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A infertilidade pode ser definida como a ausência 
de gravidez após um ano de relações sexuais regulares, 
sem o uso de qualquer método contraceptivo, por exem-
plo, pílula anticoncepcional, preservativo, DIU (dispositi-
vo intra-uterino) dentre outros. Hoje em dia os casais in-
férteis representam 10% a 15% de todos os casais. Vários 
fatores característicos do mundo moderno estão contri-
buindo para o aumento dos índices de infertilidade, dentre 
eles, alimentação não-balanceada (alto teor de gorduras, 
conservantes, corantes artificiais etc.), vida sedentária (es-
pecialmente a falta de exercício físico), estresse e princi-
palmente, a tendência da mulher em adiar a maternida-
de, devido ao seu papel no mercado de trabalho, optando 
pela gestação após os 30 ou 35 anos. Relatos da literatura 
demonstram uma discreta queda da fecundidade (taxa de 
gestação por ciclo de tratamento) após os 30 anos, porém 
acentuada após os 35 anos. Conseqüentemente, tem sido 
observada uma maior procura por tratamentos utilizando 
técnicas de reprodução assistida. A reprodução assistida 
constitui-se de um conjunto de técnicas que tem como ob-
jetivo viabilizar a gestação em mulheres com dificuldades 
de engravidar. Podem ser divididas em dois grandes gru-
pos: as técnicas de inseminação artificial (a fecundação 
ocorre no organismo da mãe) e as técnicas de fertilização 
in vitro (FIV) e suas variantes. A aplicação dos diferentes 
tipos de terapia depende da causa da infertilidade. 

Para um diagnóstico claro e consistente, a análise 
da história sexual do casal é fundamental. Fatores como 
frequência e duração da relação sexual devem ser avalia-
dos, bem como a utilização de lubrificantes, já que estes 
possuem um efeito negativo na qualidade do sêmen. 

Após a obtenção da história sexual, o casal é en-
caminhado para avaliação da história clínica, exames clí-
nicos e testes diagnósticos apropriados, que incluem in-
vestigação genética. A infertilidade pode ser classificada 
como primária, quando o casal nunca engravidou antes, 
ou secundária, quando o casal já teve gestação anterior.

Principais causas da infertilidade
É possível dividir as causas da infertilidade em 

quatro principais categorias: a) fator feminino, b) fator 
masculino, c) combinação dos dois fatores, d) infertili-
dade sem causa aparente (inexplicada). A porcentagem 
exata para cada categoria é difícil de ser obtida devido 
ao grande número de variáveis, entretanto, relata-se que 
aproximadamente 35% das causas são femininas, 30% 
são masculinas e 20% dos casais apresentam causas con-
juntas, tanto do homem como da mulher. Em 15% dos 
casos, a definição da etiologia não é conclusiva, sendo 
denominada infertilidade sem causa aparente (ISCA).

Fator feminino
As causas femininas de infertilidade estão rela-

cionadas a quatro fatores: cervical, ovariano, uterino e 
tuboperitonial. O fator cervical pode ser avaliado pelo 
teste pós-coito (TPC), que consiste na coleta do muco 
cervical e da secreção vaginal, com quatro a doze horas 
após uma relação sexual. As causas ovulatórias resultam 
de alterações hormonais que impedem ou dificultam o 
crescimento e a liberação do óvulo, como por exemplo, 
na Síndrome do Ovário Policístico. Uma em cada cin-
co mulheres apresenta sinais ou sintomas dessa doença 
e os critérios para o diagnóstico incluem a presença de 
ovário policístico ao ultrassom, ovulação deficiente e/
ou sinais de hiperandrogenismo. O fator uterino é de-
corrente de alterações anatômicas como malformações, 
tumores e aderências, que alteram a cavidade uterina. No 
endométrio, podem ocorrer alterações infecciosas, além 
de pólipos, que dificultam a implantação do embrião. O 
fator tuboperitoneal inclui as alterações anatômicas cau-
sadas pela endometriose (quando o tecido endometrial 
implanta-se fora da cavidade uterina) e os processos in-
flamatórios secundários a infecções por agentes como 
gonococos, clamydia e outros. Em menor frequência, 
pode ser relacionado a lesões causadas por cirurgias pél-
vicas. A forma avançada da endometriose pode provocar 
obstrução na tuba uterina, impedindo o óvulo de chegar 
ao espermatozóide. 
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Fator masculino
As causas principais de infertilidade masculina 

são a varicocele, falência testicular primária, as infec-
ções seminais, as obstruções de epidídimo ou do canal 
deferente e as alterações hormonais. São decorrentes 
principalmente da diminuição do número (oligozoosper-
mia) e da mobilidade dos espermatozóides (astenozoos-
permia), ou até mesmo de sua ausência (azoospermia) 
ou morfologia anormal (teratozoospermia). A frequência 
dessas alterações tem aumentado significativamente nas 
últimas duas décadas, provavelmente associada a fatores 
ambientais, como stress, hábitos alimentares, poluição, 
hábito de fumar, uso de drogas, entre outros.

Infertilidade sem causa aparente
Este diagnóstico é sugerido quando os ciclos 

menstruais são ovulatórios, as tubas uterinas têm fun-
ção adequada e o espermograma (exame para análise do 
número, morfologia e viabilidade do espermatozóide) é 
normal. 

Aspectos Genéticos da Infertilidade
As alterações cromossômicas numéricas ou estru-

turais são importantes causas de infertilidade e podem 
ser responsáveis por anomalias congênitas em recém-
nascidos. Além disso, estas alterações estão presentes em 
mais de 50% dos abortos espontâneos do primeiro tri-
mestre. Paralelamente, a infertilidade pode estar associa-
da a diferentes síndromes genéticas, como consequência 
de mutações em genes relacionados ao desenvolvimento 
e funções reprodutivas. 

Estima-se que 5,8% dos homens inférteis apresen-
tam alguma alteração genética. Algumas das anormali-
dades genéticas associadas com a infertilidade masculi-
na, são: 
•  Anormalidades cromossômicas: 92% são aberrações 

dos cromossomos sexuais, como por exemplo, a Sín-
drome de Klinefelter (pacientes azoospérmicos, com 
cariótipo 47, XXY e suas variantes), indivíduos 47, 
XYY (apresentam espermatogênese anormal).

•  Deleções no cromossomo Y: no braço longo do cro-
mossomo Y, um complexo de genes chamado de fator 
de azoospermia (AZF) é responsável pela espermato-
gênese normal. Algumas deleções nesta região resul-
tam em azoospermia ou oligospermia severa.

•  Fibrose Cística (CF): é uma doença autossômica re-
cessiva, causada por mutações no gene regulador da 
passagem de cloro e sódio pelas membranas celulares, 
levando a uma obstrução dos vasos relacionados à eja-
culação. 

Tratamento
O tratamento para estes casais deve ser progressi-

vo e depende do fator responsável pela infertilidade. Pro-
cedimentos de baixo custo e pouco invasivos são os pri-

meiros, como por exemplo, o coito programado, indução 
da ovulação, inseminação intrauterina. Caso não ocorra 
gestação, os tratamentos tornam-se mais sofisticados, ca-
ros e invasivos. A grande maioria dos centros de repro-
dução assistida está relacionada a instituições privadas, 
com custos elevados e inacessíveis para a população. No 
estado de SP existem poucos serviços gratuitos para esse 
tipo de tratamento, com longas filas de espera. Infeliz-
mente, no Brasil, há uma enorme desproporção entre o 
número de casais inférteis e os que realizam tratamento 
por meio de reprodução assistida.

Os tratamentos mais indicados incluem (a) coito 
programado: relações sexuais nos dias de ovulação, que é 
controlada por medicação e ultrassom; b) inseminação in-
trauterina, também conhecida como inseminação artificial: 
após o preparo do sêmen, este é introduzido no útero da 
mulher em consultório; c) fertilização in vitro, também co-
nhecida como bebê de proveta: o espermatozóide fecunda o 
óvulo em laboratório e após a formação do embrião, este é 
transferido para o útero materno; d) ICSI (injeção intracito-
plasmática de espermatozóides) que consiste em injetar um 
espermatozóide diretamente no interior do óvulo; e) trata-
mento cirúrgico, caso seja necessário, para endometriose, 
obstrução tubária, obstrução dos ductos ejaculatórios.

Possibilidades de Sucesso
As probabilidades de obter uma gravidez reduzem 

de maneira expressiva se o tempo da infertilidade for su-
perior a três anos. O sucesso de gravidez para casais que 
se submetem a técnicas de reprodução assistida é variá-
vel. Os índices de sucesso dependem da idade da mulher, 
do fator responsável pela infertilidade, da resposta da pa-
ciente a estimulação hormonal e da técnica de reprodu-
ção utilizada. Para o homem, o tratamento das alterações 
seminais e das causas obstrutivas pode alcançar altas ta-
xas de sucesso, devido à aplicação dessas técnicas.

Para a inseminação artificial, a taxa é de aproxi-
madamente 20 % podendo chegar a até 80 % depois de 
várias tentativas, quando o casal não apresenta outras 
causas de infertilidade. Quando o casal opta pela ferti-
lização in vitro ou ICSI, a taxa de sucesso aumenta até 
25% e 56% respectivamente a cada tentativa. Em média, 
a taxa de sucesso (que significa nascimento e não gra-
videz) situa-se entre 30 e 40% nos principais serviços 
de reprodução assistida. Vale relembrar que apesar dos 
avanços tecnológicos dos tratamentos, a taxa de sucesso 
no caso de mulheres acima de 35 anos ainda é bem me-
nor do que em mulheres mais jovens. O tratamento do 
casal infértil gera expectativas e frustrações, por isso, é 
necessário que os casais recebam acompanhamento mul-
tidisciplinar adequado, incluindo apoio psicológico. Os 
aspectos sociais também devem ser considerados, uma 
vez que questões como adoção e o desejo do casal de ser 
inserido em uma sociedade “normal”, composta por pais 
e filhos, podem modificar a forma ideal de tratamento.
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Resumo A tradição de casamentos consangüíne-
os ainda é bastante comum no nordeste brasileiro. Em 
Serrinha dos Pintos, 32% das uniões ocorrem entre pes-
soas aparentadas. A descoberta de uma síndrome gené-
tica de herança recessiva (síndrome Spoan) e a elevada 
frequência de pessoas portadoras da mutação em esta-
do heterozigoto (1/7 habitantes) motivou a produção de 
programas radiofônicos para explicar para a população 
a relação entre consanguinidade e a manifestação de do-
enças genéticas. A série “Genética no Sertão Potiguar” 
está disponível no site do Centro de Estudos do Genoma 
Humano. Em sala de aula, esses programas podem servir 
como um verdadeiro motor para aquecer as discussões 
sobre temas atuais que emergem com o desenvolvimento 
da Genética Moderna, como o uso de testes genéticos.  

Aconselhamento genético no sertão potiguar
Como deve ser feito o aconselhamento genético 

numa comunidade em que praticamente toda a popula-
ção corre o risco de ter filhos afetados por uma deter-
minada doença genética? Essa é uma dúvida de gene-
ticistas e pesquisadores da área de Ciências Biológicas 
e de Saúde depois da descoberta de uma nova doença 
genética no sertão. No município de Serrinha dos Pintos, 
no Rio Grande do Norte, 32% dos casamentos ocorrem 
entre pessoas aparentadas e um em cada oito moradores 
é portador da mutação em heterozigose para a síndrome 
Spoan. Próximo dali, no município de São Miguel e na 
macrorregião de Pau dos Ferros, as frequências corres-
pondentes são respectivamente 1/15 e 1/32.

A síndrome Spoan é uma doença neurodegenerati-
va de herança autossômica recessiva que associa a para-
paresia espástica, a atrofia do nervo óptico e neuropatia 
periférica (MACEDO-SOUZA et. al., 2005 e 2009). Os 
afetados perdem a capacidade de andar ainda na infân-
cia e desenvolvem sérias deformidades com o passar do 

tempo. Todos os 73 afetados descobertos até o momen-
to são filhos de casais aparentados entre si e todos eles 
apresentam um ancestral comum. Neste cenário, em que 
praticamente toda a população de um município tem ris-
co de ter filhos afetados por essa doença, como realizar 
o aconselhamento genético? A compreensão da relação 
entre consanguinidade e a manifestação de doenças ge-
néticas recessivas é fundamental para que os indivíduos 
possam tomar decisões reprodutivas visando à preven-
ção do nascimento de mais pessoas afetadas.

Apesar de existir uma evidente relação entre o 
nascimento de crianças acometidas por doenças genéti-
cas na prole de casais aparentados, parte da população 
de Serrinha dos Pintos entrevistada por Santos (2005a,b; 
2006) desacredita que esses fatores estejam associados. 
Como explicado nesses trabalhos, os moradores acredi-
tam que as deficiências sejam causadas por uma “sífilis 
hereditária”. A tradição de casar-se na família conserva-
se no sertão porque as pessoas não acreditam que essas 
uniões resultem em risco aumentado para a sua prole.

Na tentativa de reduzir as taxas de consanguinida-
de nesses municípios e, por conseguinte, o nascimento de 
mais pessoas portadoras de doenças genéticas autossô-
micas recessivas, foi produzida uma série de programas 
radiofônicos intitulada “Genética no Sertão Potiguar”. 
Para elaborar essa programação, os pesquisadores e pro-
fissionais envolvidos tomaram como subsídio o livro 
“Para geneticistas e educadores: o conhecimento coti-
diano sobre herança biológica”, da pesquisadora Silvana 
Santos (Editora Annablume, São Paulo, 2005).

Em quatro programas de dez minutos de dura-
ção são explicados para a população: a)- os objetivos da 
pesquisa científica realizada na região e a sua história; 
b)- porque as doenças genéticas ocorrem mais frequen-
temente entre casais aparentados; c)- o que é a síndrome 
Spoan; d)- o que são os testes genéticos; e)- as popula-
ções são esclarecidas sobre as dificuldades de realização 
de pesquisas científicas nessa área e porque não existe 
tratamento para a maior parte das doenças genéticas; 
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f)- além disso, os pacientes são orientados em relação a 
medidas mitigadoras que possam melhorar sua qualidade 
de vida.

Os programas de rádio da série “Genética no 
Sertão Potiguar” foram produzidos pela “Ação Mídia 
Assessoria e Comunicação”, uma empresa sediada no 
município de Apodi (RN). Toda a concepção do proje-
to envolveu pesquisadores e profissionais da região que 
conhecem muito bem a realidade e as expectativas das 
populações-alvo. A veiculação ocorreu entre os meses de 
maio e julho de 2007 por meio das emissoras de rádio da 
região do Alto Oeste do estado do Rio Grande do Nor-
te (rádio “Vida” de Martins, rádio “Voz de Serrinha dos 
Pintos”, rádios “Rádio Difusora de São Miguel e “Rádio 
Cultura” do município de São Miguel, rádios “Cultura 
do Oeste AM” e “Obelisco FM” de Pau dos Ferros e ou-
tras emissoras comunitárias dos municípios envolvidos 
no projeto). Ao todo, os programas alcançaram cerca de 
50.000 ouvintes.

Um dos desdobramentos relacionados à veicula-
ção dos programas de rádio foi sua utilização pela esco-
la estadual de Serrinha dos Pintos. Os alunos do Ensino 
Médio escolheram o tema “Síndrome Spoan” para redi-
girem as redações com a finalidade de participarem das 
Olimpíadas de Português. Um dos pesquisadores da USP 
(Silvana Santos) foi convidado para ministrar uma pales-
tra na escola e os alunos conheceram algumas questões 
polêmicas relacionadas às descobertas científicas, espe-
cialmente com o desenvolvimento de testes genéticos 
para identificação de portadores da mutação associada à 
síndrome em estado de heterozigose (leia o texto de uma 
das redações selecionadas no anexo).

Outro desdobramento da veiculação dos progra-
mas de rádio diz respeito à seleção do jovem Antônio 
Galdino da Silva Filho para participar do projeto “Reve-
lando os Brasis” com o roteiro de curta-metragem “Há 
flores que murcham em Serrinha dos Pintos”, que nar-
ra um pouco da história da síndrome Spoan. Em todo 
o Brasil, 40 municípios participaram da terceira edição 
do projeto, que transforma histórias em documentários 
de até 15 minutos. Todos os trabalhos produzidos foram 
exibidos nos municípios vencedores, festivais de cinema 
de todo o país e do exterior a partir de janeiro de 2009 
(www.revelandoosbrasis.com.br).

Com a finalidade de divulgar a série “Genética 
no Sertão Potiguar” para o público leigo, comunidade 
médica e acadêmica, bem como outras instituições de 
ensino superior, o Centro de Estudos do Genoma Hu-
mano disponibiliza todos esses programas através de 
seu site, que pode ser acessado por meio do link abaixo:  
http://www.genoma.ib.usp.br/educacao/genetica_sertao-
potiguar.php. 

Esses programas podem ser utilizados em sala de 
aula para discutir aspectos fundamentais da genética e a 
relação entre consanguinidade e manifestação de doen-

ças genéticas. Em virtude do texto do programa resgatar 
as idéias compartilhadas pelas pessoas em sua vida coti-
diana e dúvidas a respeito dos riscos compartilhados por 
casais consanguíneos, a série transporta o ouvinte para 
o sertão. Um cenário onde os casamentos entre pessoas 
aparentadas ainda é uma regra assim como o nascimento 
de crianças afetadas por diferentes deficiências causadas 
por doenças genéticas. 
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Anexo 
Redação produzida pelo estudante de ensino mé-

dio de Serrinha dos Pintos (RN) Dalvan Queiroz, sob 
orientação da Profa. Maria Perpétua Lemos Cardoso 
para Olimpíadas de Português. 

Chega de Sofrimento
Aqui em Serrinha dos Pintos foi descoberta uma 

nova doença genética em 2005 por pesquisadores da 
USP, batizada como síndrome SPOAN, nome compli-
cado tendo em vista o pouco grau de instrução dos 
moradores. Porque em Serrinha quase todos os mo-
radores descendem de poucos ancestrais, todos nós 
temos certo grau de parentesco entre si. Os primos 
continuam casando na família e nessas uniões consan-
guíneas há mais riscos de gerar crianças com doenças 
hereditárias. E é isso que está acontecendo na minha 
cidade, alguns casais estão tendo filhos que se desen-
volvem normalmente até os 6 ou 7 anos, mas a partir 
daí a síndrome começa a se manifestar, enrijecendo e 
enfraquecendo pernas e braços, e em menor intensida-
de, visão e fala. Essas crianças deixam de andar até a 
adolescência, ficando confinadas em cadeira de rodas 
e muitos delas desenvolvem deformidades no corpo. 
Mas quem tem essa síndrome não perde a capacidade 
de pensar. Conversam normalmente, como qualquer 
um de nós. 
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Surgiram lendas a respeito da síndrome, mas es-
tão sendo esquecidas, em virtude das pesquisas que con-
tinuamente estão sendo realizadas na região. Até hoje 
foram identificados 17 mulheres e 9 homens vivos com 
SPOAN, no entanto existem muitos outros deficientes em 
Serrinha que ficaram assim por causa de outras doen-
ças ou acidentes. As pesquisas revelaram que um em 250 
habitantes de Serrinha tem a síndrome, e um em sete é 
portador da mutação genética associada à doença. Os 
portadores não manifestam a doença, mas podem ter fi-
lhos deficientes. 

Em um futuro não muito distante, os pesquisado-
res conseguirão desenvolver um teste genético e caberá 
a cada um escolher se quer ou não fazer esse teste para 
saber se é ou não portador da mutação que causa a sín-
drome SPOAN. 

Para mim, quando se trata de doença, a melhor 
atitude é prevenir. No nosso caso, a prevenção começa 
fazendo o teste, visto que, dependendo do resultado, a 
pessoa pode escolher com quem ela irá se relacionar. 
A partir daí surge outra questão bastante polêmica que 
deixa dividida a população serrinhense: se um casal des-
cobrir que é portador da mutação genética associada à 
síndrome, ou seja, que os dois parceiros carregam o gene 
alterado, eles deverão decidir se querem ou não ter filhos, 
já que há um risco enorme do bebê nascer deficiente.

Para mim, se a paixão superar qualquer limite, o 
casal poderá ter filhos e cuidar deles, mesmo que eles 
venham a ser deficientes. Se eu tivesse de enfrentar essa 
situação, não arriscaria porque seria muito sofrimento. 
Minha cidade não oferece escolas adaptadas para por-

tadores de necessidades especiais, e a maioria da popu-
lação trata os deficientes como “coitados”. Seria muito 
triste para mim ter um filho que não fosse reconhecido 
pelo seu nome, mas sim como o “aleijadinho de Dal-
van”; ou ver as pessoas tratarem o meu filho como um 
boneco de pano que não tem sentimentos, dizendo: “po-
brezinho”, “coitadinho”, “deve ser difícil essa vida”. 
Essas palavras iriam doer mais em mim do que no meu 
filho. Seria difícil sair na rua com ele na cadeira de ro-
das, pois as instituições e ruas não são acessíveis nem a 
quem anda. E eu sempre precisaria chamar alguém para 
erguer a cadeira de rodas. 

Mesmo que toda essa nossa realidade mudasse no 
futuro, ainda assim eu decidiria não ter filhos se houves-
se risco deles serem deficientes. Existem muitas crianças 
soltas nas ruas sem famílias, no mundo da criminali-
dade, precisando de alguém que as abracem, as tratem 
com carinho, e as ajudem a ter seus olhos brilhando de 
alegria novamente. Por isso eu adotaria uma criança, 
assim não estaria arriscando ter um filho deficiente e, 
por outro lado, estaria dando um futuro melhor a uma 
criança abandonada. Quem sabe ajudando a essa crian-
ça a não se tornar um “aleijado de esperança”.

Conheço a realidade de Serrinha, acho que todos 
devem fazer o teste genético no futuro e evitar o sofri-
mento, tendo crianças deficientes. Penso também que as 
famílias devem tirar os seus deficientes do escuro de seus 
quartos e levá-los para o convívio social. Nossos habi-
tantes mais especiais estão sempre de cabeça baixa, não 
porque não conseguem sonhar, mas por não enxergarem 
nenhuma alternativa para realizar seus sonhos.
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resumo
Por aliar os aspectos lúdicos aos cognitivos, o jogo 

é uma importante estratégia para o ensino e a aprendiza-
gem de conceitos abstratos. A atividade lúdica proposta 
utiliza quadrados de cores variadas recortados de garra-
fas plásticas, os quais representam alelos IA, IB e i dos 
tipos sanguíneos A, B e O em humanos. Com genótipos 
homozigotos do sistema ABO e com diferentes combina-
ções é evidenciado o efeito fenotípico quando os alelos 
estão em heterozigose, demonstrando visualmente a in-
teração entre os alelos. 

Introdução
O jogo pedagógico ou didático é aquele fabricado 

com o objetivo de proporcionar determinadas aprendi-
zagens, diferenciando-se do material pedagógico, por 
conter o aspecto lúdico (Cunha, 1988). É utilizado para 
atingir objetivos educacionais, sendo uma alternativa 
para melhorar o desempenho dos estudantes em alguns 
conteúdos de difícil visualização (Gomes et al, 2001). 
Nesta perspectiva, o jogo não é o fim, mas o eixo que 
conduz a um conteúdo didático específico, resultando em 
um empréstimo da ação lúdica para a aquisição de infor-
mações (Kishimoto, 1996).

Os jogos e atividades lúdicas são excelentes oportu-
nidades de mediação entre o prazer e o conhecimento his-
toricamente e/ou cientificamente constituído, já que o lúdi-
co é eminentemente cultural. Os jogos ajudam a promover 
o entusiasmo a respeito do conteúdo a ser trabalhado a fim 
de considerar os interesses e as motivações dos educandos 
em expressar-se, agir e interagir nas atividades lúdicas re-
alizadas na sala de aula. Dessa forma, o caráter de integra-
ção e interação contidos nas atividades lúdicas permitem a 
integração do conhecimento com ações práticas.

O sistema ABO é considerado, até hoje, o mais 
importante na clínica transfusional. O interesse por esse 
sistema sanguíneo não se restringe apenas a essa área do 

conhecimento, mas a uma variedade de campos da ciên-
cia, como Genética, Antropologia, Biologia Molecular, 
Evolução, Imunologia, dentre outros (YAMAMOTO, 
2004) e, ainda, no subsídio aos transplantes de órgãos 
(SPALTER et al., 1999; YAMAMOTO, 2004; DA-
NIELS, 2005).

 O locus ABO apresenta três alelos: IA IB e i, sendo 
que os dois primeiros são co-dominantes e o alelo i é 
recessivo (GARDNER e SNUSTAD, 1986). 

Uma pessoa é dita do grupo sanguíneo A quando 
na superfície da membrana de seus glóbulos vermelhos é 
encontrado apenas o antígeno A da série ABO; é do grupo 
B, quando ocorre apenas o antígeno B; do grupo AB, se 
possuir ambos os antígenos e se os glóbulos vermelhos 
não apresentarem na superfície celular qualquer dos dois 
antígenos, a pessoa será classificada como pertencente 
ao grupo sanguíneo O (CARVALHO, 1987).

Sabendo que a combinação dos alelos IA, IB e i re-
sulta em seis genótipos diferentes e quatro fenótipos, foi 
proposto um modelo de baixo custo e acessível a todos 
os professores e aos alunos, para estudo da herança san-
guínea. Esse modelo didático foi aplicado em três esco-
las de Ensino Médio da rede pública, com boa resposta 
por parte dos alunos.

objetivos
Com a elaboração de um modelo didático, a partir 

de material prático, aplicável a alunos do ensino médio, 
pretende-se facilitar a compreensão das interações de do-
minância e co-dominância dos alelos dos genes codifica-
dores do Sistema ABO.

material e métodos
Garrafas plásticas (ou qualquer outro material se-

melhante) de diferentes cores (vermelho e azul) e uma 
incolor. Cortar em quadrados de 5 x 5 cm, aproximada-
mente.

Quadrados vermelhos representam o alelo IA; os 
azuis representam o alelo IB, e os incolores representam 
o alelo i.
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Assume-se que os quadrados vermelhos e azuis 
têm o mesmo efeito no fenótipo, expressando-se igual-
mente quando ocorrem, portanto, são co-dominantes. Os 
quadrados incolores representam o alelo recessivo, que 
somente consegue se manifestar no fenótipo quando es-
tiver em dose dupla. Um quadrado vermelho junto com 
quadrado incolor corresponde ao efeito do vermelho, no 
fenótipo, assim como um quadrado azul com quadrado 
incolor, expressará apenas a característica do azul.

 Em três recipientes com tampa colocar, separada-
mente, quadrados vermelhos, azuis e incolores. Os alelos 
IA, IB e i representam genótipos homozigotos para os ge-
nes do sistema ABO. Em outro recipiente misturar qua-
drados azuis e vermelhos, que representam os alelos para 
o sangue tipo AB nos quais ambos os alelos expressam-se 

no fenótipo (co-dominância). Em outro recipiente, juntar 
os quadrados vermelhos e incolores e no último, os azuis 
e incolores, correspondendo aos alelos em heterozigose, 
que originam os tipos sanguíneos A e B (Figura 1). 

Essa proposta de atividade prática foi realizada em 
3 escolas públicas de Ensino Médio da cidade de Uber-
lândia-MG: Escola Polivalente, Escola Estadual de Uber-
lândia e Escola Estadual Messias Pedreiro. A prática foi 
aplicada após a apresentação de uma aula teórica sobre 
o assunto, com a supervisão dos professores, adequando 
a atividade para o tempo disponível em sala de aula, que 
variou de uma a duas horas de atividades. Participaram 
da atividade 257 alunos com faixa etária entre 16 e 18 
anos, nas três escolas (2 classes por escola).

Fig. 1 Modelo de representação dos fenótipos sanguíneos A homozigoto (quadrados vermelhos) e B homozigoto 
(quadrados azuis). 

resultados e Discussão
O modelo proposto facilita o entendimento do sis-

tema ABO por demonstrar como ocorre a interação entre 
os alelos, evidenciando o efeito de co-dominância por 
meio das diferentes cores. A proposta desse modelo pro-

move a interação professor-aluno, tanto na confecção do 
jogo, quanto na dinâmica do aprendizado. 

A Tabela 1 mostra as considerações de três profes-
sores que aplicaram o modelo nas escolas citadas. 
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tab. 1 Respostas dos professores da rede de ensino que aplicaram o modelo didático em sala de aula. 

Questionário Professor A Professor B Professor C
Aplicabilidade do jogo Bom Ótimo Ótimo
Interação com o conteúdo Ótimo Ótimo Bom
Participação dos alunos Ótimo Regular Ótimo
Metodologia do Jogo Bom Ótimo Ótimo
Cooperação dos alunos Ótimo Bom Ótimo
Motivação para aprendizagem Ótimo Ótimo Bom
Função Lúdica Ótimo Ótimo Ótimo
Função educativa Bom Ótimo Ótimo
Resultado nas Avaliações dos alunos Ótimo Ótimo Ótimo

A utilização desse modelo nas escolas públicas 
atingiu os objetivos, estimulando a aprendizagem e a 
atenção em sala de aula e favorecendo a fixação da apren-
dizagem. Analisando os resultados obtidos por meio do 
depoimento dos professores, verifica-se que os alunos 
aprenderam sobre o tema e foram estimulados pelo jogo. 
Os alunos, segundo a opinião de seus professores apre-
sentaram bons resultados nas avaliações sobre o conteú-
do, confirmando o embasamento teórico do modelo e sua 
aplicabilidade. 

A apropriação e a aprendizagem significativa de 
conhecimentos são facilitadas quando tomam a forma 
aparente de atividade lúdica, pois os alunos ficam esti-
mulados quando recebem a proposta de aprender de uma 
forma mais interativa e divertida, resultando em aprendi-
zado significativo. 

Outros métodos para o aprendizado do sistema 
ABO podem ser utilizados em sala, como os jogos de 
tabuleiros, que visam o entendimento desde a célula até 
a herança sanguínea. A elaboração de modelos didáticos 
que promovem o bom desempenho do aluno no estudo 
de conteúdos didáticos de grande importância no proces-
so enzino-aprendizagem.

Conclusão
Este trabalho apresenta uma prática alternativa 

para estudo do sistema sanguíneo ABO em humanos, 
sem a utilização de amostras de sangue para tipagem 
sanguínea. 
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Resumo
Propostas lúdicas como jogos são importantes 

ferramentas para o ensino de conceitos de Genética. A 
presente atividade explora o mecanismo de determina-
ção genética e compatibilidade de grupos sanguíneos por 
meio de um jogo de trilha sobre tabuleiro com questões 
determinadas aleatoriamente no lançamento de dados. As 
peças do jogo são apresentadas em figuras, podendo ser 
facilmente recortadas e montadas para aplicação tanto na 
sala de aula, quanto extraclasse, auxiliando o trabalho 
do professor e incentivando, de uma forma divertida, o 
aprendizado dos alunos.

Introdução
A inclusão de modalidades didáticas diversifica-

das, empregadas como instrumento de ensino, permite 
ao professor atender a situações específicas dentro do 
processo de ensino-aprendizagem, encontrando soluções 
que se adequam a cada caso, contemplando diferenças 
individuais e atraindo o interesse do aluno (Krasilchik, 
2004). Atividades lúdicas, utilizadas de forma crítica e 
criativa, tornam-se um rico e interessante material didá-
tico que dão oportunidade ao professor de ampliar sua 
ação educativa (Reis, 2001).

O jogo, como estratégia didática, é uma importan-
te ferramenta educacional que pode auxiliar o trabalho 
pedagógico em todos os níveis de ensino e nas diversas 
áreas do conhecimento, tanto como atividade em sala de 
aula, quanto extraclasse. Atividades envolvendo jogos 
facilitam, de forma divertida e prazerosa, o entendimen-
to de conteúdos considerados de difícil aprendizagem 
(Miranda, 2001). De acordo com Krasilchik (2004), os 
jogos didáticos são formas simples de simulação, cuja 
função é ajudar a memorizar fatos e conceitos. 

No ensino do conteúdo de Genética encontramos 
conceitos razoavelmente abstratos e atividades que au-

xiliem no aprendizado do aluno são sempre bem-vindas. 
Dessa forma, métodos inovadores que envolvam arte, 
modelos e jogos, mostram-se promissores e permitem 
uma maior interação entre o conhecimento, o professor 
e o aluno, além de contribuir para o processo de ensino-
aprendizagem (Martinez et al., 2008).

O jogo “Na Trilha do Sangue” serve ao professor 
como instrumento para abordagem do tema de grupos 
sanguíneos, permitindo ao aluno o exercício do raciocí-
nio e a interpretação de questões que auxiliam na fixação 
do conteúdo.

Determinação genética dos grupos sanguíneos
Os grupos sanguíneos são definidos pela presença 

de antígenos (aglutinogênios) na membrana das hemá-
cias. Estes antígenos são determinados geneticamente 
por alelos que definem sua produção na célula (Verrastro 
et al., 2005). Para o fator ABO, encontramos três tipos de 
alelos: os alelos IA e IB, que determinam respectivamente 
a manifestação dos antígenos A e B, e o alelo i, que não 
manifesta antígenos para este fator. Os alelos IA e IB são 
codominantes, portanto a presença de um não mascara a 
presença do outro, e os portadores destes dois alelos são 
classificados no grupo sanguíneo AB por manifestarem 
os dois tipos de antígeno (A e B) na membrana. O alelo i 
é recessivo e, por isso, mascarado pelos outros alelos do 
fator ABO, assim, indivíduos do grupo A podem tanto ter 
genótipo IAIA, quanto IAi, como os indivíduos B, podem 
ser IBIB, ou IBi. Indivíduos de genótipo ii pertencem ao 
grupo O, não manifestando nenhum antígeno para o fator 
ABO em suas membranas (Amabis e Martho, 2004).

O fator Rh, de uma forma simplificada, é deter-
minado pela presença do antígeno D na membrana das 
hemácias. Este antígeno é produzido devido à presença 
do alelo D, que é dominante e define o indivíduo como 
Rh+. Indivíduos homozigotos recessivos para este gene 
(dd) são Rh- por não apresentarem antígenos para este 
fator nas membranas. Os fatores ABO e Rh são de deter-
minação genética independente um do outro (Nussbaum 
et al., 2002).
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Quando um organismo entra em contato com um 
antígeno (aglutinogênio) desconhecido, desencadeia-se o 
desenvolvimento de células responsáveis pela produção 
de anticorpos específicos (aglutininas) contra estes antí-
genos estranhos. Dessa forma, um indivíduo do tipo A, 
produzirá anticorpos anti-B, assim como, um indivíduo 
B produzirá anti-A e um indivíduo O (que não apresenta 
nem A e nem B nas membranas), produzirá anticorpos 
anti-A e anti-B. O indivíduo AB não produz estes anti-
corpos pois não reconhece estes fatores como estranhos. 
Para o fator Rh, será produzido o anticorpo anti-D ape-
nas pelos indivíduos Rh- quando estimulados pelo con-
tato com o antígeno. Após sua produção, os anticorpos 
reconhecem os antígenos específicos nas membranas das 
células estranhas, aderindo-se a eles e provocando a re-
ação de aglutinação das hemácias (Lopes, 2006; Amabis 
e Martho, 2004).

Para que haja a produção de anticorpos, é necessá-
rio que o organismo entre em contato previamente com o 
antígeno. No caso do fator ABO, bactérias presentes no 
intestino humano também apresentam estes antígenos (A 
e B), sensibilizando o indivíduo a produzir os anticorpos 
específicos, caso estes antígenos lhe sejam estranhos. Este 
contato permite uma resposta imediata de produção de an-
ticorpos se o indivíduo entrar em contato com hemácias in-
compatíveis quanto ao fator ABO (Verrastro et al., 2005).

As transfusões de sangue são realizadas de modo 
que as hemácias transfundidas não sejam aglutinadas no 
organismo receptor e para isso não podem apresentar um 
antígeno que o organismo receptor reconheça como es-
tranho, estimulando a produção de anticorpos. Por não 
apresentar antígenos em suas membranas para fatores 
ABO e Rh, o grupo O, com Rh-, é conhecido como doa-
dor universal (Lopes, 2006; Amabis e Martho, 2004).

Outro gene, no locus H, determina a produção de 
um fator que é precursor para a expressão fenotípica do 
ABO, assim, um indivíduo, mesmo que tenha alelos IA ou 
IB, não apresentará os antígenos correspondentes se não 
possuir pelo menos um alelo H (dominante) para esse 
gene precursor. Indivíduos homozigotos recessivos (hh) 
manifestam o fenótipo do tipo O independentemente de 
qual seja seu genótipo para ABO. Este fenômeno gené-
tico é denominado efeito Bombaim (devido à ocorrência 
elevada do alelo h na população que habita essa região 
da Índia) e também é conhecido como “falso O” (Lopes, 
2006; Verrastro et al., 2005).

Grupos sanguíneos como conteúdo programá-
tico

O conteúdo ‘grupos sanguíneos’ é abordado prin-
cipalmente no ensino médio, dentro do programa de Bio-
logia. Diferentes níveis de complexidade são observados 
na abordagem dos livros didáticos que, de forma geral, 
trazem como tópicos: a determinação genética dos fato-
res ABO e Rh, a reação de especificidade entre antígeno 

(aglutinogênio) e anticorpo (aglutinina) destes grupos, a 
compatibilidade para transfusões e o teste para determi-
nação do grupo sanguíneo. Alguns livros incluem tam-
bém o problema da eritroblastose fetal (doença hemolíti-
ca do recém-nascido) e o sistema MN.

Poucos livros didáticos de ensino médio trazem 
a abordagem do “falso O”, mas é importante que esta 
informação seja transmitida pelo professor em sala de 
aula. Apesar da pequena ocorrência de “falsos O” na po-
pulação, devido à baixa freqüência do alelo h, eventual-
mente, algum aluno poderá apresentar esta característica 
na classe, que será detectada quando realizar um cruza-
mento para as características de grupos sanguíneos de 
sua família. Este é mais um paradigma a ser quebrado 
no ensino de Genética, da mesma forma como ocorreu 
com a cor dos olhos em humanos que, há alguns anos, 
era apresentada nos livros didáticos como uma herança 
determinada por apenas um gene (com dois alelos, A e 
a). Esse modelo de herança era incapaz de explicar toda 
a diversidade de cores de olhos que encontramos na po-
pulação.

A determinação dos grupos sanguíneos é um conte-
údo importante dentro do programa de Biologia pois serve 
de exemplo para abordagem de  diversos tópicos da Gené-
tica, como: o padrão de herança autossômica destes fa-
tores; a ocorrência de alelos múltiplos (IA, IB e i) no fator 
ABO; a codominância entre os alelos IA e IB; a segregação 
independente entre os fatores ABO e Rh; a ação de um 
gene inibindo a expressão de outro, como ocorre entre o 
fator ABO e seu precursor (H); permite explorar os cálcu-
los da probabilidade de descendentes nos cruzamentos; 
exercitar a construção e análise de heredogramas; exem-
plificar a frequência de alelos nas populações; discutir 
a importância da Genética aplicada à saúde no caso das 
transfusões sanguíneas e da eritroblastose fetal.

No ensino fundamental, nem todos os livros di-
dáticos apresentam o conteúdo de grupos sanguíneos. 
Este assunto, quando abordado na disciplina de Ciências, 
apresenta apenas a determinação genética dos fatores 
ABO e Rh e a compatibilidade das transfusões sanguíne-
as de forma bastante simplificada, não havendo, para este 
nível de ensino, a necessidade de uma abordagem com 
informações muito complexas.

Como funciona o jogo
A atividade consiste em um jogo de trilha, sobre 

um tabuleiro, onde os participantes, um a um, lançam 
seis dados, sendo eles: 

Conjunto de três dados que determinam os genó-
tipos dos fatores ABO, Rh e precursor do ABO (“falso 
O”);

Um dado com a pergunta a ser respondida sobre o 
genótipo sorteado nos 3 dados anteriores. As perguntas 
se referem ao fenótipo ou tipo sanguíneo do indivíduo, 
aos antígenos que esse indivíduo apresenta na membra-
na, aos anticorpos que ele produz, potenciais doadores 
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e receptores do sangue, e uma face que determina que o 
jogador “perde a vez”; 

Dado numérico determinador do número de casas 
da trilha que progredirá se acertar a questão sorteada no 
dado e referente aos genótipos; 

Um dado que permite ou não uma consulta à tabe-
la que pode auxiliar na resposta.

Participam do jogo grupos de 2 a 5 pessoas, sendo 
um deles o mediador que confere as respostas e organi-
za as rodadas (não há mediador no caso de participarem 
apenas dois jogadores).Os jogadores definem primeira-
mente a ordem entre eles e, em seguida, cada um escolhe 
o pino que o representará no jogo. Os participantes pro-
gridem com seus pinos na trilha à medida que acertam as 
respostas para as questões sorteadas na associação dos 
dados. Vence o jogo aquele que chegar primeiro ao final 
da trilha.

Como montar as peças do jogo
As peças do jogo (tabuleiro, dados, pinos e tabela) 

estão nas figuras em anexo, devendo ser impressas em 
papel de gramatura mais espessa (120 ou 180g/m2, do 
tipo vergê ou semelhante), não havendo necessidade de 
impressão colorida. Para montagem dos dados, recorte 
e dobre acompanhando as linhas do desenho. Use cola 
branca nas abas para fechar os cubos internamente. Os 
pinos devem ser curvados em forma de cone e colados 
também internamente pelas abas, sem dobrá-las para 
não formar quina. A montagem dos dados e dos pinos é 
demonstrada nas figuras 1 e 2, respectivamente.

As peças do jogo podem ser coloridas com giz de 
cera ou lápis de cor antes de iniciar o recorte e monta-
gem. Cores diferenciadas nos pinos, além da numeração 
já presente nas figuras, vão facilitar a identificação du-
rante o jogo.

Figura 1. Montagem dos dados: primeiro faça as dobras e em seguida cole as abas internamente, fechando o cubo.

Figura 2. Montagem dos pinos: curve o recorte em formato de cone e cole internamente a aba sem fazer dobra.



13

Sugestões para uso em sala de aula
Como o jogo consiste em uma série de questões 

sobre o conteúdo de grupos sanguíneos, há a necessida-
de de uma explanação prévia do assunto pelo professor.  
Este jogo serve como atividade de fixação do conteúdo 
ou avaliação diagnóstica de aprendizado dos alunos.

Várias cópias podem ser impressas e montadas, 
construindo-se kits do jogo para uso na classe, de forma 
que, na ocasião da aplicação da atividade, haja oportuni-
dade para todos os alunos participarem simultaneamen-
te. Devido a seu baixo custo, a confecção dos kits do jogo 
pode ficar tanto a cargo da escola quanto dos próprios 
alunos. Esta atividade de montagem do jogo pode ser re-
alizada em parceria, de caráter transversal, com as disci-
plinas de Educação Artística e/ou Matemática, devido às 
formas de geometria tridimensional das peças.

O professor pode adequar o jogo à sua aborda-
gem ou ao nível de complexidade desejada, utilizando, 
ou não, todos os dados do jogo. O dado do gene H pode 
não ser utilizado se não houver a abordagem do “falso 
O”, sem comprometer o desenvolvimento da atividade. 
Vale lembrar que, mesmo não sendo abordado no livro 
didático adotado, este conhecimento é importante para a 
formação do aluno e deve ser explorado pelo professor, 
acrescentando esta informação em suas aulas. O dado de 
utilização da tabela também pode ser eliminado, caso o 
professor sinta a necessidade de aumentar a dificuldade 
do jogo. Esta modalidade de consulta é uma oportuni-
dade para o aluno rever a informação, o que pode con-
tribuir para a fixação do conteúdo. O número de parti-
cipantes também é flexível, mas este, não deve exceder 
a 4 jogadores e um mediador. Grupos maiores tornam o 
tempo de espera muito demorado para os participantes 
a cada rodada, o que pode desestimular e dispersar os 
alunos.

Resultados ainda mais eficientes podem ser obti-
dos ampliando a atividade para uma “olimpíada” entre as 
turmas, com etapas seletivas em cada classe. Essa estra-
tégia vai estimular a utilização do jogo como um “trei-
namento” fora do espaço escolar, servindo como agente 
multiplicador do conhecimento e expandindo a informa-
ção a mais pessoas, como amigos e familiares.

O jogo “Na Trilha do Sangue” é também uma su-
gestão interessante para o ensino superior, em disciplinas 
de Licenciatura nos cursos de Ciências Biológicas, po-
dendo, inclusive, ser aplicado nas atividades de estágio 
supervisionado de prática de ensino.
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Resumo
Em uma ninhada de gatos, os filhotes são fenoti-

picamente bem diferentes entre si – a cor da pelagem, o 
tamanho, o peso e o comportamento são as características 
mais facilmente reconhecidas. Ainda que eventos de muta-
ção e crossing-over potencializem a variabilidade genética 
e sejam sempre os mais citados e valorizados por alunos e 
professores, a diversidade observada entre gatos é, princi-
palmente, resultado da segregação cromossômica indepen-
dente, tanto de cromossomos sexuais como dos autossomos, 
na formação de gametas.

No caso dos gatos, a segregação dos cromossomos 
sexuais implica não somente na determinação do sexo, mas 
também na coloração da pelagem, já que existem genes 
para essa característica no cromossomo X desses animais. 
Nesta atividade, vamos simular um cruzamento de gatos e 
analisar a variabilidade fenotípica entre os indivíduos da 
ninhada por meio de algumas características genotípicas 
sugeridas, inclusive a cor das manchas da pelagem. Para 
isso, estabeleceremos uma analogia entre os cromossomos 
dos gatos (autossomos e sexuais) com cartas desenvolvidas 
para a realização da atividade. No caso de fêmeas, moedas 
serão utilizadas para decidir qual dos cromossomos sexuais 
será inativado, e os alelos de um gene no cromossomo X 
responsável pela cor de manchas da pelagem evidenciarão 
a variabilidade fenotípica dessa característica, mesmo em 
uma situação fictícia de clonagem.

Introdução
A distribuição aleatória dos cromossomos homó-

logos na constituição de gametas, a chamada segregação 
cromossômica independente, é uma importante fonte de 
variabilidade das espécies. Apenas para ilustrar, na espécie 
humana (23 pares de cromossomos) o número de possibili-
dades dessa segregação a partir de um único indivíduo é de 
8.388.608 (223). Em gatos, que são utilizados como exem-
plo nessa atividade, a segregação cromossômica (2n=38) 

permite 524.288 (219) possibilidades distintas de gametas. 
A segregação cromossômica, aliada a eventos de crossing-
over e mutação torna o número de gametas geneticamente 
distintos praticamente ilimitado.

Em mamíferos, a inativação do cromossomo X é um 
fator que também contribui para a variabilidade genética. 
Nas fêmeas ocorre o silenciamento dos alelos presentes na 
cópia do cromossomo X aleatoriamente inativada, o que 
compensa a relação de dose entre produtos gênicos autossô-
micos (A) e ligados ao X (X). Sem a inativação do X, essa 
relação de doses (A:X) seria de 2:1 no sexo masculino e de 
1:1, no feminino. Além disso, esse mecanismo é importante 
uma vez que os produtos de alguns genes ligados ao X in-
teragem com produtos de determinados genes autossômicos 
em diferentes processos metabólicos e do desenvolvimento, 
e a regulação dos níveis desses produtos é fundamental para 
a correta manutenção desses processos (Strachan e Read, 
2004).

Em decorrência do mecanismo de inativação do cro-
mossomo X, todas as fêmeas de mamíferos são ditas “mo-
saicos”, apresentando misturas de células onde em algumas 
apenas o cromossomo X paterno está ativo, enquanto em 
outras é o X materno (Jorde e col., 1996; Passarge, 2004; 
Strachan e Read, 2004). Um exemplo clássico utilizado em 
livros-texto para explicar a inativação do cromossomo X é o 
padrão tricolor da pelagem de gatos cálicos (Figura 1). Sem 
entrar em maiores detalhes, o mecanismo genético básico 
consiste em um gene autossômico, definindo animal com-
pletamente branco (se o alelo dominante está presente) ou 
com padrão de pelagem manchada (duplo recessivo), e um 
gene no cromossomo X, que apresenta alelos para as cores 
de pelagem laranja (dominante) e pelagem preta (recessi-
vo). O alelo dominante do gene autossômico é epistático 
sobre os alelos do gene no cromossomo X (o professor deve 
recordar que epistasia é uma forma de interação gênica em 
que o efeito de um gene é suprimido pela ação de um outro 
gene, não alélico). Nos gatos manchados do sexo masculi-
no, todas as manchas apresentarão a cor determinada pelo 
alelo presente no seu único cromossomo X. Nas fêmeas, a 
coloração dependerá tanto da composição alélica, como do 
mecanismo de inativação dos cromossomos sexuais.
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Figura 1 – Fêmea de gato cálico, com três cores distintas de pelagem.

Nesse trabalho apresentamos uma sugestão de 
material didático que utiliza o mecanismo de segregação 
cromossômica independente e a cor da pelagem dos ga-
tos como exemplos de fatores de diversidade fenotípica 
dos indivíduos de uma espécie.

Atividade Prática
Utilizamos um modelo hipotético cuja constitui-

ção cromossômica dos gatos seria representada por qua-
tro pares de cromossomos (três autossômicos e um par 
sexual), sendo que em cada par haveria um único gene res-
ponsável por uma determinada característica (Figura 2). 

Figura 2 – Conjunto cromossômico hipotético e os genes responsáveis por certas características da espécie. Os cromos-
somos aqui representados são apenas um recurso didático: tamanhos relativos, número de cromossomos, posição do centrôme-
ro, quantidade e localização de genes não correspondem à realidade. Os genes para cor de olho e cor do nariz são meramente 
exemplos didáticos para facilitar o entendimento da atividade. A coloração da pelagem de gatos apresenta padrão de herança 
um pouco mais complexo do que aqui representado, mas esse modelo com um gene para presença ou ausência de manchas em 
um autossomo e o gene para determinadas cores de pelagem ligado ao cromossomo X reflete de maneira satisfatória as carac-
terísticas exemplificadas. O gato doméstico (Felix catus) apresenta um conjunto cromossômico 2n=38.
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Para iniciar a atividade, as cartas que serão utiliza-
das precisam ser confeccionadas – para isso, os alunos de-
vem recortar e colar a frente e o verso correspondentes de 
cada carta (ver Material Suplementar). O professor então 

apresenta o casal de gatos parentais - cujos “genótipos” são 
conhecidos - que terá uma ninhada (Figura 3). Sugerimos 
aqui que o professor associe as características fenotípicas 
dos gatos parentais aos seus genótipos específicos.

. 

Figura 3 – Casal de gatos parentais cujos “genótipos” são conhecidos; a partir desses animais é que será  
constituída a ninhada.

O professor pode iniciar a problemática com a 
seguinte questão: Como será o padrão de pelagem dos 
filhotes resultantes desse cruzamento?

R: Espera-se que os alunos atentem para o fato de 
que o genótipo para a característica padrão de pelagem 
de ambos genitores é homozigoto recessivo. Sendo as-
sim, independentemente da segregação do par α, sempre 
o padrão da pelagem será manchado.

A seguir, para determinar o “genótipo completo” 

dos filhotes, sugerimos que o professor coloque as cartas 
referentes aos genótipos parentais com a face para bai-
xo, de forma que o aluno escolha aleatoriamente apenas 
uma carta de cada par de cromossomos (uma maneira 
de agilizar a atividade é o professor copiar diversas ve-
zes as cartas fornecidas – ver Material Suplementar – e 
fazer oito “montes” de cartas: quatro para cada par de 
cromossomos paterno e quatro para os pares de cromos-
somos materno). Para cada filhote, os alunos retiram 
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uma carta de cada um dos três “montes” correspondentes 
aos cromossomos autossômicos paternos e uma carta do 
monte referente ao par sexual, e as ordena verticalmente. 
O mesmo procedimento deve ser realizado para as car-
tas representando os cromossomos da fêmea (Figura 4) 
(Atenção: o professor deve estar atento ao fato de que, 
para esse exemplo lúdico, não seria necessário realizar o 
sorteio do par “alfa”, pois todos os gametas sempre apre-
sentariam o mesmo alelo “b”; no entanto, desejamos que 

os alunos fixem o conceito que apenas um dos cromos-
somos de cada par de homólogo dos parentais fará parte 
do gameta. Se o professor achar interessante, sugerimos 
que estabeleça a presença de mais um gene com uma 
característica específica nos cromossomos do par alfa e 
que esse gene apresente os alelos em heterozigose nos 
animais parentais – esse evento facilitará o entendimento 
por parte dos alunos para a necessidade de sorteio de to-
dos os cromossomos homólogos).

Figura 4 – Exemplo de um acasalamento controlado a partir do qual será originada uma ninhada de quatro 
filhotes. As diferenças fenotípicas entre os indivíduos da ninhada serão decorrentes da variabilidade genotípica. No 
canto inferior esquerdo da figura está representada, de maneira ilustrativa, uma fêmea cujo genótipo foi estabelecido 
por sorteio, com seu fenótipo correspondente.
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Aqui o professor deve arguir a classe: Ao sortear 
uma única carta dos diferentes pares de cromossomos 
(autossômicos e sexuais) para originar o gameta haplói-
de, que tipo de divisão celular está sendo representada? 

R: Espera-se que os alunos percebam que a divi-
são celular representada é a meiose.

Com o sorteio finalizado, cada filhote (resultado 
da fecundação do óvulo da fêmea pelo espermatozóide 
do macho) terá sua constituição cromossômica (e conse-
quentemente seu genótipo) representada por quatro pares 
de cartas, cada par contendo os alelos oriundos de um 
cromossomo materno e de seu correspondente paterno. 
Para a realização dessa atividade propusemos uma ni-
nhada com quatro filhotes, mas o professor pode adequar 

esse número da maneira que lhe convier. Durante essa 
etapa, o professor deve estimular os alunos para atentar 
quanto à diversidade das características propostas entre 
os filhotes da mesma ninhada, comparando as cartas sor-
teadas para cada um dos indivíduos.

Após estabelecer o genótipo dos filhotes, os alu-
nos devem determinar o “fenótipo” dos animais, preen-
chendo a representação esquemática (Figura 5) de acor-
do com as informações contidas nas cartas sorteadas. O 
professor deve relembrar aos alunos que todos os filhotes 
apresentarão padrão de pelagem manchado em consequ-
ência do genótipo dos parentais. As características cor 
dos olhos e cor do nariz devem ser primeiramente esta-
belecidas.

Para facilitar a dinâmica da atividade, o professor 
pode solicitar aos alunos que iniciem a determinação do 
fenótipo pelos animais cujo sorteio das cartas resultou na 
formação de machos. Como os machos apresentam um 
único alelo para a cor das manchas da pele, fica fácil per-
ceber que nesses filhotes todas as manchas serão de uma 
única cor. No caso de sorteio de fêmeas, os alelos dos cro-
mossomos sexuais apresentarão o mesmo genótipo do fi-
lhote exemplificado na figura 4. Aqui terá início a segunda 
parte da atividade, quando, então, os alunos entenderão 
como a inativação do cromossomo X pode gerar diversi-
dade de fenótipo. Em nosso modelo didático, considera-
mos apenas as colorações branca, laranja e preta.

Sugerimos, de forma hipotética, que os animais 
sempre apresentam 10 manchas com posições fixas, que 

deverão ser numeradas e posteriormente coloridas de 
acordo com o sorteio a ser realizado (Figura 5). Para de-
terminar qual será o cromossomo X inativado e qual será 
mantido ativo, os alunos podem lançar uma moeda, sen-
do “cara” a representação de uma das cores da mancha 
(laranja, por exemplo) e “coroa” a outra cor (preta, por 
exemplo). Cada lançamento de moeda determina a cor de 
uma mancha. 

As fêmeas apresentam dois alelos para a cor da pe-
lagem e, como a inativação é um evento aleatório, o que 
pode ser observado são manchas de cores diferentes. O 
evento ao acaso - lançamento de moeda – é uma represen-
tação do mecanismo de inativação do cromossomo X e 
definirá qual cromossomo será inativado (Figura 6).

Figura 5 – Representação esquemática de um gato, onde as manchas devem ser coloridas segundo a nume-
ração estipulada. O sorteio da moeda para as fêmeas representa a inativação aleatória do cromossomo X, gerando 
diversidade de fenótipos.
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Figura 6 - A mesma constituição gênica dos cromossomos sexuais de uma fêmea pode levar a fenótipos dis-
tintos (apenas as fêmeas de gatos apresentam essa possibilidade de padrão de pelagem).

Durante a apresentação da atividade algumas 
questões podem ser abordadas:

Na constituição “genotípica” dos filhotes, quantos 
cromossomos são paternos? E quantos são maternos?

R: Metade dos cromossomos veio do macho e me-
tade da fêmea. 

Você acredita que se uma das fêmeas da ninhada 
fosse clonada, suas “réplicas” apresentariam a mesma 
coloração da pelagem? 

R: Aqui a sugestão é que todos os participantes 
façam o experimento do lançamento de moeda a partir 
do genótipo de uma fêmea previamente selecionada pelo 
professor e analisem os resultados comparando com os 
demais. Espera-se que os alunos atentem para o fato de 
que as fêmeas, apesar de geneticamente idênticas, apre-
sentam fenótipos de cor de pelagem distintos entre os 
clones – trata-se de uma evidência de que animais clona-
dos são, meramente, cópias genotipicamente fiéis ao ani-
mal original. O professor deve ainda lembrar aos alunos 
que as interações dos animais clonados com o ambiente 
os distinguem inteiramente em relação ao animal que 
originou esses clones.

As fêmeas com o genótipo “bb” sempre apresen-
tarão o padrão de pelagem cálico?

R: Não. (1) por exemplo, uma fêmea com todas as 
manchas pretas (ou seja, genótipo para padrão de pela-
gem “bb”) seria resultado de um cruzamento envolvendo 
um macho com genótipo “Bb” (completamente branco) 

ou “bb” e alelo para a cor “e”, com fêmeas “Bb” ou “bb” 
e genótipo para cor “ee” (preta) ou “Ee” (cálico); (2) ou-
tro ponto que pode ser discutido é o fato de que mesmo as 
fêmeas com genótipo “bb”/“Ee” (que seriam tricolores) 
podem, com uma probabilidade muito remota, apresentar 
desvio completo de inativação do X, mantendo sempre o 
mesmo cromossomo ativo em todas as células; dessa for-
ma, as fêmeas podem apresentar coloração branca/laran-
ja (no caso de sempre inativar o cromossomo contendo o 
alelo “e”) ou branca/preta (no caso de sempre inativar o 
cromossomo contendo o alelo “E”).

Como obter, na mesma ninhada, filhotes machos 
com manchas pretas e fêmeas laranjas?

R: A partir do cruzamento de um macho com man-
chas laranjas e uma fêmea com manchas pretas e laran-
jas. Além dos filhotes indicados, também poderão nascer 
machos com manchas laranja e fêmeas cálico.

Pode-se finalizar a atividade discutindo algumas 
doenças genéticas humanas - a distrofia muscular de Du-
chenne, a hemofilia e a síndrome do X-frágil - e por qual 
motivo elas são mais comuns em meninos do que em me-
ninas. A inativação aleatória de um dos cromossomos X 
nas mulheres heterozigotas ameniza ou encobre comple-
tamente o efeito de uma mutação presente em um dos ale-
los de um gene desses cromossomos (o desvio comple-
to no padrão de inativação aleatório do X também pode 
ser discutido aqui, sempre lembrando que se trata de um 
evento extremamente raro em mulheres heterozigotas).
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Material Suplementar: para copiar e utilizar 
na atividade Atenção: ao confeccionar as cartas, prestar aten-
ção a qual carta corresponde seu verso. A primeira linha da figu-
ra correspondente à face das cartas NÃO corresponde à primeira 
linha da figura que representa o verso das cartas. 

Lembrar que:

-  todos os cromossomos sexuais “Y” sempre apresentarão verso 
azul;

-  todos os cromossomos sexuais “X” contendo o alelo “e” 
apresentarão verso azul;

-  todos os cromossomos sexuais “X” contendo o alelo “E” 
apresentarão verso vermelho;

-  todos os cromossomos do par δ contendo o alelo “N” 
apresentarão verso azul.
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Introdução 
Assuntos e conceitos genéticos tornaram-se 

mais frequentes no cotidiano de um público bem 
mais amplo. Conceitos como DNA, genoma, clona-
gem, Projeto Genoma, organismos geneticamente 
modificados estão presentes com frequência na mí-
dia falada e escrita. É uma oportunidade importante 
para que o público em geral entre em contato com 
os avanços ocorridos nessa área da ciência e possa 
posicionar-se de modo consciente em relação às 
novas possibilidades de diagnósticos e de terapias, 
ao uso de organismos geneticamente modificados, 
ao emprego de melhoramento genético das espécies 
comestíveis, entre tantas outras aplicações. Porém, 
é frequente encontrar artigos na mídia, apresentada 
por leigos, em que são discutidos conceitos de ge-
nética empregados de modo equivocado. Não deve 
ser fácil para os divulgadores de temas científicos a 
transmissão correta de conceitos da área de genética, 
uma área do conhecimento que trata de entidades 
invisíveis, de uma série de mecanismos que não po-
dem ser visualizados no momento em que ocorrem 
e cujas consequências podem ser inferidas somente 
na geração ou nas gerações que se seguem.  Entre-
tanto, é importante ressaltar tais impropriedades e/ou 
erros, principalmente pelo fato de tais artigos serem 
utilizados, muitas vezes, como fonte de informação 
para professores de ensino médio. 

Um exemplo marcante de erro nos artigos da 
mídia leiga é o emprego do conceito de “código ge-
nético”. Em uma rápida varredura, em maio de 2009, 
no sítio de busca “Google” com as palavras “código 
genético” de 121 citações analisadas (excetuando 
aquelas de definição do termo), 105 empregavam 
o conceito incorretamente. O erro mais frequente é 
a utilização de código genético como sinônimo de 
genoma. A figura 1 apresenta alguns exemplos: “O 
código genético das bactérias fica guardado num 
único cromossomo...” (Brincando de Deus? Revista 

Época), “O próximo passo é substituir o código gené-
tico original do núcleo de um óvulo de elefanta pelo 
material genético retirado do fóssil do mamute” (O 
corpo está intacto. Mas não dá para clonar – Revista 
Época), “... os gêmeos univitelinos que têm código 
genético idêntico,...” (Eu, meu melhor amigo – Re-
vista Veja), “... and drive how complex our genetic 
code really is” (Science).

O código genético é a correspondência entre 
uma determinada trinca de pares de nucleotídeos do 
DNA e um determinado aminoácido na proteína. Os 
nucleotídeos, as unidades estruturais dos ácidos nu-
cleicos, são moléculas compostas de uma base nitro-
genada, um açúcar e um grupo fosfato.  A informação 
genética em uma molécula de DNA está contida e 
determinada pela ordem e combinação dos quatro 
nucleotídeos: adenina, timina, citosina e guanina (A, 
T, C, G, respectivamente). O RNA possui as mesmas 
bases, com exceção da timina (T) que é substituída 
pela uracila (U). A leitura da informação contida no 
RNA mensageiro (RNAm) se dá em trincas (códons), 
ou seja, cada sequência de três bases do RNAm 
está associada a um dos 20 diferentes aminoácidos 
ou a um sinal de início ou de parada da síntese de 
proteínas. O código genético possui 64 códons, pois 
são 64 as combinações possíveis dos quatro tipos 
de nucleotídeos em trincas. Durante a tradução do 
código, os códons do RNAm são lidos de maneira 
não sobreposta, como se houvesse uma janela que 
deslizasse de trinca em trinca, permitindo a chegada 
dos RNA transportadores (RNAt) carregando os 
aminoácidos. Estes são ligados, posteriormente, uns 
aos outros obedecendo a ordem determinada pela 
ordem dos códons do RNAm. Esta associação entre 
os códons e os aminoácidos correspondentes constitui 
o código genético. 

A tarefa de decifrar o código genético foi um 
dos mais importantes avanços da biologia molecular. 
Isso foi feito por meio de experimentos realizados no 
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final da década de 50 e na década de 60, que mostra-
ram a composição de bases dos códons, a natureza 
geral do código (Crick e col. 1961; Speyer e col., 
1962; Leder e col., 1963) e sua universalidade (com 
raras exceções). O que caracteriza a universalidade 
do código genético é sua utilização pelas diferentes 
formas de vida e pelo fato de sua linguagem ser tra-
duzida de acordo com regras universais (revisão em 
Nirenberg, 1963).

As sequências do genoma que podem ser 
traduzidas em proteínas correspondem a genes. O 
código genético não pode ser usado como sinônimo 
de genoma por duas razões. A primeira delas é porque 
o genoma corresponde a todo o material genético de 
uma célula haplóide do organismo, isto é, o genoma 
equivale à sequência completa de nucleotídeos, quer 
de segmentos gênicos ou não. Além disso, o geno-
ma corresponde à sequência da informação e não às 
regras (código) com que tais sequências devem ser 
traduzidas. 

Bastante frequente também em artigos da 
mídia é a referência errônea à “decifração do código 
genético” como sinônimo de “soletramento do geno-
ma” ou da “determinação da sequência de bases do 
genoma”. Exemplos desse tipo de incorreção estão 
apresentados na Figura 1: “Quando a corrida para 
decifrar o código genético da vida,...” (Mistérios da 
Vida – Scientific American Brasil), “baseando-se na 
análise do código genético de cada paciente” (Com 
Fome de Gordura – Revista Veja).

O sequenciamento, ou soletramento, do ge-
noma de diferentes organismos permite determinar a 
ordem dos nucleotídeos na molécula de DNA. Essa 
ordem corresponde à informação contida no DNA, 
seja ela referente às regiões de código de proteínas, 
de controle da atividade gênica, ou de outros ele-
mentos repetidos que compõem um genoma. Porém, 
essa ordem não permite a decifração do código ge-
nético. O código é único para todos os organismos 
e foi decifrado na década de 60 como anteriormente 
apresentado.

Não só o termo “código genético” é usado 
de forma errada, como também os méritos dessa 
descoberta são erroneamente atribuídos a outros 
pesquisadores que se dedicaram a estudos correlatos. 
Recentemente Marshall W. Nirenberg, um dos desco-
bridores do código genético, desabafou a sua revolta 
ao comentar o livro de autoria de Matt Ridley (2006) 
cujo título é: “Francis Crick: discoverer of the genetic 
code”. Nessa entrevista, publicada na Scientific Ame-
rican Brasil em dezembro 2007, Nirenberg ressalta o 
trio Marshall W. Nirenberg, Robert Holley e Gobind 
Khorana (laureados com o prêmio Nobel de 1968) 
como os responsáveis pela interpretação do código 
genético e de sua função na síntese de proteína.

 Uma das maneiras de inibir o uso indiscrimi-
nado do conceito de código genético é compreendê-lo 
corretamente. A presente atividade, uma oficina, tem 
por objetivo possibilitar que o participante construa 
o conceito de “código genético”, saiba usá-lo cor-
retamente e adquira uma atitude crítica perante as 
colocações incorretas desse conceito. A oficina foi 
concebida para ser aplicada em sala de aula de ensino 
médio ou ensino superior, dependendo do nível de 
detalhamento que se pretenda.  

Preparando a atividade para uso em sala de 
aula

A atividade simula a tradução de RNA 
mensageiros de dois genes (A e B) em duas espé-
cies diferentes (representados por uma flor e um 
gato – Figura 2). Ela é realizada com peças que se 
encaixam como em um quebra-cabeças. Portanto, o 
ideal é trabalhar com, no máximo, oito alunos por 
grupo, sendo distribuídos em duplas, e cada dupla 
deverá traduzir um RNAm. Cada grupo receberá os 
quatro envelopes (Figura 4) contendo os RNAt cor-
respondentes aos códons de cada um dos RNAm 
(Figura 3).

O material para os estudantes deve ser pre-
parado como abaixo descrito:

•	 Imprimir para cada grupo de 8 alunos as 
tabelas 1 e 2 e as figuras 2 e 3 do anexo;

•	 Colar as figuras 2 e 3 em cartolina para que 
fiquem mais resistentes ao manuseio. Re-
cortar suas margens de modo a obter quatro 
tiras de RNA mensageiros (referentes a dois 
genes A e B e a duas espécies diferentes, 
flor e gato) e quatro conjuntos de RNA 
transportadores;

•	 Identificar quatro envelopes com a deno-
minação do gene (A ou B) e do organismo 
(flor ou gato). Usar nessa identificação 
os símbolos dos organismos e dos genes, 
como apresentado na figura 4. Preencher 
cada envelope com os RNA transportado-
res correspondentes a cada gene e organis-
mo;

•	 Colar uma fita adesiva larga na parte pos-
terior (costas) de cada tira de RNA men-
sageiro. Metade da parte aderente da fita 
deverá estar colada à tira do mensageiro e a 
outra metade estará livre para colar os RNA 
transportadores que se associam aos códons 
durante o processo de tradução;

•	 Distribuir para cada grupo de 8 alunos:
o Quatro RNA mensageiros
o Quatro envelopes contendo os RNA 

transportadores
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o Uma tabela de código genético 
(Tabela 2)

o Uma tabela para ser preenchida 
(Tabela 1)

o Um folheto com os procedimentos 
(veja item abaixo)

o Questões para serem respondidas 
após a realização da atividade

Cada dupla deve fazer a tradução de um 
RNA mensageiro.

Procedimento 
•	 Escolher um RNA mensageiro para ser tra-

duzido e encontrar o envelope que contém 
os RNA transportadores correspondentes;

•	 Iniciar a tradução do RNA mensageiro da 
esquerda para a direita, encontrando um 
RNA transportador que se encaixe no pri-
meiro códon, ou seja, aquele que tenha um 
anticódon complementar;

•	 Encaixar o RNA transportador no segundo 
códon e assim sucessivamente até o final 
da mensagem;

•	 Comparar as sequências de aminoácidos 
obtidas nas traduções dos genes A de flor 
e de gato. Repetir o procedimento para os 
genes B de flor e de gato;

•	 Preencher a tabela I, anotando para cada 
trinca de bases (códon) qual o aminoácido 
correspondente. Para descobrir essa cor-
respondência verificar a ordem de bases 
do códon no RNA mensageiro, em seguida 
consultar a tabela que fornece a correspon-
dência entre a ordem de bases do RNA e o 
aminoácido.

Entendendo a atividade
Após realizar o procedimento, responder as 
seguintes questões, discutindo com os colegas 
do grupo:
1. O que é códon?
2. Qual é o códon de inicialização do gene A e 

do gene B de flor e de gato?
3. Existe um aminoácido associado ao códon 

de parada?
4. Quantos sinais de parada existem no código 

genético?
5. Quantos sinais de início existem no código 

genético?
6. Quais são os nucleotídeos que compõem o 

códon da histidina?
7. Por que se considera o código genético 

universal (com raras exceções)?
8. Por que se considera que o código genético 

é degenerado?

Após a realização da atividade, o professor 
poderá solicitar aos alunos que analisem de modo 
crítico os trechos de artigos apresentados na Figura 
1, nos quais o conceito de código genético é em-
pregado de modo errado, e que reescrevam correta-
mente os trechos assinalados em amarelo. 
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Tabela 1. Tabela para ser preenchida com os códons e respectivos 
aminoácidos encontrados na leitura dos quatro tipos de RNAm. 
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Tabela 1. Tabela para ser preenchida com os códons e respectivos aminoáci-
dos encontrados na leitura dos quatro tipos de RNAm.
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Figura 4. Exemplo de envelope que deverá ser feito para cada conjunto de RNAt das figuras. Os RNAs transportadores  
deverão ser recortados e colocados nos respectivos envelopes, de modo semelhante ao mostrado acima.
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Tabela 2. Tabela do código genético.
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Introdução
Vários textos publicados na revista Genética na 

Escola descrevem dificuldades em transmitir conceitos 
de genética para alunos do ensino médio. No artigo A 
História da Ciência como Aliada no Ensino de Genéti-
ca, os autores revelaram que nem mesmo os conceitos 
básicos de Genética, como, por exemplo, a relação gene/
cromossomo e os processos de mitose e meiose, são bem 
compreendidos pelos estudantes após os anos de ensino 
fundamental e médio. Em 2007, Salim et al. destacaram 
que na maior parte das escolas falta interconexão entre 
conteúdos que se complementam, como divisão celu-
lar e outros conceitos de genética, fazendo com que os 
estudantes cheguem ao ensino superior sem as noções 
adequadas sobre esses assuntos. Apesar de praticamente 
todos os alunos terem algo a dizer sobre o tema, a maio-
ria deles confunde diferentes termos, o que pode ser de-
corrente de ensino descontextualizado e baseado apenas 
em memorização (Scheid & Ferrari, 2006).

Para tornar o processo de aprendizagem mais efe-
tivo e dinâmico, é importante a utilização de ferramen-
tas estratégicas, como aplicações de práticas prazerosas 
aos alunos (Ramalho et al., 2006). Diferentes estratégias 
podem ser adotadas para facilitar o entendimento sobre 
genética devido às dificuldades de se ensinar conceitos 
apenas por meio de explicações orais (Martinez & Pai-
va, 2008). Aulas com práticas em que há participação 
dos alunos contribuem para que processo de construção 
do conhecimento torne o ensino de genética mais inte-
ressante e mais próximo deles, impedindo a difusão de 
conceitos equivocados (Camargo & Infante-Malachias, 
2007).

Este trabalho tem por objetivo demonstrar uma 
maneira eficiente de ensinar divisão celular utilizando 
massa de modelar. Aqui é abordada mais especificamen-
te a mitose, mas pode-se estender a mesma aplicação 
para a meiose.

Metodologia

Material
Para execução deste trabalho, são usados: seis barras 

de massinha de modelar de diferentes cores (preta, branca, 
azul, verde, vermelha e cinza), linha preta (tipo linha para 
bordar), folhas (tipo sulfite) e plástico transparente.

Montagem das fases da mitose
Todos os elementos usados para reproduzir a mi-

tose são confeccionados e depois organizados sobre fo-
lhas de papel, simulando os principais eventos de cada 
fase da divisão celular.

As organelas e estruturas celulares que não são 
ativas durante a mitose não são representadas. As cores 
das massinhas usadas podem ser diversas; no entanto é 
importante notar que deve haver contraste entre elas.

Em todas as etapas da divisão celular, a membrana 
plasmática é reproduzida apertando massinha (sugestão: 
cor preta) sobre a folha de papel, formando um círcu-
lo. Uma tampa de lata de tamanho médio pode servir de 
molde para desenhar a circunferência.

Inicialmente a célula é apresentada em interfase, 
fase G1 (figura A). Devido ao espaço físico da folha, o 
conjunto de cromossomos é reduzido a apenas dois pa-
res, representando uma célula diplóide (sugestão: um par 
de cor verde e o outro azul). Eles são produzidos fazendo 
rolinhos finos e compridos de massinha, dando a ideia 
de que estão descondensados; depois são “misturados”, 
constituindo a cromatina. Neste trabalho o nucléolo não 
é representado.

Para representação da membrana nuclear utiliza-se 
um pedaço de plástico transparente, encobrindo a croma-
tina. Para fixar o plástico no papel, é utilizada massinha 
nas extremidades do plástico (sugestão: cor cinza) a qual 
é apertada sobre a folha.

O par de centríolos é elaborado com dois pequenos 
cilindros de massinha (sugestão: cor vermelha). Pode-se 
usar como molde a haste da carga de tinta de caneta.
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Deve-se frisar que os cromossomos e centríolos 
são posicionados em uma parte da folha, comprimindo-
os levemente no papel. Para facilitar a fixação destes ele-
mentos, pode-se fazer uma base com massinha de cor 
branca achatada sobre a qual eles são colocados. Essa 
base é então apertada sobre a folha.

Fase s da interfase
Nesta etapa da intérfase (figura B), a duplicação 

do DNA é mostrada produzindo outra cromátide para 
cada cromossomo, ou seja, fazendo rolinhos de massi-
nha das mesmas cores, mesmo comprimento e mesma 
largura que os representados na fase G1. Depois as cro-
mátides são unidas em um ponto e uma pequena bola 
de massinha (sugestão: cor preta) é ligada neste local, 
imaginando-se ser o centrômero.

Para finalizar, mais um par de centríolos é gerado 
e colocado próximo do par já existente.

Prófase
Para esta fase (figura C), como os cromossomos 

estão pouco mais condensados, os rolos de massinha são 
encurtados, ficando mais espessos e com menor compri-
mento que na interfase (eles ainda permanecem “mistu-
rados”).

A carioteca começa a se desorganizar, o que é re-
presentado por um plástico, de mesmas dimensões que 
na fase anterior, porém com pequenos picotes feitos com 
tesoura ou ponta de lápis/lapiseira. A massinha usada 
para ligar o plástico à folha é apresentada de forma des-
contínua, isto é, a massinha é colocada somente em algu-
mas partes entre o plástico e o papel.

Os centríolos começam a separar-se. Assim, cada 
par é localizado mantendo-se pequena distância entre 
eles. Para simbolizar as fibras do fuso mitótico (ou cario-
nético), pode-se usar linha preta (grossa, tipo linha para 
bordar). Cada linha simboliza uma fibra. As extremida-
des das fibras são posicionadas sob os pares de centríolos 
(ou sob a base em cima da qual estão colocados os centrí-
olos). Caso seja necessário, para segurar a parte mediana 
da linha, é sugerido o uso de fita adesiva transparente.

Prometáfase
Aqui (figura D), para representação dos cromosso-

mos, os rolos de massinha são encurtados.
Na prometáfase a carioteca não está mais organi-

zada e, desta maneira, não é representada.
Os dois pares de centríolos estão quase totalmente 

em extremidades opostas da célula. Agora, os barbantes 
que representam as fibras do fuso passam, cada qual, 
pelo centrômero de um cromossomo.

Metáfase
Na metáfase (figura E), encurtam-se os rolos de 

massinha, que representam os cromossomos, tornando-

os bem espessos e mais curtos que na prometáfase.
Cada par de centríolos já está localizado em uma 

extremidade celular e os cromossomos encontram-se na 
placa central da célula. Os barbantes representantes do 
fuso devem estar bem esticados e continuando a passar 
pelos centrômeros dos cromossomos.

Anáfase
Neste estágio (figura F), os centrômeros duplicam-

se e as cromátides irmãs separam-se. As cromátides são 
simbolizadas por rolos simples de massinha (da mesma 
espessura que na metáfase), desta vez cada uma com seu 
próprio centrômero (bolinha de massinha de cor preta).

O centrômero de cada uma das cromátides é unido 
a uma extremidade de uma fibra fuso. A outra extremida-
de da linha fica sob o par de centríolos. Atenção para que 
duas cromátides de cada cor estejam presas a linhas com 
ligação no mesmo centrômero.

Telófase
Na telófase (figura G) ocorre descondensação dos 

cromossomos (rolinhos de massinha mais finos que na 
fase anterior) e reorganização da carioteca (recoloca-se o 
plástico sobre os cromossomos). Como o resultado dessa 
fase da mitose é duas células, representa-se duas vezes a 
situação descrita acima, situando-as em margens opostas 
da folha. Cada uma delas é envolta por um meio círcu-
lo e entre eles faz-se uma reta descontínua (apertando a 
massinha sobre o papel – sugestão: cor preta, igual à que 
representa a membrana plasmática), simulando a cario-
cinese. Em cada uma das duas células-filhas é colocado 
um par de centríolos. Devido à desorganização do fuso, 
ele não é simbolizado.

Resultado da mitose
São confeccionadas mais duas representações de 

células, semelhantes à original (fase G1 da intérfase).

Discussão
Massinha de modelar é uma excelente ferramenta 

lúdica, pois, devido a sua maleabilidade, pode ser traba-
lhada na conformação de diferentes tipos de estruturas, 
possibilitando diversas aplicações. Além do mais este 
tipo de material pode ser encontrado com facilidade e 
tem preço acessível.

A utilização da massinha para o ensino das etapas 
da divisão celular torna a aprendizagem mais divertida. 
Esta prática dá aos alunos, além da dimensão dos elemen-
tos celulares importantes na mitose, noções de relação 
entre as estruturas participantes do processo. Adicional-
mente, mostra de forma nítida e dinâmica as diferenças 
básicas existentes entre suas fases sucessivas.

Outro aspecto positivo é a durabilidade do mate-
rial empregado. Uma vez confeccionados os estágios da 
mitose e/ou meiose, pode-se utilizá-los em outras dinâ-
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micas. Como sugestão, esse material poderia servir para 
que os alunos que o montaram explicassem a divisão ce-
lular para outras turmas.

O presente trabalho foi elaborado durante as aulas 
do programa Adote um Cientista da Casa da Ciência da 
Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto do HCFMRP 
– USP. O número de alunos que participaram do proje-
to foram seis, sendo que cada par destes elaborou a re-
presentação de uma fase da mitose, depois a explicou e 
a contextualizou com as demais fases elaboradas pelos 
outros grupos.

Em situação de sala de aula com muitos alunos, 
o professor pode dividi-los em grupos de igual número, 
sendo que em que cada grupo cada aluno fica responsá-
vel pela produção de uma estrutura. Após serem feitos 
todos os elementos, o grupo pode discutir qual a melhor 
forma de montá-los para apresentar a fase que a ele é 
conferida.

Outra possibilidade é separar os alunos em equi-
pes e subdividi-las em duplas. Todas as equipes confec-
cionam todas as etapas da divisão celular e cada dupla da 
mesma equipe se responsabiliza pela elaboração de uma 
fase. Depois de terminada a montagem de todas as eta-
pas, cada equipe as reúne em ordem e as explica. Então, 
os alunos podem comparar os trabalhos e eleger a equipe 
que melhor conseguiu representar a divisão celular.
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resumo
Por meio de um modelo didático simples, que uti-

liza caixas e palitos de fósforos, será possível entender 
o que ocorre com o gene envolvido na síndrome do cro-
mossomo X frágil, a principal causa de deficiência men-
tal herdada. A demonstração utiliza materiais simples, 
pode ser facilmente repetida e aborda conceitos genéticos 
como transcrição gênica e herança ligada ao cromosso-
mo X. Para facilitar a compreensão da atividade, um ma-
terial em vídeo também foi preparado (acesso ao vídeo: 
http://www.youtube.com/watch?v=bBxpOHrEOJ0).

A idéia fundamental desse trabalho é que profes-
sores e pesquisadores possam utilizá-lo, respectivamente, 
com alunos e familiares de indivíduos com SXF (Síndrome 
do X Frágil), POF (Falência Ovariana Prematura, na sigla 
em inglês) e/ou FXTAS (Síndrome de Tremor e Ataxia 
associada ao X Frágil, na sigla em inglês). Pretendemos 
ainda que o maior número possível de pessoas tome co-
nhecimento sobre esses quadros clínicos, permitindo um 
pequeno contato com o universo da pesquisa científica.

Introdução
A síndrome do cromossomo X frágil (SXF) é a cau-

sa mais comum de deficiência mental herdada; a doença 
recebe esse nome porque indivíduos afetados e algumas 
mulheres heterozigotas para o gene da síndrome apresen-
tam, na porção distal do braço longo do cromossomo X 
(Xq27.3) uma falha cromossômica ou sítio frágil. O gene 
envolvido na síndrome, chamado FMR1 (Fragile X Men-
tal Retardation 1), contém na sua porção inicial (região 
5’) um conjunto de trincas de nucleotídeos do tipo CGG 
(Citosina, Guanina e Guanina), que varia no número de re-
petições, faz parte do RNA mensageiro (mRNA), mas não 
está presente na proteína. A maioria das pessoas na popu-
lação possui entre seis e 54 dessas trincas. Os indivíduos 
com mais de 200 trincas CGG – i.e., portadores da muta-
ção completa – deixam de sintetizar a proteína codificada 

por esse gene (chamada FMRP – Fragile X Mental Retar-
dation Protein), uma vez que o excesso de trincas CGG 
leva à metilação do gene, o que impede sua transcrição e 
consequente tradução. A frequência de indivíduos com a 
mutação completa é de ~1:2500 na população (Hagerman, 
2008). A proteína FMRP tem importante papel no controle 
de tradução de diversos mRNAs, inclusive do seu próprio 
transcrito, e a ausência da FMRP leva ao quadro de defici-
ência mental (Pierretti e col., 1991; revisão em Hagerman 
e Hagerman, 2004). 

Entre as repetições de tamanho normal e aquelas 
consideradas como mutação completa, existe uma faixa 
denominada pré-mutação (55<CGG<200), onde, em geral, 
os indivíduos são fenotipicamente normais. É nessa faixa 
que ocorre a instabilidade que pode aumentar o número 
de repetições levando à mutação completa, porém, isso 
ocorre apenas na transmissão por via materna. A razão de 
esta instabilidade ser dependente da origem parental ainda 
é desconhecida (Nolin e col., 2003; Capelli e col., 2005).

Apenas os indivíduos com a mutação completa do 
gene FMR1 tem a SXF. No entanto, duas outras entidades 
clínicas estão associadas aos alelos pertencentes à faixa 
da pré-mutação. Nas mulheres portadoras já está bem ca-
racterizada, desde meados da década de 1980, a associa-
ção com a menopausa precoce ou POF (Premature Ova-
rian Failure, ou seja, a interrupção da menstruação antes 
dos 40 anos de idade), que acomete aproximadamente 
20% das mulheres de famílias SXF (Vianna-Morgante, 
1999; Costa e col., 2006).

A outra entidade clínica relacionada com a pré-
mutação foi descrita mais recentemente (Hagerman e 
col., 2001), e acomete cerca de 40% dos homens por-
tadores acima dos 50 anos de idade das famílias SXF. 
Trata-se de um quadro neurodegenerativo progressi-
vo denominado FXTAS (Fragile X-associated Tremor 
and Ataxia Syndrome), que envolve tremor de intenção, 
ataxia de marcha, Parkinsonismo, neuropatia periférica 
e declínio cognitivo. Esse quadro é completamente dis-
tinto da alteração de neurodesenvolvimento presente em 
indivíduos com SXF (Capelli e col., 2007; Gonçalves e 
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col., 2007; revisão em Jacquemont e col., 2007). Como 
se nota, síndromes distintas ocorrem por diferentes mu-
tações em um mesmo gene que apresenta um padrão 
complexo de herança.

Assim sendo, é essencial que professores, alu-
nos e indivíduos de famílias em que o gene FMR1 es-
teja segregando de maneira instável compreendam: (1) 
o intrincado padrão de herança desse gene e (2) como o 
funcionamento anormal do gene leva a padrões clínicos 
bastante distintos.

atividade
No primeiro momento da atividade, o professor 

deve apresentar a genealogia representada na Figura 1 
e abrir uma discussão com a seguinte questão: “Qual o 
padrão de herança dessa doença genética?”.

R: Na realidade, não esperamos que os alunos 
identifiquem com precisão o padrão de herança dessa 
doença. Ainda assim, sugerimos que o professor incenti-
ve os alunos a responderem, para que tenha início uma 
discussão. Após as respostas iniciais, provavelmente in-
completas, o professor deve atentar os alunos para as 
diferentes características observáveis na genealogia:

(a) É possível perceber que existem indivíduos que 
são portadores de alelos alterados e que não são afetados, 
além dos indivíduos propriamente indicados como afeta-
dos;

(b) Não se trata de um padrão de herança tipica-
mente mendeliano. Caso fosse uma doença com o pa-
drão de herança ligada ao X clássico, o indivíduo III-1, 
por exemplo, teria de ser afetado;

(c) A herança autossômica também não seria a 
explicação mais adequada, pois há um excesso de ho-
mens afetados nessa genealogia (em padrões típicos de 
herança autossômica, ambos os sexos são igualmente 
afetados);

(d) As filhas do indivíduo III-1 e a mãe de III-1 
não são afetadas, mas os filhos delas (ver III-4, V-2, V-3, 
V-5, V-7 e V-8) podem ser afetados;

(e) O risco de afetados é maior na prole das filhas 
de III-1 (IV-1 e IV-2) do que na prole de sua mãe (II-2) 
(o professor deve mostrar aos alunos que o número de 
indivíduos afetados tende a se concentrar nas gerações 
mais recentes);

(f) O professor deve estar ciente de que, apesar de 
algumas mulheres representadas na genealogia estarem 
representadas por círculos escuros, indicando que seriam 
afetadas pela síndrome de deficiência mental, elas geral-
mente são fenotipicamente normais do ponto de vista inte-
lectual, não impedindo as funções reprodutivas (por exem-
plo, indivíduo IV-5).

Essa genealogia hipotética é uma representação da 
segregação do gene FMR1 alterado na síndrome do cro-
mossomo X frágil, que, como o próprio nome diz, tem 
herança ligada a esse cromossomo. Como mencionado 

anteriormente, o mecanismo principal envolvido na do-
ença é o aumento do número de repetições de trincas de 
nucleotídeos do tipo CGG na porção 5’ não traduzida do 
gene FMR1. Pela genealogia, é possível então detectar 
três variações gênicas distintas: os indivíduos normais, 
os indivíduos afetados (portadores da mutação completa) 
e os indivíduos portadores de uma pré-alteração, que não 
causa o quadro de deficiência mental – esses indivíduos 
são conhecidos como portadores da pré-mutação. Duran-
te a gametogênese, por uma razão ainda desconhecida, a 
pré-mutação pode expandir para a mutação completa so-
mente na linhagem materna - quanto maior a pré-mutação, 
maior o risco de expansão. Apesar do risco de menopausa 
precoce em algumas portadoras da pré-mutação, a repro-
dução (que em geral ocorre antes dos 40 anos de idade) 
não é radicalmente prejudicada. Mulheres com a mutação 
completa do FMR1 são menos comumente afetadas por 
sintomas da SXF, pois apresentam dois cromossomos X e 
inativação aleatória de um deles nas células, o que possi-
bilita, quando o cromossomo X contendo o alelo normal 
estiver ativo, compensar o efeito do alelo mutado.

O exemplo mostrado na Figura 2 pode ser utili-
zado para explicar o que ocorre em diferentes casamen-
tos envolvendo portadores de alterações do gene FMR1. 
Após a explicação com auxílio dessa figura, torna-se 
mais claro o entendimento do que ocorre na genealogia 
mostrada no início da atividade (Figuras 1 e 3).

A expansão do número de trincas de acordo com 
o tamanho da repetição e a origem parental explica os 
tópicos apontados na questão inicial da atividade. O pro-
fessor deve então repetir a questão inicial da atividade 
para verificar a fixação do conceito: “Qual o padrão de 
herança dessa doença genética?”.

R: Espera-se que os alunos respondam que se tra-
ta de uma doença com herança ligada ao cromossomo 
X, mas com padrão complexo de transmissão causado 
pela expansão de trinucleotídeos do tipo CGG. Quanto 
maior o número de trincas CGG no gene FMR1, maior 
a chance de expansão em tamanho, porém apenas nas 
transmissões maternas.

Com o entendimento do padrão de herança, uma 
ampla discussão pode ter início. Um ponto que pode ser 
discutido é, por exemplo, como o tamanho da pré-muta-
ção influencia no aparecimento de afetados na geração 
seguinte: a mulher II-2 apresenta uma pequena pré-muta-
ção, que cresceu um pouco em tamanho em dois de seus 
filhos e não causou deficiência mental; apenas um de seus 
filhos (III-4) apresenta a mutação completa, que impede a 
síntese de proteína e causa deficiência mental. O caso de 
II-2 pode ser comparado, por exemplo, com a portadora 
IV-2 e seus descendentes. Já no caso do indivíduo (III-1), 
este recebeu uma pré-mutação de sua mãe e a transmitiu 
praticamente sem alterações de tamanho para suas filhas 
(IV-1 e IV-2); nelas, por uma razão ainda não plenamente 
conhecida, o alelo expandiu para a faixa da mutação. Ou-
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tro exemplo de expansão gradual também pode ser obser-
vado e discutido na descendência de III-3.

A partir do entendimento desse padrão de herança 
complexo, o professor deve passar para a segunda etapa, 
que envolve a atividade interativa com caixas de fósforos 
para entender o funcionamento do gene FMR1.

Para início dessa etapa, propomos a construção de 
um modelo do gene FMR1 utilizando uma caixa de sa-
patos, caixas e palitos de fósforos, fita adesiva e canudos 
plásticos (Figura 4 - Material Suplementar). Para a reali-
zação da “transcrição” (Figura 5 – Material Suplementar), 
o professor deve conectar as diferentes representações dos 
conjuntos de trincas CGG à caixa de sapatos, que repre-
senta o gene FMR1. Com auxílio de um pequeno bastão 
(uma agulha de tricô, por exemplo), deve-se empurrar o 
compartimento interno contendo os fósforos em direção 
ao interior da caixa de sapatos, representando ludicamente 
a síntese de mRNA (o bastão seria uma representação da 
RNA polimerase). Os fósforos representam o mRNA do 
gene FMR1, sendo que as “cabeças” dos fósforos repre-
sentam o conjunto (CGG)n. Na primeira situação - porta-
dores de alelos normais - a quantidade de mRNA (fósforo 
pequenos) seria aquela considerada ideal. O professor é 
quem deve estabelecer essa quantidade. Na situação da 
pré-mutação, os fósforos devem ser maiores e em maior 
número que na situação anterior, para que os alunos iden-
tifiquem as diferenças. O professor deve lembrar aos alu-
nos que as repetições CGG não fazem parte da proteí-
na FMRP, portanto, no caso de representação da síntese 
protéica, as “cabeças” dos fósforos devem ser removidas. 
Sugerimos ao professor que corte a ponta dos fósforos 
com uma tesoura. No entanto, essa representação não é 
parte fundamental dessa atividade – tal informação pode 
ser transmitida oralmente pelo docente (caso o professor 
insista em fixar esse conceito, os alunos devem colorir 
as hastes de madeira dos fósforos já com suas cabeças 
retiradas, indicando ludicamente a tradução).

Por fim, no caso da mutação completa, a estrutura 
deve ser preparada de modo que nenhum fósforo esteja 
presente como transcrito, refletindo a situação que ocorre 
nas células dos pacientes (Figura 5 – Material Suplemen-
tar). A metilação das repetições (> 200 CGGs) no DNA 
impede que a transcrição e tradução ocorram, e a ausência 
da proteína FMRP leva ao quadro da síndrome do cromos-
somo X frágil.

O professor deve então retornar para as situações 
onde a transcrição ocorreu - alelos normais e pré-mutação 
- e questionar a classe da seguinte maneira: “Em uma situ-
ação hipotética, onde a queima completa do fósforo repre-
sentaria o ótimo da tradução gênica, em qual situação se-
ria esperado a síntese de FMRP de maneira mais eficiente 
(não é necessário realizar a queima do fósforo)?”.

R: Como os fósforos tem tamanhos distintos (nor-
mais: fósforos pequenos; pré-mutados: fósforos gran-
des), os alelos normais seriam aqueles que queimariam 

mais rápido, representando a tradução mais eficiente do 
transcrito do gene FMR1.

No caso da pré-mutação, os alunos precisam fi-
xar o conceito que haveria um aumento tanto na quan-
tidade de mRNA (maior número de fósforos) quanto na 
qualidade (mRNAs maiores, caracterizados por fósforos 
grandes). Esse excesso de transcrito em pré-mutados 
seria conseqüência de um mecanismo de retroalimenta-
ção (feedback) ainda não identificado: a diminuição na 
eficiência da síntese da FMRP, consequência do grande 
conjunto de trincas CGG presente no transcrito, levaria a 
uma retroalimentação para síntese de mais mRNA. Esse 
processo não afeta de maneira relevante a quantidade 
celular da proteína FMRP, mas o excesso de mRNA do 
gene FMR1 em células neuronais ou ovarianas alteraria 
o funcionamento normal de diversos genes, levando, 
respectivamente, à morte celular e consequente neuro-
degeneração (mais comum em homens), ou problemas 
de fertilidade em mulheres (revisão em Hagerman e Ha-
german, 2004). Já no caso de afetados pela SXF, como 
explicado acima, a presença de mais de 200 trincas im-
pediria funcionamento do gene, com ausência de mRNA 
e proteína (Figura 5 – Material Suplementar).

Ao final da atividade, os participantes entenderão 
como quadros clínicos distintos estão associados a dife-
rentes alterações no gene FMR1: o quadro clássico da 
síndrome do X frágil, presente nos portadores da mutação 
completa, causado pela ausência da proteína FMRP des-
de as fases iniciais da vida do indivíduo; e a menopausa 
precoce (POF) e a FXTAS que afetam alguns portadores 
da pré-mutação do FMR1. Esses dois últimos quadros 
associados com a pré-mutação muito provavelmente são 
decorrentes do acúmulo de mRNA durante a vida do in-
divíduo, acarretando em consequências clínicas somente 
na fase adulta dos portadores. 
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figura 2. As possíveis transmissões envolvendo os alelos relacionados com a SXF; do lado esquerdo, o ca-
samento entre um homem normal e uma portadora da pré-mutação, onde há possibilidade de meninas e meninos 
com qualquer uma das formas do gene FMR1; no meio está representado o casamento de um homem portador da 
pré-mutação com uma mulher normal – nesse caso, os meninos não herdam o alelo FMR1 alterado (pois recebem o 
Y de seus pais) e todas as meninas serão portadoras; do lado direito está representado o casamento entre uma por-
tadora da mutação completa e um homem normal, quando há o maior risco de afetados (a inativação aleatória do X 
em mulheres possibilita que o cromossomo contendo o alelo normal encubra o efeito do alelo alterado nas mulheres 
portadoras da mutação completa). O sexo masculino é representado por quadrados e o sexo feminino, por círculos.
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figura 3. Genealogia proposta no início da atividade, agora exibindo os diferentes tamanhos hipotéticos de 
trincas (CGG)n. Os cônjuges dos indivíduos portadores de alterações do FMR1 que transmitiram seus alelos não 
foram representados, pois são considerados normais quanto ao tamanho da trinca (CGG)n. Note o crescimento em 
tamanho do alelo presente em I-1 (48 trincas CGG) até atingir a faixa da mutação completa (>200 trincas CGG) 
após poucas gerações (alelos sublinhados em vermelho). O sexo masculino é representado por quadrados e o sexo 
feminino, por círculos.
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material Suplementar

figura 4. Etapas de construção do gene FMR1. Como fazer: em uma caixa de sapatos (imagem superior 
esquerda) deve ser feito um pequeno orifício em uma das laterais (imagem superior direita), que permita o encaixe 
de caixas de fósforo. [A figura colada na tampa da caixa representa os éxons (barras verticais) e íntrons (linhas ho-
rizontais entre os éxons); os quadrados azuis representam porções do gene que são transcritas, mas não são traduzi-
das]; o fundo da caixa de sapatos (imagem intermediária esquerda) deve ser removido e uma estrutura “gradeada” 
deve ser construída na parte interna da caixa utilizando canudos plásticos (essa estrutura é preparada de modo que 
apenas fósforos, que representam o transcrito do FMR1 - figura intermediária direita -, passem pelo espaço entre 
os canudos). A região correspondente a porção 5’ do gene, que contém as repetições CGG de diferentes tamanhos, 
deve ser preparada com as partes externas de caixas de fósforos unidas por fita adesiva (de modo que sejam ocas e 
permitam o deslocamento da parte interna da caixa contendo os fósforos) e posteriormente encaixadas na caixa de 
sapatos, que corresponde aos íntrons e éxons do gene FMR1 (imagem inferior). Sugerimos que os alelos da faixa 
normal tenham três caixas de fósforos unidas, os alelos pré-mutados, cinco e as mutações completas, sete. Os trans-
critos (fósforos) devem ser inseridos no interior dos conjuntos de caixas de modo que, quando empurrados em dire-
ção ao interior da caixa de sapatos, eles passem pelo espaço entre os canudos. Lembramos ainda que os fósforos que 
representam os alelos normais devem ser menores que aqueles que representam pré-mutações (mas, na realidade, 
os professores devem estar cientes de que apenas o conjunto de trincas CGG é diferente em tamanho, comparando 
alelos normais e pré-mutados; os fósforos com tamanhos distintos para essas duas categorias é apenas um recurso 
didático para facilitar o entendimento da atividade).
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figura 5. Representação do funcionamento do gene FMR1. Porção superior da figura – como encaixar de 
maneira correta os fósforos no conjunto que representa as repetições CGG. Imagens intermediárias: ao empurrar os 
fósforos em direção ao interior da caixa de sapatos a abertura presente no fundo da caixa permite a visualização do 
funcionamento gênico normal, com a transcrição do mRNA (representado pelos fósforos). De acordo com o número 
de trincas do indivíduo, uma determinada quantidade de fósforos é ou não “sintetizada”, o que tem implicação di-
reta no funcionamento do gene (imagens inferiores). Lembramos ao professor que as representações da estrutura de 
trincas CGG, do gene FMR1 e do transcrito estão fora de escala (apenas para exemplificar, o gene FMR1 em huma-
nos apresenta tamanho total de ~38.000 pares de base, sendo que destas, as trincas CGG em um indivíduo normal 
representam apenas ~100 pares de bases; o transcrito do gene contém ~4.800 nucleotídeos).
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Sequenciamento de DNA
O sequenciamento do ácido desoxiribonucleico 

(DNA) foi descrito primeiramente por Sanger el al. em 
1977 e é considerado um dos feitos científicos mais im-
portantes da ciência. O DNA representa uma espécie de 
central de informações das células, sejam elas de ani-
mais, vegetais ou de microrganismos. É como se fosse 
uma torre de controle que envia as informações para que 
a célula execute suas tarefas. A unidade fundamental de 
informação nos seres vivos é o gene, um segmento de 
DNA capaz de codificar a informação necessária para a 
síntese de um produto biologicamente ativo, como uma 
proteína, que pode estar envolvida em processos de desen-
volvimento e metabolismo. Também é atribuído ao DNA 
a hereditariedade e a variabilidade necessária para o pro-
cesso evolutivo. A compreensão de como a informação é 
armazenada e utilizada nas células tem representado um 
caminho para a solução de problemas relacionados à es-
trutura e função das células. Um avanço importante para 
a genética humana foi a descoberta e isolamento do gene 
relacionado com a fibrose cística, uma doença genética 
caracterizada pelo funcionamento anormal das glândulas 
produtoras do muco, lágrima, suor, saliva e suco gástri-
co. Em 1989 Francis Collins identificou esse gene e ana-
lisando a sequência de nucleotídeos e a de aminoácidos 
por ele codificada, foi capaz de postular que se tratava 
de uma proteína transmembrana cuja ausência levava à 
secreção anormal de íons cloro nos tratos respiratórios e 
gastrointestinal.

A geração de conhecimento em torno dos genes 
que compõem o genoma dos mais diversos seres vivos 
é possível por meio da determinação das sequências de 
nucleotídeos do DNA. Em termos moleculares, a deter-
minação sequencial de nucleotídeos de um gene pode ser 

usada para deduzir sua função, comparando-a com as se-
quências de genes de função conhecida depositadas em 
bancos públicos.

Para decifrar o genoma humano, os cientistas do 
Projeto Genoma tinham o enorme desafio de sequenciar 
os quase 3 bilhões de pares de bases dos cromossomos 
e organizar os quase 20 mil genes do DNA humano. 
Com o aumento dos investimentos na área da genômica, 
o número de genomas sequenciados tem crescido bas-
tante nos últimos anos. Estimativas de janeiro de 2008 
indicam cerca de 700 genomas completos sequenciados 
(www.genomeonline.org). Estes números incluem geno-
mas de procariotos, archaea e eucariotos. Entre os geno-
mas bacterianos, cerca de 50% deles são de bactérias de 
interesse médico.

Para o sequenciamento de qualquer fragmento de 
DNA pelas técnicas tradicionais, como o sequenciamen-
to automatizado de DNA baseado no método descrito por 
Sanger et al (1977), este fragmento precisa ser primeira-
mente inserido (ou clonado) em um vetor de clonagem, 
originando um DNA recombinante (Figura 2). O vetor 
de clonagem é geralmente uma molécula de DNA cir-
cular que serve como um veículo que transporta o gene 
de estudo para o interior de uma célula hospedeira, que 
é geralmente uma bactéria. O vetor de clonagem possui 
elementos que permitem sua autorreplicação bem como 
alguns genes marcadores (resistência a antibióticos) que 
servem para seleção das bactérias que receberam o vetor. 
Dentro da célula hospedeira o vetor multiplica-se, produ-
zindo várias cópias idênticas de si próprio e do fragmen-
to de DNA (inserto) ligado a ele. Após várias divisões 
celulares cada célula contém uma ou mais cópias da mo-
lécula de DNA recombinante. Este DNA é isolado e está 
pronto para ser sequenciado.

Para o sequenciamento do genoma inteiro de um 
organismo, o DNA precisa ser isolado e “quebrado” em 
pequenos fragmentos de aproximadamente 1000 pb. Es-
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ses fragmentos são inseridos em vetores de clonagem, 
seguido pela inserção desses vetores em bactérias hos-
pedeiras, constituindo o que chamamos de bibliotecas, 
onde cada vetor possui um fragmento de DNA diferente 
e seu conjunto constitui o genoma inteiro. Esse passo é 
crucial para o sucesso do sequenciamento e é feito ma-
nualmente. Após a obtenção da biblioteca, os fragmentos 
inseridos em cada vetor são sequenciados.

O sequenciamento de DNA pode ser feito por pro-
cedimentos químicos (originalmente desenvolvidos por 
Alan Maxam e Walter Gilbert) ou procedimento enzi-
mático desenvolvido por Frederick Sanger e frequente-
mente chamado de método dos didesoxinucleotídeos. O 
princípio geral desta técnica é efetuar a síntese de uma 
fita de DNA “marcada” complementar à fita da qual se 
deseja determinar a sequência. 

O primeiro passo é a obtenção de fitas simples 
do DNA que se deseja sequenciar. Essas fitas podem 
ser separadas pelo aquecimento que quebra as pontes 
de hidrogênio entre as bases do DNA e que mantém as 
fitas unidas. Com as fitas separadas, liga-se um oligo-
nucleotídeo sintético (primer) à uma região pré-deter-
minada de uma das fitas do vetor de clonagem (pela 
complementariedade das bases nitrogenadas, onde A 
realiza pontes de hidrogênio com T e C com G), próxi-
mo ao sítio onde foi inserido o fragmento de DNA em 
análise (Figura 3A). Esse oligonucleotídeo atua como 
uma sequência iniciadora, a qual é alongada de maneira 
complementar à fita (DNA molde) na qual o iniciador 
está ligado. O alongamento do iniciador é um processo 
enzimático. A enzima DNA polimerase adiciona deso-
xinucleotídeos (dNTPs) sequencialmente na extremi-
dade 3’ do iniciador (primer), complementar ao DNA 
molde (Figura 3A). 

Todo esse processo descrito é realizado in vitro 
(fora de um organismo vivo), em um equipamento cha-
mado Termociclador por meio de uma reação chamada 
polymerase chain reaction – PCR (reação em cadeia da 
polimerase) (veja o artigo Amplificação de DNA, 01.02, 
63-65; 2006; www.sbg.org.br). Na prática, ao tubo de re-
ação, além do DNA a ser sequenciado, adiciona-se a en-
zima DNA polimerase, o iniciador adequado e os quatro 
desoxinucleotídeos (dNTPs):- ATP, TTP, CTP e GTP. A 
mistura de reação também inclui uma pequena quantidade 
de didesoxinucleotídeos (ddNTPs) - (Figura 1) - “marca-
dos” com um marcador florescente. A marcação fluores-
cente atribui uma cor diferente para cada um dos quatro 
didesoxinucleotídeos (Figura 3A).

A DNA polimerase consegue adicionar sequen-
cialmente, de acordo com a complementaridade de ba-
ses, os dNTPs na extremidade 3’ do iniciador. Quando 
um análogo didesoxinucleotídeo é incorporado ao poli-

nucleotídeo crescente no lugar de um desoxinucleotídeo 
normal (dNTP), o crescimento da cadeia é terminada, 
pois a adição do próximo nucleotídeo requer uma hidro-
xila (OH) 3’ livre, que não está presente nos didesoxinu-
cleotídeos que não possuem hidoxilas nas posições 2’ e 
3’ (Figura 1).

Os vários fragmentos de DNA gerados contendo 
em uma das extremidades um ddNTP “colorido” são 
separados de acordo com seus tamanhos por eletrofo-
rese em gel (Figura 3B). A eletroforese é uma técnica 
de separação de moléculas onde partículas de vários 
tamanhos migrarão diferentemente em um gel quan-
do aplicada uma diferença de potencial. Moléculas de 
massa menor irão migrar mais rapidamente que as de 
maior massa. De acordo com a concentração na qual 
o gel é preparado, é possível a separação de moléculas 
de DNA que diferem em apenas um nucleotídeo (veja 
o artigo Eletroforese de ácidos nucléicos: uma prática 
para o ensino de genética, Genética na Escola 03.01, 
43-48, 2008).

Conforme os fragmentos de DNA migram dife-
rentemente no gel e são separados, a base terminal de 
cada fragmento é identificada pela sua fluorescência ca-
racterística. A fluorescência é identificada assim que o 
didesoxinucleotídeo passa por um feixe de laser e esta 
informação é enviada diretamente para um computador 
que a converte em um gráfico de picos (Figura 3B). As-
sim, a cor correspondente de cada um dos quatro dide-
soxinucleotídeo é identificada, atribuindo-se a cada uma 
delas uma letra (A, T, C ou G). Utilizando detectores de 
fluorescência controlados por computador, os sistemas 
automáticos podem identificar aproximadamente 10.000 
bases por dia.  

Uma vez determinada a sequência de nucleotí-
deos de um gene, ela precisa ser analisada. Para isso 
ela é comparada (alinhada) com sequências de genes já 
estudadas depositadas em bancos públicos que reúnem 
sequências de DNA e de aminoácidos e estruturas de 
proteínas. Os principais bancos são o GenBank, o EBI 
(European Bioinformatics Institute), o DDBJ (DNA 
Data Bank of Japan) e o PDB (Protein Data Bank). O 
processo de alinhamento de sequências busca determi-
nar o grau de similaridade entre duas ou mais sequên-
cias, ou a similaridade entre fragmentos das mesmas. 
Esta etapa é realizada através de programas computa-
cionais, específicos para esse tipo de análise, como por 
exemplo o programa BLAST, disponível em sítios da 
internet.

Pirosequenciamento
O pirosequenciamento é uma técnica de sequen-

ciamento baseada na detecção de pirofostafo (PPi) libe-
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rado durante a síntese de DNA. Este PPi liberado é con-
vertido em uma molécula de Adenosina Trifosfato (ATP) 
pela enzima AtP Sulfurilase, e a enzima luciferase 
utiliza essa molécula de ATP para oxidar Luciferina e 
produzir fóton de luz (Figura 4). Os fótons de luz produ-
zidos são detectados por aparelhos e a quantidade de luz 
transmitida é proporcional ao número de nucleotídeos 
incorporados. Durante a reação de sequenciamento, os 
nucleotídeos (A, T, C ou G) são adicionados à cadeia de 
DNA crescente. Se nenhum fóton de luz for produzido, 
significa que a base adicionada não corresponde à base 
complementar da fita de DNA molde a ser sequencia-
da. Mas, quando o fóton é produzido, sabe-se qual base 
foi adicionada na reação e a quantidade de luz emitida 
corresponde ao número de vezes que a base se repete 
(Ronaghi, 2001; Mardis, 2008). Assim, é obtida a seqü-
ência de bases de nucleotídeos do DNA. Uma operação 
de sequenciamento com duração de 7 horas, utilizando 
equipamentos específicos, pode produzir um total de 100 
milhões de pares de bases utilizando a técnica do piro-
sequenciamento. Enquanto que, no mesmo intervalo de 
tempo, o método de didesoxinucleotídeos produz apenas 
440 mil pares de bases (Mardis, 2007).

Considerações finais
Novas tecnologias têm sido desenvolvidas para 

racionalizar e, sobretudo, diminuir o tempo de sequen-
ciamento de genomas. Dentre estas técnicas destaca-se 
o pirosequenciamento, capaz de sequenciar milhões de 
pares de bases (inclusive de genomas inteiros) em ques-
tão de horas, realizado por apenas uma pessoa e com o 
auxílio de equipamento específico.

Apesar do domínio das técnicas de sequenciamen-
to de DNA terem revolucionado o estudo da biologia e 
da medicina, o conhecimento da informação contida no 
gene não é o bastante para solucionar muitos dos proble-
mas que permeiam essas áreas do conhecimento. Surge 
então a necessidade da genômica funcional, uma nova 

fase na era pós-genômica que, a partir do conhecimento 
da sequência de um genoma, tem-se a necessidade de in-
terpretar a função desta sequência. Neste sentido, novos 
conhecimentos estão sendo gerados e novas técnicas têm 
sido desenvolvidas com o intuito de atender a demanda 
que a pesquisa científica exige. 
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figura 1. Estrutura dos desoxinucleotídeos e didesoxinucleotídeos. (A) desoxinucleotídeos-dNTPs, não apre-
sentam a hidroxila (OH) no carbono 2’ da ribose. (B) didesoxinucleotídeos-ddNTPs, não apresentam as hidroxilas 
nos carbonos 2’ e 3’ da ribose.
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figura 2. Esquema de inserção do gene a ser sequenciado em um vetor de clonagem. Esse processo ocorre 
com o auxílio de enzimas de restrição. Essas enzimas reconhecem regiões específicas no DNA e cortam essas regiões 
que, posteriormente, são ligadas ao vetor de clonagem também cortado com enzimas de restrição.
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figura 3. Método de sequenciamento usando didesoxinucleotídeos coloridos (ddNTPs). (A) Reação de se-
quenciamento. Primeiramente as fitas de DNA são separadas pelo aquecimento. Com as fitas separadas, o oligo-
nucleotídeo iniciador (primer) se liga a uma região específica em uma das fitas. A enzima DNA polimerase alonga 
o iniciador inserindo bases complementares à fita na qual o iniciador está ligado. Sempre que a DNA polimerase 
inserir um didesoxinucleotídeo (ddNTP) colorido, a reação para porque a enzima é incapaz de adicionar um outro 
nucleotídeo na sequência. (B) Sequenciamento utilizando aparelho que realiza eletroforese e detecção de dideso-
xinucleotídeos marcados. Uma vez formadas várias fitas de DNA com diferença de um nucleotídeo de uma para a 
outra, essas fitas são separadas por eletroforese. As fitas menores migram mais rapidamente (de cima para baixo) e, 
assim que as fitas contendo em uma das extremidades um didesoxinucleotídeo colorido, a cor é identificada e cada 
cor corresponde a uma das quatro bases nitrogenadas que caracterizam o DNA.
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figura 4. Princípio geral das reações do pirosequenciamento. A enzima Polimerase catalisa a reação de 
adição de um nucleotídeo a uma cadeia de ácido ribonucléico (RNA). Uma molécula de pirofosfato (PPi) é liberada 
como produto dessa reação e, logo em seguida, convertida em ATP pela união com adenosina fosfossulfato (APS) 
através da atividade de ATP sulfurilase. A oxidação de luciferina pela Luciferase produz fóton de luz.


