos utilizando flutuadores de piscina (do tipo 
espaguete) com diversos cortes e encaixes ao longo de sua 
estrutura que permitem modificar sua forma e simular 
vários tipos de alterações.

Cada cromossomo é constituído por uma 
única molécula de DNA associada a 

proteínas, principalmente histonas. São en-
contrados no interior do núcleo em diferen-
tes graus de compactação dependendo da 
fase do ciclo celular: menos condensada na 
interfase e mais compactada durante a divi-
são celular. 

Os cromossomos são representados, geral-
mente, em seu estado de maior compactação, 
o que acontece durante a metáfase, período 
em que são visualizados com maior facilida-
de. Cada cromossomo metafásico é formado 
por duas cromátides-irmãs unidas por seus 
centrômeros, uma região que apresenta 
uma constrição denominada primária. Cada 
uma das cromátides-irmãs é constituída por 
uma molécula de DNA, e elas são produto 
da duplicação cromossômica que ocorre na 
interfase, antes da divisão celular. Assim sen-
do, as cromátides-irmãs são idênticas entre 
si.  O centrômero divide o cromossomo em 
dois segmentos, braço curto (p) e braço lon-
go (q) e no extremo oposto ao centrômero, 

O centrômero tem um papel muito importante durante as divisões 
celulares, pois é responsável por mediar a ligação do cromossomo 
com os microtúbulos das fibras do fuso, por meio de uma estrutura 
proteica conhecida como cinetócoro, assim, orientando a segregação 
das cromátides. A posição do centrômero é o principal ponto de 
referência para a identificação morfológica do cromossomo e 
determina sua classificação como: metacêntrico, localizado em região 
central ou mediana; submetacêntrico, localizado um pouco distante 
do centro; acrocêntrico, quando o centrômero está mais próximo 
de uma das extremidades do cromossomo; telocêntrico, quando o 
centrômero está tão próximo de uma das extremidades que apenas o 
braço longo pode ser visualizado.
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Telômeros, localizados nas 
extremidades dos cromossomos, 
são regiões associadas a 
proteínas que evitam a fusão 
dos cromossomos uns com 
outros, mantendo a estabilidade 
do material genético. Os 
telômeros funcionam como um 
“relógio” que determina a hora 
de parada da proliferação da 
célula e sua perda gradual é um 
dos fatores que caracteriza o 
envelhecimento celular.

As constrições secundárias, 
visualizadas como regiões mais 
estreitas das cromátides, ocorrem 
em diversos cromossomos. Em 
alguns casos, estão associadas 
a regiões organizadoras do 
nucléolo (RON) e relacionadas à 
produção do RNA ribossômico, 
principal constituinte dos 
ribossomos. Em humanos, as 
regiões de constrição secundária 
associadas a RON ocorrem no 
braço curto dos pares 13, 14, 
15, 21 e 22 (cromossomos 
acrocêntricos) e sua porção 
localizada na extremidade distal, 
denominada satélite, apresenta-
se visualmente separada do 
restante do cromossomo.

cada braço é delimitado por um telômero. 
Alguns cromossomos podem ainda apresen-
tar outras regiões de estreitamento em suas 
cromátides, denominadas constrições se-
cundárias. Todos os elementos estruturais 
citados são importantes para o funciona-
mento do cromossomo.

Alterações cromossômicas estruturais são 
variações que afetam a morfologia do cro-
mossomo e decorrem de quebras no material 
genético seguidas de perda ou reposiciona-
mento dessas porções em local diferente da 
organização original. As modifi cações que 
ocorrem na estrutura do cromossomo são 
classifi cadas em quatro grupos básicos: dele-
ção, duplicação, inversão e translocação.

Deleções representam perda de material gené-
tico. Quando ocorrem em porções terminais 
dos braços dos cromossomos, são causadas 
por uma única quebra e o fragmento resul-
tante pode não ser incorporado ao núcleo das 
células fi lhas após a divisão celular. Como es-
sas porções não possuem centrômero, elas se 
perdem durante a segregação cromossômica e 
formam micronúcleos no citoplasma da célula. 
As deleções internas nos braços dos cromos-
somos, também conhecidas como deleções 
intersticiais, são causadas mais frequentemen-
te por permutação desigual entre homólogos 
com emparelhamento inespecífi co; um dos 
cromossomos recombinantes perde uma por-
ção de material genético, enquanto o outro, 
tem essa porção repetida, o que caracteriza ou-
tro tipo de alteração estrutural, a duplicação.

As inversões ocorrem quando um segmento 
do cromossomo se separa e volta a se unir ao 
mesmo cromossomo, mas de forma inverti-
da. Nenhuma porção de material genético é 
perdida, mas a ordem em que estava disposta 
é alterada, isto é, invertida. Quando a região 
invertida no cromossomo envolve o centrô-
mero, recebe o nome de inversão pericêntrica 
e, quando o centrômero não é envolvido, in-
versão paracêntrica.

As translocações são caracterizadas pela mu-
dança de uma porção cromossômica para 
outro não homólogo e, quando ocorre uma 
troca de porções entre esses cromossomos, 
a alteração é denominada translocação recí-
proca. Outro tipo especial de translocação, 
denominada translocação robertsoniana, 

acontece entre dois cromossomos acrocên-
tricos, um deles sofre quebra no braço longo 
próximo ao centrômero e, o outro, no braço 
curto próximo ao centrômero; após a troca, 
um dos cromossomos resultantes é formado 
pelos braços longos dos cromossomos origi-
nais e o outro, que normalmente se perde, é 
formado pelos braços curtos. Este tipo de 
translocação leva a uma redução no número 
total de cromossomos.

As quebras cromossômicas podem ocorrer 
espontaneamente, sem causa aparente, mas 
sua incidência pode ser aumentada sob a 
ação de diversos fatores denominados ge-
nericamente como agentes clastogênicos. 
Mecanismos de reparação das quebras de ca-
deia dupla do DNA podem, eventualmente, 
promover a reunião não homóloga dessas le-
sões, causando as aberrações cromossômicas 
que podem ser visualizadas como alterações 
morfológicas em ensaios citogenéticos. A 
observação dessas alterações pode ser facili-
tada utilizando técnicas de bandamento cro-
mossômico, produzindo bandas (faixas) ao 
longo de toda sua extensão, ou então, mar-
cando algumas regiões específi cas.

A morfologia e as alterações cromossômicas 
são conteúdos presentes em livros didáticos 
de nível médio. Entretanto, o tema ganha 
uma abordagem com maior detalhamento 
de conceitos em livros de Genética voltados 
para o ensino superior.

Esta proposta apresenta um modelo didáti-
co de fácil construção para facilitar a apren-
dizagem da morfologia cromossômica e dos 
diferentes tipos de alterações estruturais 
que os cromossomos podem apresentar: 
deleção, duplicação, inversão e translocação. 
A atividade foi concebida para o ensino mé-
dio, porém, devido à sua versatilidade, pode 
ser adaptada para o nível universitário, com 
aprofundamento de conteúdo pelo profes-
sor, em disciplinas de Genética e Práticas de 
Ensino.

O objetivo é, especifi camente, construir a 
representação de quatro cromossomos que 
possam ser modifi cados em sua estrutura, 
sendo dois pares de homólogos (com suas 
cromátides duplicadas) e cada par com sua 
morfologia distinta. Esses modelos permiti-
rão explorar didaticamente as características 
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Figura 1. 
Flutuadores de piscina do 
tipo “espaguete” com furo 
interno (A); entalhe com 
estilete no fl utuador para 
produzir a representação da 
região centromérica (B e C); 
representação de constrição 
secundária e satélite (D).

morfológicas dos cromossomos e diversos 
tipos de alterações estruturais por meio do 
rearranjo de seus segmentos.

CONSTRUÇÃO DOS MODELOS
Material necessário:

1. quatro fl utuadores de piscina de cores 
distintas (do tipo “espaguete”), com apro-
ximadamente 160 cm de comprimento e 
furo interno (fi gura 1-A), servirão como 
base para a construção dos modelos de 
cromossomos;  

2. estilete, cola de silicone, mangueira plás-
tica (de chuveiro), lixa de unha, fi tas ade-
sivas coloridas (mínimo de quatro cores 
distintas), fi ta elástica (150 cm), quatro 
botões grandes e fi ta métrica.

Modo de fazer:

1. inicialmente, cortar cada fl utuador na me-
tade de seu comprimento, para reduzir 

seu tamanho e facilitar o trabalho. Cada 
uma dessas partes representará uma cro-
mátide do modelo de cromossomo;

2. em seguida, determinar uma posição para 
localização do centrômero e fazer uma 
escavação no fl utuador utilizando estile-
te com cuidado para não atingir a perfu-
ração interna. Essa escavação não deverá 
contornar todo o perímetro do fl utuador, 
deixando um dos lados sem o corte para 
garantir maior fi rmeza da estrutura (fi gu-
ra 1-B e 1-C);

3. próximo à extremidade do fl utuador, de-
verá ser feita nova escavação, para produ-
zir a representação de constrição secun-
dária e satélite (fi gura 1-D), lembrando 
que apenas um par dos modelos deve 
apresentar a constrição secundária. Po-
derá ser utilizada uma lixa de unha para 
um melhor acabamento no entalhe feito 
no fl utuador;
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4. ao longo do flutuador, que representa 
os braços do cromossomo, devem ser 
feitos cortes a cada 15 cm (aproximada-
mente) que permitirão produzir dife-
rentes alterações na estrutura cromos-
sômica. Nas extremidades, são feitos 
cortes mais estreitos para representar 

Figura 2.
Confecção dos encaixes, 
utilizando mangueira plástica 
(A), que permitem a junção 
entre os segmentos do 
flutuador (B).

telômeros. Os encaixes são feitos utili-
zando pedaços de 10 cm de mangueira 
plástica acoplada ao próprio furo do 
flutuador (figura 2). Para uma melhor 
fixação das mangueiras, pode ser utili-
zada cola de silicone em um dos lados 
do encaixe;

5. os elementos que representam cada uma 
das cromátides-irmãs são unidos por 
uma fita elástica circular, presa com um 
botão, em torno da região escavada que 
representa o centrômero de cada cro-
mátide (figura 3). Vale ressaltar que o 
centrômero não é uma estrutura anexa 
ao cromossomo, mas sim, uma região 
específica no segmento do DNA, onde 

as cromátides-irmãs se prendem uma à 
outra, e também onde se fixam os mi-
crotúbulos do fuso durante a divisão ce-
lular. O botão e a fita elástica são apenas 
um artefato do modelo didático para 
fixação dos flutuadores, ressaltando que 
cada cromátide apresenta seu próprio 
centrômero, representado pela região 
escavada;

Figura 3.
Fita elástica com botão (A e 
B) utilizada para prender as 
cromátides-irmãs na região de 
seus centrômeros (C).

6. ao longo dos segmentos dos flutuado-
res deverão ser feitas marcações com 
diferentes combinações de fita adesiva 
colorida, representando bandas. As mar-
cações com as fitas devem obedecer a um 

mesmo padrão, nas representações das 
cromátides-irmãs e dos cromossomos 
homólogos (figura 4). Essas marcações 
permitem a demonstração de alterações 
estruturais que não necessariamente 
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UTILIZAÇÃO 
DOS MODELOS DIDÁTICOS
Os modelos de cromossomos construídos 
com fl utuadores de piscina devem ser utiliza-
dos após o professor trabalhar os conteúdos 
de organização do material genético e divi-
sões celulares necessários para a compreen-
são das possíveis alterações da estrutura dos 
cromossomos. Esse recurso pode ser utiliza-
do para facilitar o entendimento tanto da es-
trutura e classifi cação cromossômica, quanto 
das alterações morfológicas com suas origens 
e consequências genéticas.

MORFOLOGIA E 
CLASSIFICAÇÃO 
CROMOSSÔMICA
Para trabalhar os conceitos de morfologia 
cromossômica, são utilizados os elemen-

Figura 4.
Modelos didáticos construídos 
com fl utuadores de 
piscina representando dois 
pares distintos (A e B) de 
cromossomos homólogos com 
suas cromátides duplicadas. 
As linhas tracejadas indicam 
regiões dos fl utuadores 
para realização dos cortes e 
construção dos encaixes na 
estrutura dos modelos.

tos estruturais representados nos mode-
los (centrômero, cromátides-irmãs, braço 
curto e braço longo, constrição secundá-
ria, satélite e telômeros), como mostra a 
fi gura 5.

7. A classifi cação cromossômica pode ser 
abordada utilizando o modelo com 
modifi cações no tamanho dos braços, 
por meio de rearranjos dos seguimen-
tos do fl utuador, construindo a repre-
sentação dos quatro tipos morfológicos 
(metacêntrico, submetacêntrico, acro-
cêntrico e telocêntrico), como mostra a 
fi gura 6. 

Para eliminar a subjetividade na classifi cação 
dos cromossomos, o professor pode traba-
lhar com os alunos, em forma de exercício 
prático, o cálculo da razão entre os braços (r) 
e do índice centromérico (ic), realizando me-
dições nas representações de braço curto (p) 

modifi quem o tamanho do braço do cro-
mossomo como, por  exemplo, as inver-
sões. A representação dos cromossomos 
homólogos em modelos com cores dife-

rentes tem a fi nalidade didática de facili-
tar a demonstração de rearranjos como 
permutações e recombinações entre es-
sas estruturas.
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Figura 6.
Modelos didáticos de 
cromossomos exemplifi cando 
os quatro tipos morfológicos 
determinados pela posição do 
centrômero: A – metacêntrico; 
B – submetacêntrico; C – 
acrocêntrico; D – telocêntrico.

Figura 5.
Modelo didático de 
cromossomos representando 
um par de homólogos com seus 
componentes morfológicos.

e braço longo (q) com o auxílio de fi ta métri-
ca. As medidas devem ser feitas a partir do 
elástico preso em torno da escavação que re-
presenta o centrômero, até cada extremidade 
do fl utuador (representação dos telômeros), 
como mostra a fi gura 7.

O cálculo da razão entre os braços e do índi-
ce centromérico é feito pelas equações apre-
sentadas na tabela 1, onde também estão 
relacionados os valores de r e ic que determi-
nam a classifi cação cromossômica de acordo 
com Guerra (1988, p.8).
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Figura 7.
Medição das representações de 
braço longo (A) e braço curto 
(B) em modelos didáticos de 
cromossomo.

Tabela 1.
Classifi cação cromossômica de 
acordo com o cálculo da razão 
entre os braços (r) e índice 
centromérico (ic).

Razão entre os braços (r) Índice Centromérico (ic)

Fórmula
       q
r = –      p

       p.100
ic = –––––       p + q

Classifi cação*

Metacêntricos 1 < r < 1,49 50 > ic > 40,1

Submetacêntricos 1,5 < r < 2,99 40 > ic > 25,1

Acrocêntricos 3 < r < ∞ 25 > ic > 0,01

Telocêntricos r = ∞ ic = 0

p = medida do braço curto; q = medida do braço longo; *de acordo com Guerra (1988, p.8).

ALTERAÇÕES ESTRUTURAIS
Modifi cações nas sequências dos segui-
mentos dos modelos de cromossomos e 
combinações variadas entre eles podem 
representar diferentes tipos de alterações 
morfológicas. A fi gura 8 mostra uma re-
presentação em modelos de cromossomos 
resultantes de uma permutação desigual 
entre homólogos, um deles com uma de-

leção intersticial e, o outro, com uma du-
plicação. Esse tipo de alteração em apenas 
uma das cromátides do cromossomo é 
causado por rearranjos ocorridos a partir 
da fase G2 da interfase (após a replicação 
do DNA na fase S) e observados antes da 
segregação das cromátides-irmãs nos pro-
cessos de divisão celular, sendo conhecidos 
como aberrações cromatídicas. 
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Figura 8.
Representação em modelos 
didáticos de cromossomos com 
duplicação e deleção resultantes 
de uma permutação desigual 
entre cromossomos homólogos 
(as setas apontam as alterações 
que podem ser observadas nas 
marcações com fi ta adesiva 
azul).

A fi gura 9 traz a representação de inver-
sões pericêntricas e paracêntricas. Essas 
alterações podem ser facilmente identifi -
cadas pela marcação com as fi tas adesivas 
coloridas nos modelos. Na fi gura 10 são 
representadas translocações simples, recí-
proca e robertsoniana. É importante des-
tacar que as translocações robertsonianas 
ocorrem entre cromossomos acrocêntricos, 
com perda do material dos braços curtos 
que, devido a seu tamanho reduzido, não 
inviabiliza o cromossomo. Os modelos 
aqui apresentados são uma representação 
didática tridimensional dessas estruturas e 
a construção desse braço curto (com cons-

trição secundária) em proporções meno-
res, como ocorre na natureza, pode tornar 
o material menos resistente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os modelos de cromossomos construídos 
com fl utuadores de piscina, propostos nes-
te t rabalho, apresentam versatilidade de 
utilização para uma ampla explanação do 
tema morfologia cromossômica e altera-
ções estruturais, permitindo ao professor 
diferentes níveis de complexidade em sua 
abordagem em sala de aula, o que será feito 
de acordo com seus objetivos e a necessida-
de da turma.
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Figura 9.
Representações em modelos 
didáticos de inversões 
pericêntricas (A) e paracêntricas 
(B); as regiões invertidas são 
indicadas pelas setas.

Figura 10.
Representação em modelos 
didáticos de translocação 
simples (A), translocação 
recíproca (B) e translocação 
robertsoniana (C).

A criatividade do professor é um compo-
nente fundamental para a construção e 
utilização de novas propostas didáticas, 
pois, cada turma de alunos apresenta suas 
peculiaridades, o que permite ao professor 
a inovação por meio de adaptações, tanto 

na confecção do material, quanto na sua 
forma de utilização. 
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Dominó gênico é um jogo que auxilia a compreensão 
do mecanismo de interação gênica. As peças do 

dominó foram ilustradas com um exemplo típico dos livros 
didáticos do Ensino Médio, a forma da crista de galinhas. 
Contudo, as peças do dominó gênico podem ser facilmente 
adaptadas para ilustrar outros tipos de interação gênica, 
inclusive epistasia.

A atividade Dominó gênico foi desen-
volvida como o objetivo de auxiliar a 

compreensão e aprendizagem de conceitos 
de Genética, especificamente a interação gê-
nica. O público alvo são estudantes de ensino 
médio.

O JOGO: DOMINÓ GÊNICO
O jogo ilustra de modo lúdico, a interação 
gênica entre dois genes (R e E), com dois 
alelos cada um: R e r, E e e,  respectivamen-
te.  Ambos os genes, cuja expressão resulta 
no fenótipo da forma da crista em galinhas, 
apresentam dominância completa, ou seja, 
o fenótipo dos indivíduos heterozigóticos é 
idêntico ao fenótipo dos indivíduos homozi-

góticos dominantes. Neste caso, os elemen-
tos abordados estão associados a dois concei-
tos fundamentais: o fenótipo - representado 
no jogo pelos diferentes tipos de cristas de 
galinhas (noz, ervilha, rosa e simples); e o 
genótipo  - no jogo representado pelas di-
ferentes combinações dos alelos destes dois 
genes, sendo que R e E simbolizam os alelos 
dominantes e r e e, os alelos recessivos.

A característica mais importante do Dominó 
Gênico é que ele pode ser aplicado sem al-
gum conhecimento prévio por parte dos alu-
nos sobre mecanismos de interação gênica. 
Pelo contrário, o ponto fundamental desta 
ferramenta didática é que o aluno desenvolva 
os conceitos jogando.

A maior parte das características dos seres vivos resulta da ação de diversos genes que intera-
gem na determinação da característica. Quando dois ou mais genes atuam conjuntamente na 
determinação de uma característica fala-se em interação gênica. Apesar da importância deste 
mecanismo genético para a formação do fenótipo da maioria dos organismos, do ponto de vista 
da sua transposição didática, o tema é problemático.
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COMPONENTES DO JOGO
O jogo é composto de 32 peças retangula-
res semelhantes às do dominó, sendo estas 
organizadas em dois conjuntos de 16 peças 
cada, correspondentes às 16 possibilidades 
de genótipos que podem ser obtidos a par-
tir de um cruzamento entre dois indivídu-
os duplo-heterozigóticos (RrEe x RrEe) 
(Figura 1). O tamanho recomendado para 
cada carta é de 4cm x 7cm. A face superior 
de cada peça é dividida ao meio (similar a 
uma peça de dominó) e contém em cada 
uma delas a imagem de um dos quatro ti-

pos de crista de galinhas (ervilha, simples, 
noz e rosa) e, na outra, um dos genótipos 
possíveis envolvidos na determinação des-
ta característica (p. ex. RrEe ou rree). Nas 
extremidades laterais de cada peça existem 
semicírculos coloridos (azul, amarelo, verde 
ou vermelho) indicando uma das quatro 
possibilidades de relação genótipo/fenótipo 
(Figura 1A a D).

O professor poderá imprimir as imagens das 
figuras 1, 2 e 3 em papel resistente, recortá-
-las e, se quiser garantir um tempo mais pro-
longado de uso, plastificá-las.

RrEe RrEe RrEe RRee RRee Rree

RREE RREe RrEE RrEE RrEE RrEe

Rree rrEE rrEE rrEe rrEe rree

A

A

A
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Rree RREe RrEe RrEe RrEE rrEe

Rree RREe RrEe RREe RrEe rrEe

rree RREE

Figura 1. 
Peças do dominó gênico: (A) - 
crista noz; (B) - crista ervilha; 
(C)- crista rosa; (D) - crista 
simples. Na parte superior 
de cada peça é apresentada 
uma figura representando 
um dos fenótipos da crista de 
galinha e, na parte inferior, 
um dos possíveis genótipos 
responsáveis pela expressão 
desta característica.

B

C

D

Como elemento complementar ao dominó, 
cada aluno receberá: uma ficha contendo as 
regras gerais do jogo (Figura 2) e uma planilha 
de apoio que deverá ser preenchida  durante o 
jogo (Figura 3). A planilha de apoio é organi-
zada em duas colunas, sendo que na primeira 
estão representados os quatro tipos de cristas 

de galinhas e a segunda deverá ser preenchida 
pelo aluno com as combinações genotípicas 
correspondentes, observadas durante o jogo. 
É esperado que os alunos, baseados na dispo-
sição das peças na mesa durante o jogo, adi-
cionem as combinações genotípicas nas linhas 
que correspondem aos respectivos fenótipos.
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DOMINÓ GÊNICO: REGRAS GERAIS DO JOGO

O DOMINÓ GÊNICO é um jogo didático que ilustra de modo lúdico a interação 
gênica na expressão de características fenotípicas, como no caso da crista de gali-
nhas. Neste caso, você poderá observar a relação entre o fenótipo (tipos de crista 
de galinhas: noz, ervilha, rosa e simples) e os genótipos (combinações de letras), 
sendo que R e E simbolizam alelos dominantes, enquanto r e e simbolizam alelos 
recessivos.

Como funciona o jogo: o jogo é composto de 32 peças, sendo que a face su-
perior de cada peça é dividida ao meio (similar a uma peça de dominó) sendo 
representado em cada uma destas partes um fenótipo e um genótipo. Para jogar, 
você deve colocar uma de suas peças na mesa em uma das extremidades abertas, 
de forma que as cores dos círculos da peça da extremidade aberta e daquela a 
ser colocada sejam idênticas: amarelo-amarelo, vermelho-vermelho, verde-verde 
e azul-azul. Durante as jogadas, você deverá preencher sua planilha de apoio de 
modo a associar os diferentes tipos de crista de galinhas aos seus respectivos 
genótipos.

Observação: um mesmo fenótipo pode ter mais de um tipo de combinação ge-
notípica.

A partida termina quando todas as peças forem dispostas na mesa, sendo que 
será considerado vencedor aquele que conseguir elucidar, com clareza, qual o me-
canismo de interação gênica em questão.

Figura 2. 
Ficha contendo as regras gerais 
do jogo: Dominó Gênico

REGRAS DO JOGO
Participantes: grupos de 2 a 6, preferencial-
mente 4.

Modo de jogar

• Para iniciar o jogo, as peças devem ser dis-
postas em uma mesa ou superfície plana, 
com as faces ilustradas viradas para bai-
xo. Em seguida, cada jogador escolherá as 
suas peças, sendo que todos os jogadores 
deverão escolher o mesmo número de pe-
ças; isto é, no caso de dois jogadores, cada 
um escolherá 16 peças, ou oito peças, caso 
sejam quatro jogadores.

• O primeiro a jogar pode ser escolhido ale-
atoriamente ou por algum tipo de sorteio.

• A disposição das peças na mesa deve ser 
orientada obrigatoriamente pela cor dos 
semicírculos presentes na mesma, sendo 
que os semicírculos de cores idênticas 
podem ser unidos (Figura 4). Cada par-
ticipante, na sua vez, deve colocar uma de 
suas peças na mesa em uma das extremi-
dades abertas, de forma que a cor dos se-
micírculos da peça da extremidade aberta 
e daquela a ser colocada sejam idênticas: 
amarelo-amarelo, vermelho-vermelho, 
verde-verde e azul-azul.

• Caso algum participante, na sua vez, não 
possua nenhuma peça que possa ser dis-
posta na mesa, o mesmo deverá passar a 
vez de jogar para o próximo jogador.
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Preencha a tabela e descubra os genótipos dos fenótipos (NOZ, ERVILHA, ROSA e SIMPLES)!
Tenha um ótimo jogo!

Fenótipos Genótipos Encontrados

NOZ

ERVILHA

ROSA

SIMPLES

Figura 3. 
Planilha de apoio para 
preenchimento com as peças de 
combinação genotípica.

Sociedade Brasileira de Genética 35

Genética na Escola – ISSN: 1980-3540



MATERIAIS DIDÁTICOS

• Durante as jogadas, os participantes de-
verão preencher suas planilhas de modo 
a associar os diferentes tipos de crista de 
galinhas aos seus respectivos genótipos. 
Observação: um mesmo fenótipo pode ter 
mais que um genótipo correspondente.

• A partida termina quando todas as peças 
forem dispostas na mesa.

• Neste jogo não há necessidade de existir 
um ganhador, porém poderá ser atribuído 
mérito ao aluno que conseguir elucidar o 
mecanismo de interação gênica em ques-
tão. O fundamental deste jogo é que a sua 
prática estimule o aprendizado e seja utili-
zado com uma forma alternativa e lúdica à 
apresentação expositiva do conteúdo.

ATUAÇÃO DO PROFESSOR
É fundamental que o professor participe ati-
vamente durante o jogo, orientando os alu-
nos quanto à forma de disposição das peças 
e ao preenchimento da planilha de apoio. 
Contudo, seguindo a proposta de aprendi-
zado do Dominó-Gênico, o professor não 
deve explicar o mecanismo de interação gê-
nica em questão, mas sim orientar os alunos 
para que construam esse conceito por conta 
própria. Desta forma, seguem abaixo alguns 
exemplos de questões que poderão ser feitas 
pelo professor aos alunos para orientá-los na 
compreensão das relações entre genótipos e 
fenótipos, assim como, do processo de inte-
ração gênica.

• Qual a relação que existe entre os dois 
lócus gênicos na determinação da caracte-
rística forma da crista? 

• Qual a forma esperada nos descendentes 
do cruzamento entre indivíduos homozi-
góticos um com crista rosa e o outro com 
crista ervilha? 

• Que formas de crista são esperadas nos 
descendentes do cruzamento de dois indi-
víduos com crista noz? 

• Que tipos de gametas podem ser produzi-
dos por um indivíduo de crista simples?

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
As peças do dominó gênico podem ser facil-
mente adaptadas (substituindo as ilustrações 
das peças) para ilustrar outras características 
que também são determinadas pela intera-
ção gênica, como por exemplo, a plumagem 
em periquitos (veja AMABIS e MARTHO, 
2006, p.604 a 606), assim com casos de epis-
tasia. Para fazer essa adequação, será neces-
sário apenas substituir as figuras das cristas 
de galinha pelos fenótipos correspondentes 
à nova característica escolhida, ou seja, crista 
noz (R_E_) poderá ser substituída pela plu-
magem verde de periquitos (R_E_), crista 
rosa (rrE_) pela plumagem amarela, crista 
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Figura 4. 
Exemplo de disposição das 
peças do dominó gênico 
seguindo a orientação pela 
união de semicírculos de cores 
idênticas.
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ervilha (R_ee) pela plumagem azul e crista 
simples (rree) pela plumagem branca.

O Dominó Gênico foi utilizado em nove ofi -
cinas com estudantes do Ensino Médio que 
se mostraram motivados e entusiasmados 
com a dinâmica da atividade. Segundo os 
relatos informais após as ofi cinas, tornou-se 
perceptível a importância do recurso didáti-
co para o processo de ensino-aprendizagem, 
uma vez que, durante o jogo, os alunos de-
monstraram novas estratégias para desenvol-
ver a aprendizagem da temática por meio do 
compartilhamento de informações observa-
das durante o jogo.
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A atividade apresenta uma maneira simples e barata de 
construir, em sala de aula, um modelo da molécula de 

DNA com o objetivo de facilitar a formação da representação 
mental desta molécula, fundamental para a compreensão de 
sua estrutura e dinâmica celular, por estudantes do ensino 
médio.

O objetivo desta atividade é construir um 
modelo da molécula tridimensional da 

dupla-hélice do DNA, estrutura muitas ve-
zes não compreendida pelos alunos nas au-
las regulares quando são utilizados somente 
modelos bidimensionais como esquemas e 
desenhos. Além disto, a atividade tem por 
objetivo revisar conceitos sobre a estrutura 
química do DNA, com foco nas bases nitro-
genadas de natureza e conformação distin-
tas, conectadas por ligações de hidrogênio.

O estudo do modelo tridimensional do 
DNA apresentado nesta atividade deve ser 
feito após as aulas teóricas sobre esse tema, 
para que os estudantes consigam ter uma 
ideia mais clara de todos os componentes da 
molécula e sua distribuição espacial. Dessa 
forma, as representações bi e tridimensionais 
poderão ser comparadas e gerar uma discus-
são que contribuirá para a compreensão do 
modelo da molécula. 

Os estudantes executarão um protocolo de 
montagem de um modelo de DNA e, ao fi-
nal da aula, serão retomados e revisados os 
principais conceitos abordados durante as 
aulas teóricas ministradas anteriormente e 
durante a construção do modelo.

Sociedade Brasileira de Genética 39

Genética na Escola – ISSN: 1980-3540



MATERIAIS DIDÁTICOS

PREPARAÇÃO DO MATERIAL 
O material para a montagem do modelo de-
verá ser preparado previamente à aula de sua 
montagem, pelo professor ou pelos estudan-
tes. Cada grupo de estudantes receberá um 
conjunto dos materiais descritos a seguir.

• 24 retângulos de papel cartão de quatro 
cores diferentes representando os quatro 
tipos de bases nitrogenadas: adenina, ti-
mina, citosina e guanina. Para cada cor 

são necessários sete retângulos: três de 2 
x 6 cm e três de 2 x7 cm. Nomear a base 
correspondente no canto esquerdo dos re-
tângulos. No canto direito dos retângulos 
de 2 x 7 cm, traçar uma linha pontilhada a 
1 cm da borda e, logo após esta, fazer dois 
furos verticais (de diâmetro aproximado 
de um fio de arame grosso), na mesma 
direção, conforme figura 1. (Esta etapa 
pode ser realizada previamente pelos es-
tudantes);

Figura 1.

A

6 cm 1 cm

• Canudos plásticos de quatro cores dife-
rentes, correspondentes às cores das bases 
nitrogenadas, cortados em pedaços de 3 
cm de comprimento. Colar os canudos, 
com o auxílio de fita adesiva transparente, 
no verso dos retângulos de papel-cartão, 
sendo que uma das extremidades do ca-
nudo deve coincidir com a margem na 
qual está escrita a letra que identifica a 
base nitrogenada;

• Arame grosso, duro e com 30 cm de com-
primento;

• Fita adesiva transparente;

• Barbante engomado, 3 metros

• Caneta de tinta permanente;

• Cola em bastão;

• Quadrados de isopor de 15x15 cm; 

• Instruções de montagem (1 cópia para 
cada grupo).

Os estudantes devem trabalhar em grupos de 
quatro ou cinco indivíduos. O professor deve 
entregar-lhes um kit de material para a monta-
gem da dupla-hélice de DNA juntamente com 
as instruções de como proceder para construir 
a molécula de DNA. O tempo estimado para a 
montagem do modelo é de 20 minutos, caso os 
retângulos que representam as bases tenham 
sido previamente preparados. O professor cir-
cula pela sala orientando, quando necessário, a 
solução de dúvidas. Após a montagem dos mo-
delos, os estudantes deverão discutir e respon-
der às questões sugeridas no item “Entendendo 

o modelo de DNA”. Com todas as questões e 
dúvidas esclarecidas, o professor poderá então 
iniciar uma discussão sobre o tamanho da mo-
lécula de DNA no interior das células vivas e 
solicitar que os estudantes estimem o grau de 
ampliação que o modelo montado em aula 
possui em relação ao tamanho real do DNA. 
As questões do item “Discutindo o tamanho 
do DNA” podem ser usadas para a orientação 
do professor.  

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM 
DO MODELO DA DUPLA 
HÉLICE DO DNA 
1. Formar os pares de bases de acordo com 

a complementaridade correta entre as ba-
ses nitrogenadas: o emparelhamento de 
T e C com G. Cada par deve sobrepor-
-se parcialmente ao retângulo menor (2 
cm x 6 cm) sobre o maior (2 cm x 7cm) 
na altura da linha tracejada e unir os dois, 
colando as extremidades, como mostrado 
na figura 2. A colagem deve ser bem feita 
para que as bases não se soltem durante a 
montagem da dupla hélice.

2. Desenhar, com a caneta de tinta perma-
nente, duas ou três linhas na região de 
união dos dois retângulos do par, de-
pendendo das bases emparelhadas: duas 
linhas para a ligação das bases A e T e, 
três linhas, para a ligação entre C e G. As 
linhas representam a quantidade de liga-
ções de hidrogênio necessárias para man-
ter o par unido. (Figura 2)
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Figura 2.

A

C

T

G

3. Seguindo uma ordem aleatória de pa-
res de bases, colocar cada par no arame, 
passando-o pelos dois furos existentes nas 
bases G e T. A passagem do arame deve 

A

C

T

G

Figura 3.

4. Manter uma distância de aproximada-
mente 2 cm entre os pares fixados no ara-
me como indicado na figura 4. 

ser feita como indicado na figura 3: a li-
nha cheia indica onde o arame será visto 
de frente e, a linha tracejada, onde o arame 
fica escondido atrás da carta.

Figura 4.

5. Passar o barbante pelos canudos colados 
no verso das cartas do primeiro par de ba-
ses, deixando duas pontas longas, confor-
me a figura 5.
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6. Passar estas duas pontas longas de 
barbante por todos os outros pares de 
base sucessivamente e de forma cruza-
da, semelhante ao cadarço de um tênis. 

Figura 6.

Figura 7.

Atenção para não esticar muito o bar-
bante nas laterais, é necessário deixá-
-lo mais frouxo, conforme indicado na 
fi gura 6.

7. Cortar as pontas excedentes do barbante 
e amarrá-lo no arame com um nó, como 
mostrado na fi gura 7.

Figura 5

8. Dar forma de dupla hélice ao DNA com 
um giro completo. Fixar o arame no qua-
drado de isopor (Figura 8).

Figura 6.

Figura 7.

Atenção para não esticar muito o bar-
bante nas laterais, é necessário deixá-
-lo mais frouxo, conforme indicado na 

Figura 5

 Dar forma de dupla hélice ao DNA com 
um giro completo. Fixar o arame no qua-
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Figura 8.Figura 8.
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Desoxirribose é um tipo de 
açúcar componente da estrutura 
química do DNA.

Após a montagem dos modelos, o professor 
deve se certificar de que os estudantes enten-
deram o modelo da molécula de DNA, res-
pondendo as perguntas a seguir.

ENTENDIMENTO DO  
MODELO DE DNA
1. O que representam os retângulos de pa-

pel-cartão?

Os retângulos representam as bases ni-
trogenadas.

2. Qual é o emparelhamento correto entre as 
bases nitrogenadas?

A base A emparelha com a T e a base C 
pareia com a G.

3. Quantas ligações de hidrogênio são 
necessárias para cada emparelhamento?

O grupo fosfato é originado 
a partir do ácido fosfórico 
(H3PO4) pela remoção dos 
átomos de hidrogênio e 
confere à molécula de DNA 
características ácidas.

Entre as bases A e T são necessárias duas 
ligações ou pontes de hidrogênio e, entre 
as bases C e G, são necessárias três.

4. O que representa o barbante? 

O barbante representa o grupo fosfato  
ligado a uma pentose, que no caso é 
a desoxirribose. A pentose e o grupo 
fosfato não foram apresentados neste 
modelo, pois o objetivo desta atividade 
é ser fácil e rápida, com tempo de execu-
ção viável para uma aula de 50 minutos. 
Caso seja de interesse do professor, as 
bases nitrogenadas retangulares pode-
riam ser substituídas pela figura 9, em 
que também estão representados a pen-
tose e o grupo fosfato que, em conjunto 
com as bases nitrogenadas, formam um 
nucleotídeo.

Pentose é um tipo de açúcar 
composto por cinco átomos de 
carbono.

Figura 9. 
Representação de um 
nucleotídeo (base nitrogenada 
em vermelho, pentose em azul e 
grupo fosfato em amarelo). Eles 
poderiam ser utilizados no lugar 
dos retângulos de papel que 
representam apenas as bases 
nitrogenadas.

1

2 3

45

Nucleotídeo é a unidade que 
constitui os ácidos nucleicos, 
compostos por um grupo 
fosfato, uma pentose e uma base 
nitrogenada.

Bases nitrogenadas são 
compostos químicos constituídos 
por anéis de carbono que 
contêm nitrogênio e são 
classificadas em dois grupos, as 
purinas e pirimidinas.

Ponte de Hidrogênio é 
um tipo de interação entre 
átomos de hidrogênio e átomos 
de elementos fortemente 
eletronegativos, como o 
oxigênio, flúor e nitrogênio. No 
caso das bases nitrogenadas, a 
ligação ocorre entre átomos de 
hidrogênio e de nitrogênio.

5. O que é um nucleotídeo? Do que ele é 
composto? 

O nucleotídeo é a menor parte consti-
tuinte dos ácidos nucleicos e é composto 
por um grupo fosfato, uma pentose e uma 
base nitrogenada.

6. Como ocorre a ligação entre um nucleotí-
deo e outro? 

A ligação ocorre entre o grupo fosfato de 
um nucleotídeo e a pentose do outro.

Com todas as questões e dúvidas esclarecidas, 
o professor poderá então questionar os alunos 
quanto ao tamanho da molécula de DNA no 
interior das células vivas quando comparadas 
ao tamanho do modelo montado. As respostas 
dos estudantes podem ser usadas para iniciar a 
comparação do tamanho do modelo em rela-
ção ao real tamanho da molécula, para que os 
alunos compreendam a dimensão do modelo 
montado por eles no interior das células vivas. 
As questões que se seguem podem ser usadas 
pelo professor para orientar a discussão.

44 Genética na Escola  |  Vol. 9  |  Nº 1  |  2014



DISCUSSÃO DAS  
DIMENSÕES DO DNA
1. Será que é possível observar a molécula do 

DNA? 

Por ser uma molécula muito pequena, ain-
da não foi inventado, até hoje, nenhum mi-
croscópio capaz de vê-la. Apenas se sabe 
sobre sua estrutura que foi determinada a 
partir de uma série de experimentos.

2. Qual o tamanho de uma molécula de 
DNA?

O DNA tem cerca de 2 nm de diâmetro, o 
que equivale a duas partes em um milhão 
do centímetro. Se o modelo construído ti-
ver aproximadamente 12 cm de diâmetro, 
isso significa que o modelo será cerca de 
60 milhões de vezes maior que uma molé-
cula de DNA. Os números em si não são 
importantes para o conhecimento do alu-
no e que, ao mostrá-los, quer-se somente 
chamar a atenção deles para o diminuto 
tamanho dessa molécula.

COMPLEMENTAÇÃO  
DA ATIVIDADE
Como sugestão, o professor pode realizar 
também a extração de DNA de um vegetal, 
por exemplo, para que fiquem mais claras e 
visíveis as proporções que foram tratadas na 
discussão. Para isto um protocolo recomen-
dado seria o “DNA Vegetal na Sala de Aula”, 
de RODRIGUES et al. (2008), disponível em 
http://www.ib.usp.br/materiaisdidaticos.
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O jogo “Resposta ao dano no DNA” é uma proposta 
de atividade facilitadora do aprendizado que integra 

conhecimentos de ciclo celular, danos no DNA, mutagênese 
e câncer. O jogo propõe que o estudante de ensino superior 
se coloque na posição de uma célula com danos no DNA – 
gerados por luz ultravioleta do sol – e que refl ita sobre as 
possibilidades existentes para evitar que se transforme em 
uma célula tumoral.

O DNA é uma molécula instável natu-
ralmente. Diversos agentes químicos e 

físicos podem interagir com essa molécula e 
modifi car sua estrutura, gerando danos no 
DNA – o que ameaça a estabilidade genômi-
ca. A luz ultravioleta (UV), por ser parte 
integrante da radiação solar, é o agente físico 
capaz de lesionar o DNA a que estamos mais 
expostos e por esse motivo é o maior fator de 
risco para câncer de pele. Porém, para que o 
processo de tumorigênese aconteça, é ne-
cessário que os danos no DNA sejam con-
vertidos em mutações. Para que isso acon-
teça, a fase do ciclo celular em que a célula 
se encontra é fundamental. Para fi xar uma 
mutação pontual é necessária a replicação 
do DNA (fase S). Aberrações cromossômi-
cas ocorrerão caso quebras no DNA sejam 
religadas em local inadequado e aneuploidias 
ocorrerão caso as quebras persistam até a 

mitose e os cromossomos não sejam separa-
dos adequadamente. Devido a essa ameaça, a 
evolução selecionou vias enzimáticas capazes 
de reparar de DNA, específi cas para cada 
tipo de lesão.

Porém, a resposta ao dano no DNA vai mui-
to além da maquinaria de reparo.  Existe uma 
sinalização que desencadeia uma resposta 
instantânea através de modifi cações pós-tra-
ducionais (fosforilação, ubiquitinação, me-
tilação etc.) em proteínas já existentes, alte-
rando sua função ou localização celular. Uma 
segunda resposta, um pouco mais demorada, 
envolve modulação da expressão gênica com 
aumento ou diminuição da transcrição ou es-
tabilidade do RNAm alvos. Essas respostas 
culminam em paradas no ciclo celular (che-
ckpoint) – evitando catástrofe na replicação 
ou na mitose – além de mecanismos de to-

Dano no DNA é uma alteração 
química da estrutura do DNA, 
como por exemplo, quebras em 
uma das fi tas do DNA (causados 
por oxidação ou colapso da 
forquilha de replicação) ou 
dímeros de pirimidina causados 
por luz UV (ligação covalente 
entre bases adjacentes que 
distorce a dupla-hélice). Uma 
lesão pode ser reconhecida e 
reparada. Mas, em determinadas 
situações, ela pode gerar uma 
mutação, ou seja, uma alteração 
na informação genética.

Mutação é a alteração da 
informação genética através 
de mudança na sequência 
de nucleotídeos. Podem 
ser causadas apenas pela 
substituição de uma base 
(Mutação pontual), pela inserção 
ou deleção de bases ou ainda 
aberrações cromossômicas como 
translocações cromossômicas 
gerando aneuploidias.

Tumorigênese é um processo 
de múltiplos passos, em que a 
progressão depende em uma 
acumulação sequencial de 
mutações em uma mesma célula. 
Essas mutações resultam em 
perda da homeostase tecidual 
já que as células transformadas 
adquirem vantagens seletivas 
pelo aumento da taxa de 
proliferação, diminuição da 
indução de morte celular, além 
da criação de um microambiente 
propenso ao crescimento.

A Luz ultravioleta (UV) 
é subdividida didaticamente 
em três faixas de acordo com 
o comprimento de onda: UVA 
(320-400 nm); UVB (280-320 
nm) e UVC (100-280 nm). A 
camada de ozônio na atmosfera 
terrestre absorve toda luz UVC 
e grande parte de luz UVB e, 
assim, o que atinge a superfície 
terrestre é UVA e uma parte da 
luz UVB. A porção UVB induz 
principalmente dímeros de 
pirimidina no DNA enquanto a 
toxicidade de UVA vem de danos 
por oxidação.
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Síntese Translesão - Danos 
causados por luz UV promovem 
grandes distorções na estrutura 
do DNA e promovem um 
bloqueio físico das maquinarias 
de replicação do DNA. Porém, 
se a forquilha de replicação 
persistir bloqueada pelos 
dímeros de pirimidina, poderá 
ocorrer o colapso e a conversão 
em duplas-quebras no DNA. 
Como forma de evitar esse 
bloqueio desastroso e continuar 
a replicação, as células podem 
recrutar polimerases alternativas 
– mais propensas a erros, mas 
com capacidade de replicar um 
dano no DNA. A consequência, 
entretanto, é uma maior chance 
de mutagênese.

lerância ao dano na fase S (síntese trans-
lesão) e maior eficiência de reparo. Como 
última estância, uma sinalização de dano 
mais persistente pode levar à senescência ou 
apoptose, evitando tumorigênese.

No Curso de Difusão intitulado “Respostas 
aos danos no DNA – Implicações em enve-
lhecimento e câncer”, oferecido para gradu-
andos da área de saúde (Ciências Biológicas, 
Biomédicas, Farmácia e Bioquímica, Medici-
na, Biotecnologia), realizado no Instituto de 
Ciências Biomédicas da Universidade de São 
Paulo foi criada, como parte da disciplina, 
uma atividade lúdica que busca integrar co-
nhecimentos de ciclo celular, danos no DNA, 
mutagênese e câncer, às vezes tratados como 
tópicos não relacionados. A atividade enfati-
za a diferença entre dano no DNA e muta-
ção, além de fazer com que o aluno reflita na 
melhor resposta celular - dependendo de que 
fase do ciclo celular ela se encontra - frente à 
possibilidade de acumular mutações e sofrer 
transformação. 

O jogo oferece uma oportunidade inova-
dora de integrar e discutir conceitos apre-
sentados em aulas teóricas previamente 
ministradas com a temática de Mutações e 
Reparo de DNA para alunos de graduação 
de disciplinas como Biologia Molecular, por 
exemplo.

COMPONENTES DO JOGO
• Projetor multimídia para apresentação 

(em PowerPoint) das Regras do Jogo (qua-
dros 2 e 3) e da Dinâmica do Jogo (qua-
dros 4 a 7). A referida apresentação pode 
ser obtida neste link.

• 110 cartões de danos no 
DNA causado por UV 

• 94 cartões de 
Mutação 

• 46 cartões de Dupla-
-quebra no DNA 

• Todos os cartões devem ser previamente 
impressos a partir do anexo 1 e recorta-
dos para uso em aula.

PLANEJANDO A ATIVIDADE
A atividade deve ser realizada com um grupo 
de, no máximo 20 estudantes (ou 20 duplas), 

divididos em 3 filas indianas de frente para o 
projetor. Cada estudante representa uma cé-
lula irradiada com luz solar e inicia o jogo em 
uma das fases da interfase (G1, S ou G2). A 
proporção das fases entre os estudantes deve 
ser de 2:2:1, respectivamente  (8 em G1; 8 
em S e 4 em G2). 

O objetivo do jogo é que a célula (estudante) 
não acumule mutações e não se transforme 
em um tumor. O jogo contém 110 telas com 
ações para progressão no ciclo celular (Fig. 
1) projetadas em PowerPoint e inicia-se com 
o primeiro aluno da fila G1 escolhendo qual-
quer ação correspondente à sua fase no ciclo 
celular. Se o participante progredir no ciclo 
celular, ele se dirigirá ao final de sua nova fila 
(no caso, fase S) e esperará a vez de escolher 
uma nova ação. Então, será a vez do próximo 
estudante da fila, escolhendo sua ação. Caso, 
após a ação, ele não consiga passar para a 
próxima fase do ciclo, irá para o fim da fila 
e esperará a vez. A sequência de escolha é de 
2 participantes na fila G1, seguidos por 2 na 
fila S e 1 na fila G2, então, a escolha retorna 
à fila G1.

REGRAS DO JOGO
1. Cada participante (ou dupla) é uma cé-

lula progredindo no ciclo celular.

2. O objetivo do jogo é progredir no ciclo 
celular e não virar tumor. 

3. Transforma-se em tumor quando 5 mu-
tações são acumuladas.

4. Todas as células começam o jogo com 5 
lesões causadas por luz UV solar.

5. As lesões causadas por luz UV solar 
podem ser transformadas em lesões de 
dupla-quebra no DNA (isso acontece 
devido à persistência do bloqueio da for-
quilha de replicação).

6. Em cada rodada, o participante da vez 
escolhe uma ação para lidar com o pro-
blema dos danos no DNA e prosseguir 
no ciclo. As opções variam entre ativar 
diferentes vias de reparo de DNA, mo-
dular a resposta ao dano no DNA, in-
duzir morte celular por apoptose ou 
simplesmente prosseguir para a próxima 
fase do ciclo sem nenhuma resposta ce-
lular. Assim, o participante na fase G1 
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Figura 1. 
Telas em Power Point com 
escolha das ações do Jogo 
Resposta ao dano no DNA. 
Existem diferentes possibilidades 
de escolha dependendo da fase 
do ciclo celular. Em G1, pode 
ocorrer Reparo por excisão de 
nucleotídeos (NER) para dímeros 
causados por UV; Reparo por 
excisão de bases (BER), para 
reparar bases oxidadas como 
consequência da radiação solar; 
Ativação de Checkpoint (Chk), 
para continuar na mesma fase do 
ciclo; Modular Expressão Gênica 
(Ex Gên), para responder de 
maneira mais eficiente ao danos; 
Ligação de extremidades não 
homólogas (Non homologous 
end-joining -NHEJ), para reparos 
de duplas-quebras quando não 
se tem cromátide irmã; Ativar 
Apoptose (Apopt), para sacrifício 
celular; ou Progredir direto à 
fase S (Ir à S), sem querer ativar 
nada. Na fase S, pode ocorrer  
Síntese Translesão (TLS), para 
progredir evitando bloqueio 
na forquilha de replicação; 
Recombinação Homóloga (Rec 
Hom), pois em fase começa 
a síntese da cromátide irmã; e 
Remodelamento da cromatina 
(Cromat), para auxiliar em um 
reparo mais eficiente, além da 
proguessão direta à fase G2 (Ir 
à G2), em que além de todas 
opções, é possível tentar entrar 
em Mitose sem ativar nada 
(Mitose). (Uma súmula da 
teoria passará para o início da 
atividade).

7. Para remover cada tipo de lesão deve-se 
escolher a ação apropriada, incluindo a 
via de reparo correta. Assim, para quem 
tem lesão de dupla-quebra no DNA, 
de nada adianta escolher a via de repa-
ro por excisão de nucleotídeos (NER), 
por exemplo. Nas fases G1 e S, escolhas 
adequadas têm maior chance de obter 
um cartão de sorte, enquanto que es-
colhas inadequadas, maior chance de 
azar e acúmulo de mutações. Assim, a 
estratégia de que ações tomar de acordo 
com a situação é determinante para uma 
progressão sem mutações no DNA. Em 
G2/M, os cartões são de Pergunta e Res-
posta assim, para conseguir o benefício 
do cartão, é necessário acertar a questão. 
O professor coordenará a leitura das 
perguntas e revelará a resposta, auxilian-
do o aluno a decidir sobre como deverá 
fazer (ganhar uma mutação, remover 
danos no DNA, progredir no ciclo ou 
manter-se na mesma fase, indo para o 
fim da fila)

8. Os benefícios podem ser a remoção de 
lesão ou então um bônus, que multiplica 
o reparo conseguido na rodada seguinte. 
Assim, se uma célula conseguir o Bônus 
Reparo x3 em uma rodada e conseguir 
ativar reparo NER em uma rodada se-
guinte, a remoção de lesões será tripli-
cada, ao invés de reparar 1 dano; serão 
reparados 3 danos no DNA. O bônus de 
reparo pode ser guardado e utilizado no 
momento desejado, podendo inclusive 
ter valor acumulativo.

9. Após a escolha da ação, a célula pode 
avançar no ciclo ou manter-se na mes-
ma fase mais uma rodada, dependen-
do da consequência da ação escolhida 
Caso permaneça, o participante deverá 
dirigir-se ao final da fila de sua fase ce-
lular. Se permanecer a rodada em fase S, 
acumula-se automaticamente mutações 
proporcionais às lesões:

 5 ou 4 lesões causadas por UV solar = 2 
mutações pontuais;

pode escolher: Reparo por excisão de 
Nucleotídeos (NER), cartão 1; ou NER 
cartão 5; ou Ativação de checkpoint, car-

tão 2, e assim por diante. Na fase S, sur-
ge também a opção de Síntese translesão 
e Remodelamento de Cromatina. 
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 3 ou 2 lesões causadas por UV solar = 1 
mutação pontual;

 Se passou por mitose com 1 lesão dupla-
-quebra não reparada = Aneuploidia 
(equivalente a 3 mutações)

10. O vencedor do jogo é a célula que, após 
o término dos cartões, ou após um nú-
mero de rodadas predefinido, sobreviveu 
sem se transformar em tumor (medalha 
de OURO). Aqueles que impediram tu-
morigêsese através de morte celular ou 
senescência ficam com o prêmio de con-
solação (medalha de PRATA); enquanto 
que os perdedores são aqueles se trans-
formaram em tumor. Ainda, sugere-se 
a criação de prêmios de destaque, com 
a premiação de bombons, por exemplo, 
para estimular as células a progredirem 
no ciclo e tentarem reparar todas lesões:

PRÊMIO REPLICADOR – aquele 
que completou mais mitoses

PRÊMIO HOMEOSTASE – aquele 
que terminou com menos lesões

PROCEDIMENTO  
PARA O PROFESSOR
1. Imprimir, com antecedência, o Anexo 1 e 

recortar Lesões UV (2 páginas), Lesões 
Dupla-Quebra (1 página) e Mutações (2 
páginas).

2. Garantir projeção para o dia do jogo, para 
apresentação do Anexo 2, com explicação 
das regras para os alunos e cartões de es-
colha.

3. No dia do jogo, após explicação do jogo, 
distribuir 5 lesões UV a cada um dos  
participantes e dividi-los em 3 filas (G1, 
S, G2)

4. Coordenar a escolha dos cartões, indi-
cando que ações o aluno pode escolher. 
Após a escolha, o professor deve clicar na 
respectiva escolha e ler a consequência ou 
a pergunta (para revelar a pergunta, bas-
ta clicar no botão “Resposta” quando em 
modo de apresentação). Para voltar à tela 
com as opções de escolha é só clicar no bo-
tão “Voltar”. Em seguida, deve distribuir e 
recolher as lesões no DNA e mutações do 
Anexo 1 correspondentes à consequência 

(lembrando-se de verificar bônus). Por 
fim, deve guiar o aluno para qual fila deve 
seguir.

5. O professor deve ficar atento para saber 
se o aluno possui lesões de dupla-quebra 
quando entrar em mitose ou lesões cau-
sadas por luz solar em fase S, que não fo-
ram reparadas ao término da rodada, para 
então distribuir mutações adquiridas de 
maneira adequada. Aconselha-se um mo-
nitor para auxiliar a distribuir lesões e 
mutações.

6. Alunos que virarem tumor ou morrerem, 
saem da fila e não jogam mais. O fim do 
jogo pode ser de acordo com um tempo 
determinado ou quando acabarem as op-
ções de ações – já que uma ação não pode 
ser escolhida 2 vezes. Então, o professor 
conta quantos sobreviveram, quantos 
morreram e quantos viraram tumor, po-
dendo preencher a tela final (Por exem-
plo: com 20 participantes, ao término do 
jogo, 10/20 sobreviveram; 6/20 viraram 
tumor e 4/20 entraram em apoptose ou 
senescência). Como sugestão, pode-se se 
dar um prêmio (como um chocolate) ao 
sobrevivente que passou por mais mitoses 
e ao que terminou com menos lesões. Por 
fim, o professor comenta sobre quais es-
tratégias foram mais vantajosas, retoman-
do os conceitos teóricos e faz uma reflexão 
sobre a atividade.
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REFLEXÃO SOBRE  
A ATIVIDADE
Cada aluno começa com 5 lesões causadas 
por luz solar e deverá refletir o que será 
mais adequado para não acumular muta-
ções. Assim, um ponto crucial é diferenciar 
lesão no DNA e mutação. No caso de da-
nos causados por UV, mutações pontuais 
ocorrem principalmente quando o DNA 
lesionado é replicado. Por ser um proces-
so semiconservativo, o DNA a ser sinteti-
zado usa o DNA lesionado como molde, 

aumentando-se a chance de incorporações 
errôneas de bases, alterando a informação 
genética e gerando uma mutação. No caso 
de dupla-quebra no DNA, não é necessário 
replicação para gerar uma mutação, já que 
translocações e inversões ocorrem quando 
fragmentos são ligados de maneira incorre-
ta, resultando em rearranjos cromossômi-
cos, como no caso da ocorrência de repa-
ro que liga  extremidades não homólogas. 
Porém, o maior perigo para a estabilidade 
genômica ocorre quando há persistências 
de quebras durante a mitose e separação 
desigual dos cromossomos durante a aná-
fase, o que resultará em aneuploidia. Como 
consequência, a tumorigênese é acelerada, 
já que por afetar cromossomos inteiros, 
existe potencial de gerar mais mutações e, 
assim, aumenta a chance de mais genes su-
pressores de tumor serem afetados .

Além disso, lesão de um tipo pode se trans-
formar em outra. Dímeros de pirimidina 
bloqueiam a DNA polimerase e podem 
gerar quebras no DNA quando a forquilha 
de replicação sofre colapso. Assim, a me-
lhor alternativa para a célula não depende 
só do tipo de lesão, mas também da fase do 
ciclo celular em que se encontra. Durante a 
replicação com danos, existe o risco de blo-
queio da replicação com as DNA polime-
rases mais fiéis, com menor taxa de erros, 
devido ao sítio catalítico mais restrito. Será 
melhor tentar reparar em fase S ou fazer 
síntese translesão e reparar em G2? Para 
uma célula, o pior cenário é a presença de 
lesões em fase S, pois além de aumento do 
número de mutações pontuais, aumenta-
-se a chance de converter um dímero em 
quebras no DNA, lesões estas que geram 
maior instabilidade genômica e são mais 
letais à célula.

Mas a resposta ao dano não envolve apenas 
reparo de DNA.  Antes de tentar reparar os 
danos logo no começo e prosseguir no ciclo 
celular, a célula se prepara para tal situação 
com modulação da expressão gênica (fato-
res de transcrição como p53 são ativados e 
induzem a produção de mais proteínas de 
reparo como XPC no Reparo por excisão 
de nucleotídeos e de proteínas que contro-
lam o ciclo celular como p21) e remodela-
mento de cromatina (modificação pós-tra-
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ducionais em histonas; como a fosforilação 
da histona H2AX facilita o recrutamento 
de proteínas de reparo), além de ativação 
de checkpoints (parada no ciclo celular pro-
porciona mais tempo para reparo e impede 
replicação ou mitose com danos no DNA). 
Assim, os participantes com estratégia de 
primeiro ativar checkpoints e modular ex-
pressão gênica e só depois reparar o DNA, 
conseguirão maior êxito na remoção e, as-
sim, diminuirão a chance de mutações e tu-
morigênese. Assim, alunos na fase G1 e S 
não dependerão somente da sorte ou azar 
com a escolha do cartão, já a escolha da es-
tratégia é determinante para seu sucesso 
no jogo. Um aluno em fase S que escolhe 
reparar, quase certamente permanecerá em 
fase S na rodada seguinte e ganhará muta-
ções por isso. Aquele aluno que perceber 
que a melhor estratégia é fazer a síntese 
translesão e sair da fase S para remover as 
lesões em G2 se sairá bem melhor, na mé-
dia, mesmo existindo carta de azar. Além 
disso, com o passar das rodadas, os cartões 
vão se esgotando, portanto quem demorar 
para escolher a melhor estratégia será for-
çado a escolher cartões inadequados e terá 
a disposição  mais cartas de azar.

Por fim, a sinalização pode ativar senescên-
cia ou morte celular em último caso, quan-
do quantidade de lesões é elevada. Durante 
o jogo, se há muitas lesões e já se acumula-
ram 4 mutações, é melhor reparar o dano 
ou ativar apoptose? A célula não consegue 
identificar se tem muitas mutações e está 
perto de virar um tumor, como na nossa 
atividade lúdica, mas indica que existe uma 
sinalização em relação aos danos que pode 
ser acionada em última estância, o que evi-
ta um desastre ainda maior. Afinal, célula 
morta, não vira tumor.
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ANEXO 1
Danos por UV solar
Imprimir 2 vezes
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Mutações
Imprimir 2 vezes
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Dupla quebra  
do DNA
Imprimir 1 vez
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Genética na escola

As histórias em quadrinhos (HQs) estão entre os 
formatos midiáticos que disseminam as mais diversas 

informações e representações possíveis sobre muitos 
assuntos e contam com grande prestígio junto às crianças e 
adolescentes. Neste trabalho, sobre a teoria evolutiva, uma 
HQ brasileira da vertente underground (Níquel Náusea) é 
pensada na perspectiva de seu uso como ferramenta didática 
para o ensino desta teoria. Acredita-se que o trabalho com 
estas tiras possa servir ao ensino e à reflexão sobre a evolução, 
além de facilitar a abordagem de temas, geralmente delicados, 
como o debate entre evolucionismo x criacionismo.

As histórias em quadrinhos (HQs) es-
tão entre os formatos midiáticos que 

disseminam informações e representações 
diversas e, neste trabalho, referem-se à teoria 
evolutiva. Conceitos evolutivos, consequên-
cias científicas, tecnológicas, éticas e morais 
da evolução podem ser tratados pelas HQs 
dos mais diversos matizes.

Níquel Náusea é uma HQ da vertente under-
ground focada na vida de animais diversos e 
seus problemas (sobrevivência, relação com 
os humanos, vida moderna, sociedade cien-
tifico-tecnológica etc.). As histórias são de-
senvolvidas de modo cômico e crítico numa 
linguagem simples e descrevem fenômenos 
biológicos, avanços científicos, questões éti-
cas e elucubrações filosóficas. Como não po-
deria deixar de ser em uma HQ focada na 
“bicharada”, o processo evolutivo está presen-
te nas representações da Níquel Náusea. Nes-
te artigo, estas tiras são pensadas na pers-
pectiva de seu uso como ferramenta didática 
para o ensino da teoria evolutiva.

Neste trabalho é apresentado uma coletânea 
de tiras da revista Níquel Náusea que lida com 
temáticas relacionadas à evolução biológica e 
são discutidas algumas propostas de ativida-
des com elas. Acredita-se que o trabalho com 
as tiras possa servir ao ensino e à reflexão so-
bre a teoria evolutiva, além de facilitar a abor-
dagem do tema evolucionismo x criacionismo.

ANÁLISE DAS HQS  
PARA USO EM SALA DE AULA
O referencial teórico utilizado neste traba-
lho foi o da análise de conteúdo BARDIN 
(1977). O trabalho seguiu três etapas. A pri-
meira delas foi a pré-análise, na qual o ma-
terial passou por uma “análise flutuante”, isto 
é, um primeiro contato com o conteúdo do 
material. Nesta etapa, 29 edições da revista 
em quadrinhos Níquel Náusea, publicadas 
entre 1986 e 1996, foram analisadas. A aná-
lise flutuante permitiu que hipóteses iniciais 
fossem construídas e que o material analisa-
do fosse delimitado.
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Na segunda etapa, chamada de etapa de 
exploração do material, apenas as charges e 
histórias de Fernando Gonsales referentes ao 
personagem Níquel Náusea e seus correlatos 
foram consideradas (1155 tiras). A seleção 
seguiu dois critérios:

1. Aquelas que continham, nos balões de fala 
dos personagens, quaisquer referências ao 
tema evolução biológica;

2. Aquelas nas quais as ilustrações sugeriam 
a evolução biológica.

Na etapa final, os dados categorizados fo-
ram comparados, o que serviu às interpre-
tações baseadas nos objetivos propostos, 
não só previamente durante a leitura ini-
cial, como também aqueles que surgiram 
durante as demais etapas da análise. A par-
tir daí, as tiras foram classificadas de acor-
do com a sua temática para a construção do 
inventário de tiras do Níquel Náusea sobre 
evolução biológica. A partir deste inventá-
rio, foram propostas atividades nas quais 
este material poderia ser usado em sala de 
aula pelo professor.

A COLETÂNEA DE HISTÓRIAS
A Tabela I traz uma coletânea das tiras pre-
sentes na revista Níquel Náusea que podem 
servir ao ensino da teoria evolutiva em sala 
de aula.

PROPOSTA DIDÁTICA
A seguir são propostos planos de aula para 
a utilização das tiras do Níquel Náusea no 
trabalho com alguns temas ligados à teoria 
evolutiva. Estas propostas são independen-
tes e não sequenciais, e o professor deve uti-
lizá-las realizando as alterações e adequações 
necessárias à realidade de sua sala de aula. É 
sugerido um tempo médio para realização de 
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cada uma das atividades. O objetivo princi-
pal de todas elas é provocar a discussão críti-
ca dos conteúdos.

POLISSEMIA DO TERMO 
“EVOLUÇÃO”
Atividade 1: Diferenças semânticas do ter-
mo evolução

Tempo: Dois tempos (5 a 20 minutos) se-
guidos de 50 minutos

Dinâmica: Debate

O professor deve solicitar aos alunos que fa-
lem sobre o que eles entendem pelo termo 
“Evolução”. Espera-se que, nesse contexto, 
surjam diferentes respostas (evolução tec-
nológica, evolução biológica, evolução da 
ciência, evolução histórica, evolução pessoal 
etc.). Nessa forma, é possível ao professor ex-
plicitar a polissemia do termo e sublinhar a 
definição que o termo tem na Biologia. Esse 
esclarecimento é importante para tentar des-
fazer a perspectiva teleológica e a noção de 
progresso a que o termo “evolução” está, ge-
ralmente, associado.

A partir da discussão a respeito do termo 
evolução (20 minutos), propõe-se que se-
jam apresentadas aos alunos a(s) tira(s) do 
Níquel Náusea da categoria ancestralidade, 
como a Figura 1 (5-20 minutos para leitura 
e reflexão). Novo debate pode ser inaugu-
rado, agora sobre a relação entre o discurso 
das tiras e aquele explicitado pelos alunos no 
começo da aula. Nesse momento, pode ser 
solicitado aos alunos que explicitem as suas 
visões sobre como se dá o processo evolutivo, 
suas possíveis causas e consequências para 
os seres vivos. A pergunta: “o homem veio 
do macaco?” (presente nas tiras da categoria 
ancestralidade) pode ser feita e colocada em 
discussão.

Figura 1.
Tira da revista Níquel Náusea 
que pode ter um uso crítico 
no tratamento das questões 
de ancestralidade em sala de 
aula. IN: GONSALES, Fernando. 
Revista Níquel Náusea Nº 23. 
1ª ed. São Paulo: Vhd Difusion. 
Dezembro/1994. 43 p.
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Tabela I.
Categorias nas quais as tiras 
da revista Níquel Náusea se 
enquadram para uso no ensino 
da teoria evolutiva, descrição da 
categoria, referência bibliográfica 
e localização na revista.

Categoria Descrição
Referência e Localização

(Gonsales, Fernando. Níquel Náusea.)

Ancestralidade
Explicitação da relação de 
parentesco entre os seres vivos.

2ª fase, nº 04, pp. 04. 1989. Tira 1

______nº 05, pp. 05. 1989. Tira 2

_______nº 10, pp. 6. 1991. Tira 2

______nº 23, pp. 22. 1994. Tira 1

______________________ Tira 3

Adaptação

Apresentação de caracteres 
adaptativos e o papel desses 
caracteres para o indivíduo ou a 
população em questão.

2ª fase, nº 05, pp. 16. 1989. Tira 3

______nº 06, pp. 27. 1989. Tira 2

______nº 08, pp. 20. 1990. Tira 2

______________________ Tira 4

Criacionismo
Apresentação do paradigma fixista.

2ª fase, nº 02, pp. 39. 1988. Tira 3

______nº 06, pp. 28. 1989. Tira 5

______nº 08, pp. 21. 1990. Tira 1

______nº 13, pp. 24. 1991. Tira 2

______nº 22, pp. 05. 1994. Tira 5

Deriva Genética
Fixação de caracteres por ação do 
acaso.

2ª fase, nº 01, pp. 21. 1988. Tira 1

Especiação
Surgimento de novas espécies a 
partir de ancestrais.

2ª fase, nº 12, pp. 20. 1991. Tira 1

Genética Papel dos genes.

2ª fase, nº 04, pp. 33. 1989. Tira 1

______________________ Tira 2

______nº 07, pp. 05. 1989. Tira 3

______nº 13, pp. 24. 1991. Tira 4

______nº 16, pp. 41. 1992. Tira 4

______nº 19, pp. 41. 1993. Tira 4

______nº 20, pp. 41. 1993. Tira 1

Migração
Populações migrando de uma 
região para outra.

2ª fase, nº 12, pp. 04. 1991. Tira 2

______nº 21, pp. 41. 1993. Tira 1

Mutação
Um ou mais indivíduos sofrem 
uma mutação e o efeito dessa 
mutação no(s) indivíduo(s).

1ª fase, nº 01, pp. 24. 1986. Tira 1

_____________________ Tira 2

___________pp. 28. 1986. Tira 2

_______º 03, pp. 32. 1987. Tira 2

2ª fase, nº 01, pp. 40. 1988. Tira 2

______nº 02, pp. 19. 1988. Tira 5

___________pp. 29. 1988. Tira 3

______nº 03, pp. 28. 1989. Tira 1

______nº 06, pp. 29. 1989. Tira 3

______nº 12, pp. 05. 1991. Tira 3

___________pp. 40. 1991. Tira 3

______nº 14, pp. 05. 1991. Tira 3

___________ pp. 06. 1991. Tira 2

Seleção Natural
Mortalidade de indivíduos em 
uma população em função de suas 
diferenças.

2ª fase, nº 25, pp. 13. 1996. Tira 2
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Por fim, o professor pode apresentar aos 
alunos uma imagem da “metáfora da esca-
da” (imagem que apresenta em sequência 
a evolução de símios a seres humanos) e 
questionar se eles pensam que a evolução 
se dá por uma ou outra das maneiras repre-
sentadas nas imagens (tira e “metáfora da 
escada”) e por quê. É possível discutir, tam-
bém, a maneira que o termo “parentesco” é 
empregado na tira e qual é o seu sentido na 
teoria evolutiva. Recomenda-se que o pro-
fessor não dê nenhuma resposta “certa” que 
solucione o debate, uma vez que o objetivo 
principal da atividade é que o professor co-
nheça as opiniões e visões dos alunos so-
bre a teoria evolutiva. Além de fomentar o 
debate, as tiras da Níquel Náusea, com seu 
tom irônico e sarcástico, podem relativizar 
certas visões dos alunos (teleologia, antro-
pocentrismo etc.). A atividade pode servir 
ao professor como um diagnóstico das con-
cepções e ideias dos alunos sobre alguns 
dos termos usados na explicação evolutiva 
mas que também têm uso corrente no sen-
so comum.

AS FORÇAS EVOLUTIVAS
Atividade 2: Forças evolutivas

Tempo: Dois tempos (5 a 20 minutos) se-
guidos de 50 minutos

Dinâmica: Aula expositiva

As tiras da revista Níquel Náusea nas ca-
tegorias Seleção Natural, Deriva Gené-

tica e Migração podem ser usadas como 
ilustração das aulas em que essas forças 
são apresentadas. As tiras nessas catego-
rias representam a forma como tais forças 
atuam, com a vantagem de apresentarem 
esse conteúdo de maneira divertida. A 
ilustração pode ser feita tanto no começo 
da aula, para fomentar a curiosidade dos 
alunos, quanto ao final, para exemplificar 
o conteúdo discutido. Assim, tópicos de 
difícil compreensão, como a mudança de 
frequências gênicas, por exemplo, podem 
ser abordados de uma forma mais aprazí-
vel.

Sugere-se que o professor aproveite o 
tratamento dado ao tema seleção natural 
pela tira da Níquel Náusea para trabalhar 
os erros conceituais associados a essa te-
oria. Espera-se que, dessa forma, o pro-
fessor consiga desconstruir concepções 
alternativas comuns sobre as forças evo-
lutivas e que seja aberto o caminho para 
que a aprendizagem significativa do tema 
se faça.

É importante atentar para o termo “mais 
forte” presente na tira de Seleção Na-
tural (Figura 2), algo que pode levar os 
alunos a acharem que apenas os ratos 
mais fortes, no sentido literal do termo, 
irão sobreviver. É fundamental ressaltar o 
conceito de mortalidade diferencial, isto 
é, que a variação entre os filhotes é que 
pode determinar a sobrevivência de uma 
parte deles.

Figura 2.
Tira da revista Níquel Náusea 
que pode ser usada para ilustrar 
a maneira que a seleção natural 
age. GONSALES, Fernando. 
Níquel Náusea Nº 25. 1ª ed. São 
Paulo: Vhd Difusion. 1996. 32 p.
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Figura 3.
Tira da Níquel Náusea que 
pode servir para promover a 
discussão sobre abordagem 
dada pelas HQs a força evolutiva 
da mutação. IN: GONSALES, 
Fernando. Níquel Náusea Nº 6: 
Nas Garras do Cientista Louco. 
1ª ed. São Paulo: Palhaço, 1989. 
43 p.

HQS SOBRE HQS: 
METALINGUAGEM  
EM (MUT)AÇÃO
Atividade 3: Mutação

Tempo: Quatro tempos de 50 minutos (2 
tempos seguidos de 50 minutos + 2 tempos 
seguidos de 50 minutos)

Dinâmica: Painel

As tiras da categoria Mutação da revista Ní-
quel Náusea não servem a um uso ilustrativo, 
contudo, servem a um uso metalinguístico. 
O discurso destas tiras é repleto de ironia e 
sarcasmo, no qual se pode encontrar uma vi-
são crítica à forma com que a força evolutiva 
é retratada em outras histórias em quadri-
nhos, principalmente naquelas sobre super-
-heróis. A sugestão aqui é que o professor 
peça aos alunos que pesquisem em revis-
tas de super-heróis que retratem as causas 
e efeitos das mutações. Na aula seguinte, o 
professor deve orquestrar um painel em que 
os resultados possam ser expostos para toda 
a turma. Ao término do painel, o professor 
deve apresentar as tiras da revista Níquel 
Náusea dessa categoria, como a da Figura 
3. O discurso sarcástico e irônico das tiras 
em relação ao tratamento do tema nas HQs 

deve propiciar a reflexão crítica dos alunos 
sobre o tratamento dado ao tema nos qua-
drinhos de super-heróis.

Outras duas aulas podem continuar o tra-
tamento do tema. Agora, os alunos podem 
ser solicitados a desenhar “mutantes”. Os 
alunos deverão ter cerca de 25 minutos 
para produzir as ilustrações próprias e, ou-
tros 25 minutos da aula, podem ser dedi-
cados à apresentação desses desenhos em 
novo painel. Na aula seguinte, a partir das 
representações realizadas, o professor deve 
decidir qual caminho tomar. Se os desenhos 
dos seres mutantes estiverem de acordo com 
aquilo que se sabe das consequências evolu-
tivas das mutações, basta ao professor dar 
apenas uma explicação sobre a importância 
dessa força como fonte de variação nova para 
o processo evolutivo. Se os desenhos dos 
“mutantes” forem semelhantes àqueles das 
HQs, o professor deverá, então, iniciar um 
novo debate, questionando os alunos sobre 
os motivos pelos quais representam os mu-
tantes daquela forma e, por fim, introduzir 
o conceito de mutação. Espera-se que o uso 
dessas tiras possa desmistificar o uso midiá-
tico do termo “mutação”, bem como demons-
trar que as mutações são naturais e existen-
tes para todos os seres vivos.

O DEBATE QUE  
NÃO QUER CALAR
Atividade 4: Criacionismo X Evolucionismo

Tempo: Três tempos de 50 minutos

Dinâmica: Debate

Parte da rejeição à teoria evolutiva se deve 
ao conflito que ela desencadeia em alunos 

com visão de mundo orientada pela religião 
(SEPÚLVEDA; EL-HANI, 2004, 2006). 
Dessa forma, atividades que propiciem uma 
abordagem crítica e reflexiva para o debate 
proposto é importante para as aulas de evo-
lução. Nesta atividade, a contradição entre 
criacionismo e evolucionismo é abordada 
com o auxílio das tiras da categoria Criacio-
nismo.
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Algumas das tiras dessa categoria apresen-
tam uma relativização da perspectiva antro-
pocêntrica presente nas ideias criacionistas. 
O autor apresenta, por exemplo, a espécie 
humana como uma espécie “arrogante” e 
“mimada”, por ser a última obra do criador 
(Figura 4). Esses julgamentos presentes nas 
tiras da Níquel Náusea em relação aos hu-
manos devem ser usados para discutir a ex-
ploração irracional dos recursos naturais que 
ameaçam o planeta e a biodiversidade.

Figura 5.
Tira da revista Níquel Náusea 
que pode servir para criticar a 
questão da falta de aceitação da 
diversidade dos mitos de origem. 
IN: GONSALES, Fernando. Níquel 
Náusea Nº 2: A Festa do Patinho 
Feio. 1ª ed. São Paulo: Circo, 
1988. 43 p.

Figura 4.
Tira da revista Níquel Náusea 
que pode servir para a crítica 
da forma como as ideias 
criacionistas entendem a posição 
do homem na natureza. IN: 
GONSALES, Fernando. Níquel 
Náusea Nº 6: Nas Garras do 
Cientista Louco. 1ª ed. São 
Paulo: Palhaço, 1989. 43 p.

Durante o debate, seria interessante que o 
professor sublinhasse que a visão antropo-
cêntrica é responsável pelo manejo de cunho 
utilitarista da biodiversidade e, portanto, 
pode ser uma visão bastante prejudicial à 
natureza. Com este viés, o professor estará 
abordando questões de educação ambien-
tal, relacionando o comportamento do ser 
humano relatado nas tiras com as ameaças 
à biodiversidade que a espécie humana vem 
promovendo.

Outras tiras nessa categoria discutem o pro-
blema da origem cultural das crenças (Figu-
ra 5). Nesse ponto, o professor pode usar as 
tiras para discutir a questão da diversidade 
cultural demonstrando que, embora todas as 

crenças sejam legítimas, nenhuma delas é ab-
soluta. Dessa forma, espera-se que os alunos 
possam compreender a importância das ati-
tudes tolerantes e democráticas em relação 
aos diversos credos, culturas, etnias etc.

Na discussão, é possível sublinhar que as 
ideias evolutivas são uma forma legítima de 
entender e interpretar o mundo que mere-
cem ser conhecidas, estudadas e compreen-
didas. Assim, a contradição entre criacionis-
mo e evolucionismo pode ser atenuada. O 
objetivo é tentar escapar da dicotomia cria-
cionismo x evolucionismo para um ambiente 

de coexistência criacionismo e evolucionis-
mo. Contudo, o professor deve estar atento 
para não estimular sínteses espúrias entre es-
sas visões. O objetivo deve ser retirar o foco 
da dicotomia irracional aceitação x rejeição, 
para a compreensão racional do significado 
e sentido das ideias criacionistas e evolucio-
nistas.
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Espera-se que esta atividade facilite ao pro-
fessor o trabalho em sala de aula com esta 
controvérsia tão nevrálgica. A proposta é a 
de construção de um ambiente em que deve 
prevalecer o diálogo e a busca compartilhada 
de um senso crítico e racional.
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Quando se fala sobre teorias da Evolução Biológica, dois 
grandes nomes são logo lembrados: Lamarck e Darwin. 

O estudioso francês é muitas vezes considerado como “aquele 
que estava errado”, e Darwin, como “aquele que estava certo”. 
Entretanto, essa fama é injusta. A trajetória científi ca de 
Lamarck mostra grandes acertos, e parte dos erros que ele 
cometeu estão presentes também na obra de Darwin.

A Evolução Biológica é ocasionalmente 
abordada no segundo ciclo do Ensino 

Fundamental, e mais frequentemente no úl-
timo ano do Ensino Médio. Nessas ocasiões, 
as teorias de Lamarck e de Darwin são mui-
tas vezes comparadas de forma equivocada, 
favorecendo confusões conceituais. A teoria 
de Darwin é tradicionalmente relacionada 
à Seleção Natural, enquanto que a de La-
marck costuma ser caracterizada por duas 
ideias principais: a “Lei do Uso e Desuso” e 
a “Herança dos Caracteres Adquiridos”. Essa 
simplifi cação conduz a uma interpretação 
errônea das ideias desses dois grandes na-
turalistas, principalmente das de Lamarck 
(FREZZATTI-JUNIOR, 2011). Este ar-
tigo revisita a teoria de Lamarck, e compara 
alguns de seus aspectos com a proposta por 
Darwin. Nessa abordagem serão tratados 
os principais conceitos associados ao lamar-
ckismo, frequentemente mal interpretados 
nos textos didáticos. O objetivo é propiciar 
ao professor um panorama mais completo e 
preciso das ideias desses dois grandes evolu-
cionistas.
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AS IDEIAS DE LAMARCK 
O francês Jean-Baptiste Pierre Antoine de 
Monet (1744-1829), que herdou do pai 
o título de cavaleiro de Lamarck, não foi o 
primeiro a admitir mudanças nas espécies ao 
longo do tempo. Antes dele, outros filósofos 
naturais desenvolveram ideias sobre a trans-
formação das espécies. Dentre eles podemos 
citar seu conterrâneo famoso, Georges Louis 
Leclerc (conde de Buffon, 1707-1788), e o 
inglês Erasmus Darwin (1731-1802), avô de 
Charles Darwin (1809-1882). Entretanto, 
embora esses antecessores admitissem mu-
danças nas espécies ao longo do tempo, eles 
não desenvolveram teorias sistematizadas 
sobre a transformação e origem das espécies. 
Lamarck era um observador atento dos fatos 

para, baseado neles, propor explicações. Ele 
foi o primeiro a propor uma sistema teóri-
co completo para explicar as mudanças das 
espécies ao longo do tempo, embora nunca 
tenha usado o termo “evolução” ou “transfor-
mação” para se referir a essas mudanças.

A Teoria de Lamarck, em livros didáticos e 
salas de aula, costuma ser associada às leis do 
uso e desuso e herança dos caracteres adqui-
ridos. Esses dois mecanismos realmente são 
componentes importantes da teoria lamar-
ckista, mas não capturam adequadamente 
toda a essência da obra desse grande pensa-
dor. A compreensão dessa teoria pelos estu-
dantes será mais produtiva se abordada com 
base nos quatro princípios apresentados no 
quadro 1. 

PRINCÍPIOS DA TEORIA DE LAMARCK

1.  Ocorrência frequente de geração espontânea

2.  Lei do uso e desuso

3.  Herança dos caracteres adquiridos

4.  Aumento da complexidade e progresso

QUADRO 1.

QUADRO 2.
Hipócrates de Cós (460-370 a.C.)

Esse médico grego foi um observador atento das variações dentro e entre populações 
humanas. Ele sugeriu as leis do uso e desuso, herança dos caracteres adquiridos, para 
explicar que “O clima e outros fatores regionais seriam os responsáveis pelas diferenças 
entre pessoas que vivem em lugares diferentes”.

1. Novas linhagens evolutivas 
surgem frequentemente  
por geração espontânea 

No início do século XIX, Lamarck defendia 
que, sob certas condições, a matéria inanima-
da poderia gerar formas simples de vida que 
ele chamou de “germes” (ébauches). Ele acre-
ditava que a chave para a geração espontânea 
seria a força de fluidos ativos que atuariam 
sobre a matéria gelatinosa. Dessa maneira, 
pela força da natureza, seriam continuamen-
te produzidos organismos muito simples, 
sem órgãos especializados. Segundo Lamar-

ck, esses organismos iniciais classificavam-se 
em pelo menos dois tipos: os que seguiriam 
como plantas e os que seguiriam como ani-
mais.

2. Adaptação ao ambiente  
por uso e desuso

Como muitos de sua época, Lamarck de-
fendia que o uso continuado de um órgão 
tenderia a desenvolvê-lo, enquanto que seu 
desuso causaria sua redução. Embora a ideia 
já fosse muito antiga quando Lamarck a in-
corporou em sua teoria (quadro 2), ela ficou 
conhecida como “Primeira Lei de Lamarck”.
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A ideia por trás dessa lei é que, quando ex-
postos a novas circunstancias ambientais, 
os fluidos internos dos animais se movi-
mentam e abrem novas passagens entre as 
células. Dessa forma, eles poderiam criar 
novos órgãos, com o uso. Lamarck ilustrou 
este ponto comparando os órgãos de um 
animal recém-nascido com os de sua vida 
adulta. Segundo ele, a observação de como 
corpo de um indivíduo muda ao longo do 
seu desenvolvimento ontogenético ilustra-
ria o funcionamento desta lei.

Segundo o naturalista francês, alguns hábi-
tos dos animais poderiam induzir mudan-
ças estruturais, por uso ou desuso. O caso 
mais famoso é o do pescoço das girafas. La-
marck argumentou que o hábito (não cons-
ciente) de esticar o pescoço para se alimen-
tar na copa das árvores teria conduzido ao 
aumento do tamanho dessa estrutura, no 
decorrer das gerações. Para ilustrar o efeito 
do desuso nos animais Lamarck usou, den-
tre muitos outros exemplos, toupeiras que 
não usam o sentido da visão, aves mantidas 
em cativeiro que perdem a capacidade de 

voo, a ausência de pernas em serpentes e de 
dentes em baleias. Ou seja, ele foi um bom 
observador de órgãos vestigiais. 

Lamarck era também um botânico expe-
riente, e percebeu que determinadas gramí-
neas tornavam-se raquíticas em primaveras 
mais secas, mas que em primaveras pre-
dominantemente quentes e úmidas essas 
plantas cresciam mais fortes e vigorosas. 
O mesmo fenômeno ele relatou para a al-
titude. Sementes de uma mesma espécie, 
quando cultivadas em altitudes diferentes, 
podem gerar plantas morfologicamente 
bem diversas. Nos dois casos, a interpreta-
ção é que o ambiente induziu mudanças na 
forma da planta. Ou seja, o clima e a dispo-
nibilidade de recursos, que variam notavel-
mente entre diferentes localidades, teriam 
uma forte influência na constituição física 
dos organismos. Por fim, Lamarck atribuía 
uma grande importância ao tempo (MAR-
TINS; BAPTISTA, 2007). Ele reconhecia 
que algumas mudanças só seriam possíveis 
se considerássemos períodos muito longos 
de tempo.
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Figura 1.
A teoria de Lamarck pressupõe 
diversos eventos independentes 
de geração espontânea, ao longo 
do tempo, produzindo linhagens 
que evoluem progressivamente 
em direção ao aumento da 
complexidade.

Escala de
organização

Formas simples geradas espontaneamente

Tempo

Espécies 
atuais

Progresso

3. Continuidade evolutiva ao longo 
das gerações pela herança  
dos caracteres adquiridos 

Lamarck defendia que todas as mudanças 
estruturais, causadas pelo uso ou desuso de 
determinados órgãos, seriam transmitidas 
para a geração seguinte. Ou seja, os descen-
dentes herdariam as modificações adquiridas 
(ou perdidas) por seus ancestrais. A ideia da 
herança dos caracteres adquiridos, apesar de 
também muito antiga e amplamente difundi-
da entre os intelectuais dos séculos XVIII e 
XIX, tornou-se conhecida como a “Segunda 
lei de Lamarck”.

Sobre nossa história evolutiva, Lamarck 
especulou que “... se algum quadrúmano, so-
bretudo dentre os mais aperfeiçoados, viesse a 
perder (pela necessidade da circunstância ou 
alguma outra causa) o hábito de subir em árvo-
res e segurar galhos com seus pés, como fazem 
com suas mãos ao se pendurar, e se os indiví-
duos dessa raça, ao longo de uma sucessão de 
gerações, fossem forçados a usar seus pés ape-
nas para o movimento e parassem de usar suas 
mãos como pés, não há dúvida (...) de que eles 
seriam finalmente transformados em bípedes” 
(LAMARK, 1809, p.309).

4. Progressão mediante  
aumento da complexidade

Uma vez originados por geração espontâ-
nea, organismos inicialmente muito simples 
progrediriam de uma forma a outra, no de-
correr das gerações, em uma escala crescente 
de complexidade. A força ativa dos fluidos 
os transportaria ao seu destino evolutivo, 
através de uma escala progressiva que con-
duziria à perfeição. Lamarck não supôs que 
diferentes espécies descendem de ancestrais 
comuns. Ele interpretava a diversidade bio-
lógica que o rodeava como um conjunto de 
formas derivadas de diferentes eventos de 
geração espontânea. Os organismos que des-
cendem de linhagens mais antigas seriam 
mais complexos porque tiveram mais tempo 
para evoluir. Representantes de linhagens 
que surgiram por geração espontânea mais 
recentemente, por outro lado, seriam mais 
simples.

A essência da teoria lamarckista está re-
presentada na figura 1. Observa-se que os 
eventos de geração espontânea ocorrem ao 
longo do tempo, e seguem suas trajetórias 
em direção ao aumento da complexidade. 
Entretanto, é importante ressaltar que as 
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linhagens podem progredir por caminhos 
evolutivos diversos, em função do ambiente 
que elas ocuparam durante a trajetória. A 
escala dos animais, por exemplo, teria início 
com organismos muito simples, como póli-
pos ou infusórios, os quais depois de muitas 
gerações se tornariam vermes ou radiários, 

posteriormente aracnídeos ou insetos, e 
assim por diante (tabela 1). Em síntese, to-
das as linhagens evoluiriam em direção ao 
progresso, mas para isso poderiam trilhar 
caminhos evolutivos diferentes devido à in-
fluência dos ambientes que ocuparam nesse 
trajeto.

ESTÁGIO REPRESENTANTES

1o Pólipos e infusórios

2o Vermes e radiários

3o Aracnídeos e insetos

4o Moluscos, cirripédios, anelídeos e crustáceos

5o Peixes, anfíbios e répteis

6o Aves, mamíferos

Adaptado de http://itc.gsw.edu/faculty/bcarter/histgeol/paleo2/chain2.htm

Tabela 1.
Estágios da evolução animal, 
segundo Lamarck. A evolução 
de uma linhagem não pressupõe 
que ela passe por todos os 
grupos dentro de um mesmo 
estágio. Por exemplo, os seres 
muito simples, do primeiro 
estágio, podem atravessar o 
segundo como vermes ou como 
radiários.

Dado o cenário acima, não é surpresa que 
Lamarck considerava artificial a classificação 
dos seres vivos em espécies, gêneros, famílias, 
ordens e classes: para ele apenas os indivídu-

os têm existência real. Uma espécie gradati-
vamente se tornaria outra, mais complexa, 
ao longo de sua jornada evolutiva através das 
gerações.
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LAMARCK E DARWIN
Embora seja frequentemente ensinado que a 
teoria de Charles Darwin não tem nada em 
comum com a de Lamarck, esse não é exata-
mente o caso. Ambos postularam mudanças 
biológicas ao longo do tempo, e atribuíram 
uma enorme influência do ambiente nesse 
processo. Os dois evolucionistas também 
reconheceram importância do uso e desuso 
e da herança dos caracteres adquiridos na 
evolução biológica, embora tenham aborda-
do essas ideias em suas teorias de formas di-
ferentes. Para Lamarck, essas duas leis con-
duziam à adaptação dos organismos aos seus 
ambientes. Para Darwin, por outro lado, elas 
explicavam a origem da variação sobre a qual 
a seleção natural atua.

A constatação de que Darwin se referiu às 
leis do uso e desuso e herança de caracteres 
adquiridos surpreende muitos estudantes. 
No capítulo sobre “Leis da Variação” do livro 
“A Origem das Espécies”, ele se refere aos efei-
tos do uso e desuso dizendo: “Com base nos 
fatos mencionados no primeiro capítulo, acho 
que deve ter restado pouca dúvida quanto à 
ideia de que, entre os animais domésticos o uso 
reforça e desenvolve certas partes de seus corpos, 
enquanto o desuso as atrofia, e que tais modi-
ficações são hereditárias”. Lembre-se de que 
Darwin não conheceu as ideias de Mendel, e 
que a teoria hereditária vigente na época (he-
rança por mistura, mediada pela pangênese) 
pressupunha que os descendentes de um ca-
sal tenderiam a ser intermediários entre eles. 
A predição desse modelo é que as gerações se 
tornariam cada vez mais uniformes ao longo 
do tempo, perdendo, portanto, variabilidade. 
Nesse cenário, Darwin solucionou esse dile-
ma, argumentando que indivíduos de uma 
mesma ninhada (mesmo que muito seme-
lhantes ao nascimento por serem intermedi-
ários entre seus genitores) poderiam se dife-
renciar ao longo da vida em função do uso 
ou desuso de diferentes estruturas. Se essas 
diferenças acumuladas fossem passadas para 
a geração seguinte, então teríamos uma fon-
te para variações observadas nas populações 
naturais e domesticadas. É importante res-
saltar que as leis do uso e desuso e da heran-
ça de caracteres adquiridos não fazem parte 
da teoria evolutiva moderna, estabelecida no 
século XX.

Apesar das semelhanças superficiais entre as 
teorias de Lamarck e Darwin, elas são essen-
cialmente diferentes. A evolução por seleção 
natural conduz a mudanças ao longo das 
gerações que – embora fortemente influen-
ciadas pelo ambiente – não são necessaria-
mente progressivas. Lamarck – por outro 
lado - via a evolução biológica como uma 
mudança que implicava aumento de comple-
xidade, como uma marcha progressiva para 
a perfeição. Esse “progresso” era o item das 
ideias evolucionistas de Lamarck que Da-
rwin chamava de “disparate”, e representa 
uma das grandes diferenças entre as teorias 
desses dois grandes naturalistas. Por fim, 
Darwin evitou abordar questões religiosas 
em seus textos, enquanto Lamarck atribui 
claramente o curso do processo evolutivo ao 
“supremo autor de todas as coisas”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As conclusões de Lamarck parecem mais in-
tuitivas e persuasivas que as de Darwin. Por 
causa disso, muitas pessoas (mesmo acredi-
tando conhecer as diferenças entre as teorias 
de ambos) usam inconscientemente raciocí-
nios baseados no uso e desuso e herança dos 
caracteres adquiridos para explicar a mudan-
ça biológica. Dentre as obras avaliadas no 
Programa Nacional do Livro para o Ensino 
Médio (SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA, 2006), por exemplo, algumas in-
duziam o estudante a pensar que o proces-
so evolutivo é linear, progressivo, e conduz à 
perfeição (ROCHA et al. 2007). Como con-
sequência desse entendimento equivocado, 
o aprendiz é levado a pensar em organismos 
“superiores” e “inferiores”, em répteis viventes 
que descendem de anfíbios viventes, e assim 
por diante. Essas concepções equivocadas, 
que também foram identificadas entre profes-
sores de Ensino Médio (TIDON; LEWON-
TIN, 2004), se opõem à Teoria de Darwin e 
são compatíveis com a Teoria de Lamarck. 

Em suma, podemos dizer que, apesar dos 
esforços empreendidos até o momento, a 
teoria de Lamarck ainda continua mal com-
preendida e representa uma fonte fértil de 
equívocos conceituais. Nesse contexto, este 
artigo forneceu subsídios para uma compre-
ensão mais profunda das contribuições desse 
notável filósofo naturalista. 
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Criado pelo Museu de Paleontologia 
da Universidade da Califórnia, o 

web-site “Entendendo a Evolução” possui 
sua versão brasileira. Sob a responsabi-
lidade do professor Dr. Welington Braz 
Carvalho Delitti, a tradução para a língua 
portuguesa está disponível na página do 
Instituto de Biociências da Universidade 
de São Paulo [http://www.ib.usp.br/
evosite/].

Boa parte dos textos disponíveis no 
web-site são curtos e diretos, buscando 
responder as questões mais importan-
tes de cada um dos subtemas: O que 
é uma espécie? Como a evolução é de-
fi nida? Como a evolução funciona em 
grande escala? Como interpretar uma 
fi logenia?

Além da apresentação dos conceitos 
evolutivos, o web-site apresenta uma co-
letânea de informações sobre a história 
do pensamento evolutivo e os principais 
pensadores dessa temática.

Mesmo tendo como tema principal o 
Ensino de Evolução, o web-site é rico em 
textos sobre a natureza do conhecimento 
científi co. Na visão dos autores, só é pos-
sível ensinar e aprender bem a temática 
evolutiva se professores e alunos apresen-
tarem concepções corretas sobre a cons-
trução do conhecimento científi co.

Infelizmente, os planos de aula sobre os 
diferentes conteúdos apresentados ao 
longo do web-site não foram traduzidos 
para a língua portuguesa. Contudo, é 
possível localizar esses materiais em in-
glês.

Para os professores da Educação Bási-
ca (Fundamental e Médio), os aspectos 
mais interessantes e inovadores do web-
-site estão nos tópicos “Equívocos” e “Po-
tenciais Armadilhas”. Textos com as con-
cepções alternativas dos alunos e com as 
falas de professores que favorecem o erro 
dos estudantes podem trazer grande con-
tribuição ao trabalho docente. 

UM SÁBADO QUALQUER...
Como seria um encontro entre Deus e 
Darwin? E se eles tivessem que discutir 
sobre a origem de algumas espécies bem 
estranhas? Carlos Ruas, desenhista ca-
rioca, apresenta esse e muitos outros en-
contros divinos em seu blog “Um sábado 
qualquer...” [http://www.umsabadoqual-
quer.com/]. 

Com traços simples e humor 
sofi sticado, as tiras de Ruas po-
dem  servir a diferentes discus-
sões nas aulas de Biologia. Não 
se limitando ao debate Ciência 
x Religião, seus desenhos co-
meçaram a ilustrar vídeos em 
que conteúdos científi cos são 
explicados.

No canal do Youtube “Quer que eu dese-
nhe?” [http://www.youtube.com/user/
QuerQueDesenhe], é possível encontrar 
explicações sobre relatividade, Big Bang e 
átomos. Um vídeo é dedicado ao conceito 
de Seleção Natural. A partir de exemplos, 
o desenhista explica o conceito proposto 
por Darwin de modo divertido. 
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O gene yellow 
das drosófi las

74 Genética na Escola  |  Vol. 9  |  Nº 1  |  2014



O gene discutido neste artigo relaciona-se com a 
pigmentação de animais, um assunto corriqueiro 

nas aulas de Genética, porém com detalhes ainda pouco 
entendidos. O gene yellow das drosófi las nos dá algumas 
pistas de como estes processos ocorrem. 

As espécies divergem de seus ances-
trais comuns através de mudanças 

no DNA. Atualmente, uma das questões 
mais intrigantes da biologia é saber quais 
mudanças no DNA são responsáveis pela 
evolução da diversidade morfológica. Vá-
rias respostas inconclusivas iludiram os 
cientistas por mais de meio século, desde 
a síntese moderna darwinista e da desco-
berta da estrutura do DNA. As razões 
para isto são inúmeras, mas a principal 
entre elas é que os genes que afetam a 
morfologia são difíceis de serem identifi -
cados. 

A base genética da diversidade morfológica 
pode ser compreendida em dois diferentes 
espectros: o de larga escala, ou seja, dife-
renças nos padrões corporais em níveis ta-
xonômicos superiores, e o de menor escala, 
que compreende as diferenças na morfologia 
entre indivíduos de espécies proximamente 
relacionadas (CARROL, 2000; CARROL,  
et al.,2001).

Como as diferenças interespecífi cas devem 
inicialmente surgir intraespecifi camente, 
podemos inferir que a atuação dos meca-
nismos evolutivos que trabalham na escala 
macroevolutiva devem ter sido iniciados 
na escala microevolutiva.

A pigmentação é uma das características 
mais variáveis entre os animais e é um ótimo 
modelo para se compreender a evolução fe-
notípica. A herança da despigmentação dos 
olhos e da pele nos humanos, coelhos, cães 
e outros animais têm sido amplamente uti-
lizados em aulas de Genética. Apesar de a 
diferença entre indivíduos albinos e pigmen-
tados parecer ter explicação genética simples, 
a questão da pigmentação animal se mostra 
complexa quando esta é discutida sob o pon-
to de vista poligênico e epistático.

A grande diversidade de padrões de pigmen-
tação em Drosophila (ver Figura 2) associada 
às novas técnicas moleculares estão auxilian-
do a elucidar a arquitetura molecular e gené-
tica da evolução da pigmentação. Os modelos 
propostos até hoje para explicar diferentes 
padrões de melanismo são frequentemente 
poligênicos e relacionados com mudanças 
regulatórias em fatores de transcrição e 
em genes estruturais (WITTKOPP et 
al., 2003, 2009).

Se entendermos a base genética da biologia do 
desenvolvimento que está por trás dos padrões 
de pigmentação em Drosophila, poderemos 
esclarecer problemas como o do melanismo 
industrial, dos diferentes tipos de mimetismo 
e da convergência fenotípica nos animais.

A macroevolução refere-se 
à evolução taxonômica de 
espécie ou superior.  Estudos de 
macroevolução focam as maiores 
transformações ou mudanças 
como, por exemplo, a origem 
dos insetos e sua posição na 
árvore da vida. A macroevolução 
pode ser considerada como 
resultante de um conjunto de 
eventos de microevolução.

Microevolução é a ocorrência 
de mudanças evolutivas em 
pequena escala, como as 
mudanças de frequências 
gênicas dentro de uma 
população.

Fatores de transcrição são 
proteínas reguladoras que se 
ligam ao DNA regulando a taxa 
de transcrição de um gene.

Genes estruturais são genes 
que codifi cam um produto 
específi co, RNA ou proteína 
estrutural, que não sejam 
produtos reguladores.

Convergência fenotípica: 
Este fenômeno acontece quando 
duas espécies apresentam 
um mesmo fenótipo, sem 
compartilharem um ancestral 
comum.
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O gene yellow (Número de acesso no Gene-
Bank: X04427.1) é conhecido por muitos 
estudantes de genética por causa das drosó-
filas.  O gene, localizado no cromossomo X, 
possui 5626 pares de bases com um único ín-
tron de 2.718 pares de bases (éxons de 409 e 
1629 pares de bases). O transcrito primário 
possui 4.737 nucleotídeos e, após o proces-
samento, é traduzido em um polipeptídeo de 
541 aminoácidos, a proteína Yellow. 

O alelo mutado produz o fenótipo despig-
mentado (albino) na cutícula das moscas, re-
sultando em uma coloração amarelada. Vem 

daí a denominação, que parece contraditória, 
uma vez que o produto do alelo normal des-
te gene é uma proteína melânica, que dá cor 
preta às manchas na região posterior de cada 
segmento abdominal destas moscas e ao tó-
rax.

Mutantes yellow (Figura 1) são utilizados 
como ferramenta didática em cruzamentos 
monohíbridos de Drosophila,  para analisar 
um padrão condicionado por um gene ligado 
ao cromossomo X e discutir as proporções 
fenotípicas esperadas nas gerações filiais 
subsequentes.

Figura 1.
Fenótipo do mutante yellow  de 
Drosophila melanogaster.

As vias metabólicas que envolvem a proteína 
Yellow têm recebido a atenção de pesquisa-
dores porque ela tem um papel importan-
te na evolução fenotípica de todo o gênero 
Drosophila. Este gênero é um modelo para 
se entender padrões evolutivos que operam 
nas diferenças interespecíficas, e que podem 
surgir apenas por mudanças na expressão de 
um gene (WITTKOPP et al., 2003) , como 
é o caso do yellow (Figura 2).

O alelo selvagem do gene yellow se expressa 
de forma bastante diferenciada em pratica-
mente todas as espécies neotropicais (Fi-
gura 3) de algumas espécies de drosófila, 

incluindo todas as nativas do Brasil. Em 
todos os casos, a variação na expressão gê-
nica está correlacionada com a distribuição 
da melanina preta, no tórax, no abdômen 
(WITTKOPP et al., 2002, LLOPART, et 
al., 2002) ou nas asas dos indivíduos, pro-
duzindo uma diversidade de cores e dese-
nhos muito grande quando se observa o 
corpo das inúmeras espécies que sobrevoam 
a fruteira das nossas casas.

Pesquisadores perceberam que mesmo que 
as moscas apresentassem padrões de colo-
ração completamente diferentes, indo de 
amareladas a pretas, passando por um tom 
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castanho, e com o abdômen apresentan-
do pintas redondas, quadradas, ou linhas 
retas ou interrompidas), tinham o mesmo 
padrão de pigmentação, mesmo se fossem 
“transplantados” genes de uma mosca escu-
ra para uma clara, ou com padrões de pin-
tas e linhas distintos entre elas. Este fato 
evidenciou que nestas diferentes espécies 
a sequência gênica não havia sido alterada 
ao longo do processo evolutivo, pois mesmo 
com a transgenia o fenótipo esperado para a 
espécie se manteve inalterado (WITTKO-
PP et al., 2002). Ou seja, os pesquisadores 
perceberam que a evolução dos genes que 
regulam esta morfologia da pigmentação, 
assim como vários outros traços, passava 
pela variação em sequências presentes no 
mesmo cromossomo (o X), e que atuavam 
na regulação da quantidade da proteína 
Yellow produzida (mudanças cis-regu-
latórias). Contudo, perceberam também 
que, quando transplantavam esta sequência 
reguladora para um cromossomo diferente, 
obtinham padrões distintos do esperado 
para a espécie (no caso, D. melanogaster), 
indicando que sequências em cromosso-
mos diferentes também infl uenciavam na 
expressão de yellow (fatores reguladores 
agindo em trans). Isso nos mostra que nas 

moscas, assim como em muitos animais, o 
padrão de expressão de genes ligados à pig-
mentação depende de interações epistáticas 
com outros genes. Como exemplos dessas 
interações, podemos citar as mudanças 
epigenéticas no gene tan ou mudanças na 
sequência do gene ebony, que contribuem 
para a divergência na pigmentação entre 
espécies próximas de Drosophila, além de 
sequências regulatórias que afetam ou a 
produção da melanina ou a secreção desta, 
através de vesículas do complexo golgiense, 
nas células (MATUTE, et al.,2009). 

Por exemplo, WITTKOPP et al. (2009) 
observaram que alelos ligados (próximos, no 
mesmo cromossomo) ao gene tan e ao gene 
ebony, fi xados (a espécie possui apenas esta 
forma alélica no seu genoma), em algumas 
espécies de Drosophila também contribuem 
para a variação na pigmentação. Estes auto-
res perceberam ainda que múltiplos genóti-
pos podem estabelecer o mesmo fenótipo, 
mesmo dentro de uma mesma população. 
Esta variação de alelos é anterior à divergên-
cia dos subgêneros em Drosophila, estando 
presente no ancestral comum destes e, por-
tanto, dando origem ao polimorfi smo intra-
específi co e a divergência interespecífi ca.

Figura 2.
Rota sintética de produção 
da melanina em drosófi las, 
mostrando o precursor (tirosina) 
e os produtos da via metabólica: 
dopa, dopamina e NBAD 
(N-beta-alanil-dopamina). As 
enzimas estão representadas em 
azul: TH (tiroxina hidroxilase), 
DDC (dopadecarboxilase), PO 
(fenoloxidase), Ebony e Tan.  A 
melanina preta é o pigmento 
diretamente relacionado à ação 
da proteína Yellow. Uma vez que 
diferentes células expressam 
diferentes componentes desta 
rota metabólica, os pigmentos 
se sobrepõem na cutícula do 
adulto. Adaptado de Wittkopp et 
al., 2003. 
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Uma região cis-reguladora 
é uma sequência do DNA 
ou do RNA que regulam a 
expressão de genes localizados 
na mesma molécula de DNA, 
isto é, no mesmo cromossomo.  
Alterações na ordem de bases 
das sequências cis-reguladoras 
podem modifi car a expressão 
do gene.

Epigenética: Estuda 
alterações fenotípicas que 
ocorrem nos indivíduos e que 
não são devidas a alterações na 
sequência do DNA.
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(a–i) padrões de pigmentação abdominal. Nestas fotos, a cutícula abdominal de adultos foi cortada ao 
longo da linha média dorsal e montada em lâminas, tornando-as planas, como na metodologia proposta por 
DUNCAN (1982). A parte anterior destas cutículas está acima, a parte ventral está no centro e a parte dorsal 
está nas laterais: (a) macho de D. melanogaster. (b) fêmea de D. melanogaster. Neste clássico exemplo de 
dimorfismo sexual de pigmentação, os dois últimos segmentos abdominais (A5 e A6) são completamente 
pigmentados nos machos, mas não o são nas fêmeas. Note que as linhas pigmentadas (setas) são mais 
grossas perto da linha mediana dorsal (ponta da seta) (c) Uma espécie melânica (escura), D. mimica (espécie 
do grupo Hawaiano). (d) D. ananassae (do grupo melanogaster) com ausência completa de pigmentação. 
(e) D. saltans (grupo saltans), as bandas pigmentadas são mais grossas nas bordas laterais dos tergitos 
(segmento abdominal) (mostrados na seta), assim como a linha mediana dorsal. (f) D. hydei (grupo repleta), 
as bandas pigmentadas são interrompidas na linha mediana dorsal (ponta da seta), como na maioria das 
moscas do subgênero Drosophila. (g) D. (Dorsilopha) busckii, as bandas de pigmentos e alargam e são 
interrompidas em múltiplos pontos ao longo do eixo dorso ventral (setas). (h) D. guttifera (grupo quinaria), 
as bandas de pigmento são partidas em múltiplos pontos. (i) D. unipunctata (grupo tripunctata), as bandas 
de pigmento são interrompidas na linha dorsal mediana nos segmentos anteriores (seta), mas não nos 
últimos, A5 e A6. (j, k) Pigmentação do tórax e da cabeça. (j) D. nigrospiracula (grupo repleta). Cada ponto 
escuro está associado a uma cerda mecano-sensorial. (k) Zaprionus indianus. As duas linhas contínuas 
brancas na cabeça e no tórax coincidem com a posição das cerdas dorsocentrais. (l–n) Pigmentação da 
asa. (l) D. suzukii (grupo melanogaster). (m) D. guttifera (grupo quinaria), cada ponto escuro na asa está 
associado a um órgão mecano-sensorial  ou a uma confluência de veias. (n) D. crucigera (grupo de espécies 
Havaianas). Os padrões de pigmentação das asas das Drosophila havaianas não seguem nenhum padrão 
óbvio de marcação de estruturas morfológicas, como cerdas ou confluência de veias, no entanto, são 
extremamente coincidentes de indivíduo para indivíduo. (permissão de uso de WITTKOPP et al., 2003).

Figura 3.
Diversidade de padrões de 
pigmentação em Drosophilidae. 
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Outro resultado interessante foi encontrado 
por Jason Wilder (WILDER et al., 2002) 
e corroborado por outros estudos (BRIS-
SON, et al., 2006). Todos estes pesquisado-
res sequenciaram partes do gene yellow das 
moscas do grupo cardini, tentando entender 
como este grupo se tornou tão polimórfico 
para a pigmentação abdominal no Caribe. 
Suas análises mostraram que as sequências 
do éxon 1 (que integra a parte que deve ser 
traduzida do gene) de yellow nas drosófilas 
do subgrupo dunni,  apontam vestígios em 
suas sequências, que comprovavam a ação da 
seleção natural em uma região, chamada de 
peptídeo sinal, que sinaliza que a proteína 
deve entrar no retículo endoplasmático (RE) 
celular para ser secretada. Proteínas com re-
giões positivas (hidrofílicas) são conhecidas 
por serem transportadas eficientemente para 
o interior do RE, o que afetaria o processo de 
secreção deste produto gênico, que participa 
da biossíntese da melanina. A característica 
melânica, por algum motivo, permaneceu 
nas populações sem alteração, o que levanta 
a possibilidade de constrição seletiva.

Assim, como podemos perceber, embora os 
mecanismos genéticos que operam na pig-
mentação de animais, plantas e humanos, 
sempre estejam como os primeiros a serem 
lembrados quando tentamos explicar tais 
relações entre genótipo e fenótipo, em ne-
nhum dos casos, estes mecanismos parecem 
ser mera interação entre dois alelos com do-
minância completa, como leigamente muitos 
interpretam.

Contudo, muito já se sabe sobre as rotas 
metabólicas que atuam na pigmentação e, 
o surpreendente, é que estas rotas incluem 
proteínas que atuam muito cedo na escala 
evolutiva, apenas alterando a sua expressão 
ou o seu relacionamento com outras prote-
ínas ou sequências gênicas. O caso do gene 
yellow das drosófilas, portanto, pode ser con-
siderado como um bom modelo de estudo.
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Constrição seletiva: É 
a ação da seleção natural 
limitando a alteração 
das sequências de genes 
adaptativos.
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