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CONCEITOS EM GENÉTICA

A hipótese 
darwiniana  
da pangênese
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A pangênese é a hipótese de herança e desenvolvimento 
de Darwin, publicada, em 1868, no seu livro A 

Variação de Animais e Plantas sob Domesticação. Ela 
consiste em uma explicação para origem e natureza da 
variação, um problema que não estava resolvido na sua 
teoria evolutiva. Um fato que muitos ignoram, no entanto, 
é que esta hipótese partilha muitas das ideias presentes na 
teoria evolutiva de Lamarck. Uma releitura da hipótese da 
pangênese de Darwin no século XXI indica que ela pode 
ser uma interessante ferramenta para contar a história das 
teorias evolutivas, assim como para apresentar, em sala de 
aula, novas linhas de pesquisa em Biologia como a Evo-
devo (Biologia Evolutiva do Desenvolvimento).

A “Hipótese Provisória da Pangênese” de 
Darwin apresenta diversas incoerências 

com nosso conhecimento atual de genética, 
e, portanto, não é aceita hoje. Quanto a isso 
não há discussão, a hipótese da pangênese 
não é relevante no que diz respeito ao conhe-
cimento atual sobre a fisiologia dos mecanis-
mos hereditários. Contudo, ela pode ser re-
levante num sentido histórico e pedagógico. 
O objetivo deste trabalho é, primeiramente, 
revisar o conteúdo da hipótese da pangênese, 
fornecendo suporte teórico ao professor. Em 
seguida é feita uma releitura desta hipótese, 
indicando que a abordagem da pangêne-
se em sala de aula pode ser proveitosa para 
uma perspectiva crítica sobre as diferenças e 
semelhanças entre as ideias de Darwin e La-
marck com respeito à evolução. Além disso, a 
discussão de História da Ciência na escola se 
mostra particularmente interessante ao ser-
vir à contextualização e explicitação de novi-
dades da Biologia no ensino.
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Figura 1.
Darwin produziu muitas obras 
importantes ao longo de sua 
vida. Além do livro em que 
publicou sua teoria evolutiva (A 
Origem das Espécies), destaca-se 
o livro A Variação de Animais e 
Plantas sob Domesticação em 
que publicou sua hipótese de 
herança, a “Hipótese Provisória 
da Pangênese”.

UMA “HIPÓTESE 
PROVISÓRIA”
O naturalista inglês Charles Robert Darwin 
(1809-1882) é a maior referência da teoria 
evolutiva moderna, especialmente pelo seu 
trabalho, publicado em 1859 no livro A Ori-
gem das Espécies, em que propôs a seleção 
natural como principal mecanismo evolutivo 

atuando sobre a diferenciação de populações 
naturais. Embora esta seja, comumente, sua 
única obra citada em salas de aula, Darwin 
é reconhecido, também, por sua vasta pro-
dução em diversas áreas tais como Geologia, 
Zoologia e Botânica. O seu livro A Variação 
de Animais e Plantas sob Domesticação (1868) 
é um de seus trabalhos pouco mencionados 
nos livros texto (Figura 1).

Tendo sido originado a partir de “Variação 
no estado doméstico” (primeiro capítulo d’A 
Origem), a Variação de Animais e Plantas sob 
Domesticação trata de questões como ‘varie-
dades domésticas produzidas pelo homem 
através de seleção artificial’, ‘o tempo para 
domesticação e seleção de variedades de in-
teresse’ e ‘porque há mais variação no estado 
doméstico do que no estado selvagem’. Além 
de questões acerca da domesticação na evo-
lução, Darwin também trata, neste livro, do 
problema da herança. No capítulo XXVII 
d’A Variação Darwin publica pela primeira 
vez a “Hipótese Provisória da Pangênese”, 
nome que recebeu seu modelo de heredita-
riedade.

A primeira versão da hipótese da pangêne-
se foi escrita mais de vinte anos antes da sua 
publicação n’A Variação. Contudo, ainda em 
1865, Darwin a considerava incompleta. Em 
carta datada de 16 de julho de 1865, Thomas 

H. Huxley (1825-1895), colega zoólogo de 
Darwin, encorajou-o a publicar tal hipótese. 
E Darwin, assim como o aconselhou Huxley, 
publicou-a na forma de uma “Hipótese Pro-
visória”, ou seja, uma teoria não definitiva, 
mas que ele considerava muito provável.

“Alguém mexendo nos seus papéis daqui 
a meio século vai encontrar a Pangênese 
e dizer “Olhe esta maravilhosa antecipa-
ção de nossas teorias modernas e aquele 
idiota estúpido, Huxley, impediu que ele 
a publicasse”. […] Tudo que eu vou dizer 
é: publique suas ideias, não tanto na for-
ma de conclusões definitivas, mas como 
desenvolvimentos hipotéticos das únicas 
pistas que temos no momento”. (Hux-
ley para Darwin. 16 de Julho de 1865. 
Darwin Correspondence Database, 
http://www.darwinproject.ac.uk/
entry-4875. Acessado em 06/Mar-
ço/2015. Tradução livre dos autores).
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Figura 2.
Esquema representando o 
processo de geração de novos 
indivíduos, por reprodução 
sexuada, de acordo com 
a hipótese da pangênese 
darwiniana. O embrião seria o 
conjunto de unidades – células, 
ou apenas gêmulas, parcialmente 
desenvolvidas – liberadas pelo 
corpo do parental ao longo de 
todo o seu desenvolvimento.

O objetivo geral da pangênese era fornecer 
uma explicação elaborada para o que se co-
nhecia na época a respeito dos mecanismos 
responsáveis pelo surgimento e herança da 
variação entre indivíduos dentro de uma 
mesma população. Dentre as ideias de Da-
rwin a respeito dessas questões estavam dois 
pressupostos muito populares em sua época 
e que estavam presentes, também, no sistema 
teórico do naturalista francês Jean-Baptiste 
de Lamarck (1744-1829) na forma de duas 
leis – “Uso e desuso” e “Herança dos caracte-
res adquiridos”.

Resumidamente, a hipótese da pangênese 
(do grego pan- todo e genesis- origem/nas-
cimento) era baseada na ideia de que toda 
a organização do corpo era capaz de repro-

duzir a si mesmo através de suas partes. De 
acordo com esta hipótese, cada unidade do 
organismo seria capaz de produzir pequenas 
gêmulas que, nutridas apropriadamente, se 
multiplicariam e se desenvolveriam em uni-
dades semelhantes àquelas nas quais tiveram 
origem. Após circularem pelo organismo 
durante certo tempo essas unidades, ainda 
parcialmente desenvolvidas, acomodar-se-
-iam nos órgãos reprodutivos, formando o 
embrião. Durante a fertilização, o conjunto 
de gêmulas de cada progenitor passaria por 
um processo de associação de modo a iniciar 
a formação de um novo indivíduo, o qual 
expressaria características de ambos os pais, 
explicando, assim, a semelhança entre des-
cendentes e parentais (Figura 2).

Outra característica das gêmulas era a dor-
mência. As gêmulas poderiam eventualmen-
te entrar em estado dormente sendo, então, 
repassadas por diversas gerações sem se ma-
nifestar até que, em dada geração, as caracte-
rísticas, codificadas numa gêmula dormente, 
voltassem a ser expressas. Esta propriedade 
das gêmulas era capaz de explicar o atavismo 
– reaparecimento de uma característica an-
cestral numa dada geração após ausente em 
diversas gerações anteriores.

As gêmulas seriam continuamente produzi-
das pelo organismo ao longo de toda a vida 
do indivíduo, portanto, gêmulas de todas as 

épocas do desenvolvimento seriam armaze-
nadas nos órgãos reprodutivos. Desse modo, 
as mudanças que ocorressem no corpo de 
um indivíduo ao longo de sua vida também 
passariam a ser codificadas em parte de suas 
gêmulas (somente naquelas produzidas 
após a mudança ter acontecido), podendo, 
portanto, ser passadas aos seus descenden-
tes. Assim a pangênese corroborava a lei da 
herança de caracteres adquiridos. Além dos 
caracteres, o momento em que uma gêmula 
passaria a ser expressa estava, também, co-
dificado nela. Isto explicava o aparecimento 
de certas características semelhantes em des-
centes e parentais na mesma idade.

Sociedade Brasileira de Genética 105

Genética na Escola – ISSN: 1980-3540



CONCEITOS EM GENÉTICA

A perspectiva materialista 
sustenta que a única coisa da 
qual se pode afirmar a existência 
é a matéria, assim, todas 
as coisas são compostas de 
matéria e todos os fenômenos 
são o resultado de interações 
materiais. Esta perspectiva se 
opõe ao idealismo que admite 
a ideia (alma, essência etc.) 
como base da existência e, 
também, ao dualismo que 
produz dicotomias do tipo corpo 
e alma, aparência e essência 
etc. No caso do darwinismo, a 
perspectiva materialista deixou 
de encarar a variação individual 
como estática, o resultado da 
expressão imperfeita de uma 
essência imaterial ou um ruído 
a ser evitado na atividade de 
ordenação (classificação) do 
mundo vivo. A variação individual 
passou a ser encarada como a 
realidade do mundo biológico e 
o material da evolução. A partir 
desta perspectiva materialista, 
Darwin pôde entender o 
processo de especiação como 
um processo de conversão 
da variação entre indivíduos, 
dentro de uma determinada 
população, em variação entre 
populações diferentes, no tempo 
e no espaço. Ou seja, o processo 
de especiação passou a ser 
entendido como um processo 
de transformação de variação 
intrapopulacional em variação 
interpopulacional.

Um paradigma é uma teoria 
geral pela qual, em detrimento de 
outras, vemos e interpretamos os 
dados da realidade (uma forma 
de “viseira conceitual”), ou seja, 
diferentes paradigmas trazem 
consigo uma linguagem com a 
qual descrevemos os dados e uma 
forma através da qual fazemos 
nossas observações e organiza-
mos nossos experimentos. O ter-
mo foi definido assim por Thomas 
Samuel Kuhn (1922-1996), um 
físico estadunidense conhecido 
pelo seu trabalho com a História 
e Filosofia da Ciência. Seu livro 
mais conhecido é “A Estrutura das 
Revoluções Científicas” publicado 
em 1962.

<a href=”http://www.shutterstock.com/gallery-1473677p1.html?cr=00&pl=edit-00”>Giovanni G</a> / <a href=”http://www.shutterstock.com/editorial?cr=00&pl=edit-00”>Shutterstock.com</a>

Ainda na formação do embrião, as diferentes 
gêmulas associavam-se em grupos de modo 
a formar cada estrutura num tempo e local 
apropriado. Assim, a pangênese era, também, 
capaz de explicar a manifestação de diversas 
anormalidades pela ocorrência de erros nes-
sas associações, que provocavam a expressão 
de características em locais do corpo, ou épo-
cas do desenvolvimento, inadequados.

Todas essas questões que Darwin se propôs 
a responder com a hipótese da pangênese es-
tavam até então sem uma resolução e eram 
motivo de debate entre os estudiosos da épo-
ca. Com a pangênese, além de uma só respos-
ta para todas estas perguntas, Darwin forne-
ceu uma explicação para a origem e natureza 
da variação (CASTAÑEDA, 1994), item 
fundamental para a ratificação de sua teoria 
evolutiva presente n’A Origem.

AS TEORIAS DE DARWIN  
E LAMARCK
A diferença entre as teorias evolutivas de La-
marck e Darwin é apresentada, muitas vezes, 
como sendo fundada na discordância entre 
eles em relação às leis de ‘uso e desuso’ e ‘he-
rança dos caracteres adquiridos’. Contudo, 
fica claro agora que, no que diz respeito ao 
mecanismo de produção de variação nova e 
ao modo como ela é repassada aos descen-
dentes, Darwin e Lamarck tinham algumas 
ideias muito semelhantes. O que não é sur-
preendente, uma vez que o ‘uso e desuso’ e a 
‘herança do adquirido’ eram concepções am-

plamente aceitas nos séculos XVIII e XIX 
(RODRIGUES, SILVA, 2011).

A real discordância entre as teorias dos dois 
naturalistas diz respeito ao entendimento do 
processo evolutivo. Para Lamarck, o proces-
so evolutivo definia-se como uma tendência 
natural ao aumento de complexidade dos se-
res vivos, o que era explicitado nas duas leis 
que representavam as verdadeiras novidades 
do seu sistema teórico – “tendência para o 
aumento da complexidade” (1ª lei) e “surgi-
mento de órgãos em função de necessidades 
que se fazem sentir e se mantêm” (2ª lei). 
Darwin, por outro lado, não via tendência 
alguma na evolução que não fosse aquela da 
transformação da variação intrapopulacional 
em variação interpopulacional por força da 
seleção natural. Portanto, na teoria evoluti-
va darwiniana não havia mais espaço para a 
ideia de aumento da complexidade dos seres 
vivos. A evolução acontecia sem propósito e 
não estava mais associada ao progresso, visto 
que os conceitos de melhora e complexidade 
tornam-se relativos a determinado tempo, 
espaço e outro indivíduo (ou espécie) usados 
como referência. Evolução, segundo a con-
cepção darwinista, definia-se por mudança e 
ramificação (Figura 3).

A teoria darwiniana da evolução rompeu, 
também, com o paradigma fixista ao apre-
sentar a variação numa perspectiva mate-
rialista. De acordo com Darwin a variação 
nada mais era do que a realidade do mundo 
natural e, deste modo, negava-se a perspec-
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Figura 3.
Esquema representando as 
concordâncias entre as ideias de 
Darwin e Lamarck, que diziam 
respeito a origem da variação e 
ao modo como ela era herdada, 
assim como as contradições entre 
as teorias evolutivas de ambos os 
naturalistas.

O paradigma fixista é o con-
junto de ideias que assume que 
todos os seres vivos pertencem 
a grupos fixos, os quais foram 
criados por um ou mais deuses 
e por ele(s) ordenado em uma 
escala hierárquica imóvel, na qual 
a espécie humana representa seu 
ponto mais elevado. Esse para-
digma engloba o pensamento 
de Platão (428/427-348/347 a. 
C.), Aristóteles (384-322 a. C) e 
a Bíblia (1500-450 a. C., livros 
do Antigo Testamento e 45-90 d. 
C., livros do Novo Testamento). 
Tal conjunto de ideias é parte 
fundamental da nossa cultura, a 
cultura ocidental, e é fortemente 
marcado pela noção de perfeição. 
Vem daí a crença de que a Na-
tureza é uma total harmonia, de 
que todos os seres vivos foram 
desenhados, de que todos os 
órgãos e sistemas funcionam da 
melhor maneira possível etc.

tiva tipológica, característica do paradigma 
fixista. O fixismo propõe, ainda hoje, que as 
espécies foram criadas e não se modificam ao 
longo do tempo, sendo a variação nada mais 
do que um desvio em relação a uma espécie 

tipo (original e perfeita) (SILVA, 2001). 
Embora, atualmente, não se aceite a expli-
cação de Darwin para hereditariedade, sua 
teoria evolutiva é um marco na história do 
estudo da evolução.

HISTÓRIA E NOVIDADE  
NO ENSINO DE BIOLOGIA
Mesmo em sua época, a “Hipótese Provisó-
ria da Pangênese” não obteve o mesmo êxito 
da teoria evolutiva de Darwin. Sua aceitação 
pela comunidade científica da época não foi 
unânime, mas apesar das críticas recebidas, 
seu autor manteve-se sempre convicto em re-
lação à plausibilidade da mesma.

A crítica de maior repercussão para a hipó-
tese de Darwin veio, porém, após sua mor-
te, com a publicação de August Weismann 
(1834-1914), em 1893, da teoria da continui-
dade do plasma germinativo. Weismann pro-
pôs que somente aquilo que fosse modificado 
no plasma dos gametas (“germeplasma”) seria 
herdado pelos descendentes. Assim, modi-
ficações no corpo dos indivíduos (“somato-
plasma”) durante sua vida não poderiam ser 
herdadas. Guiado por sua teoria sobre a here-
ditariedade, ele realizou um experimento que 
contradizia a herança dos caracteres adquiri-

dos e, consequentemente, a hipótese da pan-
gênese. Weismann convenceu boa parte da 
comunidade científica de sua época, e assim a 
concepção de herança dos caracteres adquiri-
dos perdeu muito de sua popularidade.

Eventualmente, a pangênese foi desacreditada 
e passou a ser considerada como um dos gran-
des equívocos de Darwin, sendo, ainda hoje, 
historicamente menosprezada e esquecida. 
Contudo, podemos dizer que, na época em que 
foi desenvolvida, a hipótese da pangênese re-
presentava uma boa resposta para as perguntas 
a que se propôs responder (qual o mecanismo 
para os efeitos do uso e desuso e para heran-
ça do adquirido, como se dá o atavismo, qual 
a origem das anormalidades etc.). Ela não foi, 
simplesmente, uma repetição do senso comum 
da comunidade científica a respeito da heredi-
tariedade naquele tempo. Os mecanismos de 
herança apresentados por Darwin eram mais 
sofisticados, pois compunham uma hipótese 
heurística que poderia ser adotada como dire-
triz, mesmo que provisória, para o estudo da 

Sociedade Brasileira de Genética 107

Genética na Escola – ISSN: 1980-3540



CONCEITOS EM GENÉTICA

hereditariedade. Serviu, por exemplo, para de-
terminar experimentos realizados por Francis 
Galton (1822-1911), primo de Darwin. Os ex-
perimentos de Galton envolviam a transfusão 
sanguínea em coelhos para testar a circulação 
das gêmulas na corrente sanguínea (STAN-
FORD, 2006). As explicações de Darwin para 
o problema da hereditariedade estavam, sem 
dúvida, de acordo com seu tempo.

Mais do que isso, de acordo com Ghiselin 
(GHISELIN, 1975, p.51), a hipótese da pan-
gênese era, também, parte do projeto darwi-
niano de unificação do estudo da Evolução 
com o estudo da Embriologia – ramo da Bio-
logia do Desenvolvimento que estuda as fases 
de formação e desenvolvimento do embrião. 
Na época, questões relacionadas ao desenvol-
vimento eram correntemente abordadas em 
estudos evolutivos, porém de modo pouco sis-
temático. Darwin reconheceu que os estudos 
embriológicos poderiam trazer esclarecimento 
sobre o processo evolutivo, no sentido de que 
a variação presente no mundo natural poderia 
ser melhor compreendida através do estudo da 
morfogênese.

No entanto, a redescoberta dos trabalhos de 
Gregor Mendel (1822-1884) logo no início do 
século XX promoveu a separação entre Evolu-
ção e Embriologia. A matemática robusta da 
genética e a possibilidade de, assim, se testar 
a evolução dentro de laboratórios ganhou a 
comunidade científica. Com os posteriores tra-
balhos de Ronald Fisher (1890-1962), Sewall 
Wright (1889-1988) e John Haldane (1892-
1964) foi estabelecida a Teoria Sintética da 
Evolução (TSE), definindo a evolução, pura 
e simplesmente, como uma mudança das fre-
quências gênicas em populações naturais (SIL-
VA, 2001). 

Apesar de, no século XX, a influência do de-
senvolvimento no processo evolutivo ter sido 
negligenciada e, naquele momento, não haver 
mais espaço para a discussão de hipóteses como 
a da pangênese, hoje, no século XXI, estudos 
defendendo a necessidade de se interpretar os 
processos evolutivos a partir da perspectiva 
do desenvolvimento foram retomados. Graças 
às novidades evidenciadas com os avanços da 
Biologia Molecular ao longo dos séculos XX 
e XXI, surgiu uma nova linha de estudo em 
evolução chamada Evo-devo (Biologia Evolu-

tiva do Desenvolvimento). Neste sentido, o 
projeto darwiniano de unificação evolução/
desenvolvimento com sua hipótese provisória 
da pangênese poderia ser visto como uma es-
pécie de prenunciação da Evo-devo.

Como escreveu Ghiselin, “é seguro dizer 
que ela (a hipótese da pangênese) não es-
tava errada no sentido de ser falsa, pois 
não estava tão distante do que nós consi-
deramos verdade. A ideia de que a evolu-
ção envolve mudanças nos mecanismos de 
desenvolvimento é um fato, sua utilidade 
somente os imprudentes e desinformados 
poderiam negar. […] Ainda sim a hipó-
tese provisória me parece ter um grande 
problema: ela era anacrônica. Deu uma 
resposta do século IX para uma questão 
do século XVIII que precisava ser traba-
lhada em termos do século XX.” (GHI-
SELIN, 1975, p. 55).
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Concluímos com este trabalho que a discus-
são da hipótese da pangênese de Darwin em 
sala de aula, primeiro, pode trazer esclareci-
mentos sobre o empreendimento científico. 
Mostra que algumas ideias não aceitas atu-
almente podem ter sido plausíveis em perío-
dos históricos anteriores e que as explicações 
dependem do conhecimento que se tem na 
época. Segundo, pode permitir uma melhor 
abordagem das semelhanças e diferenças en-
tre as ideias de Darwin e Lamarck ao eviden-
ciar que um dos principais tipos de herança 
que Darwin queria explicar era a herança de 
caracteres adquiridos, noção defendida tam-
bém por Lamarck.

Por fim, com o uso da História da Ciência, 
é possível rediscutir o lugar da hipótese da 
pangênese na história da Biologia do Desen-
volvimento, da Genética e da Biologia Evo-
lutiva. Afinal, era uma hipótese que, além de 

responder elegantemente às mais diversas 
questões em herança da época e cumprir seu 
papel de definir a origem e natureza da varia-
ção e como ela seria herdada, apresentava um 
grande poder heurístico. Hoje, levando em 
consideração a atual emergência da Evo-devo, 
é possível dizer que a pangênese foi, e conti-
nua sendo, historicamente injustiçada ao ser 
apresentada, apenas, como o “erro de Darwin”.

REFERÊNCIAS
CASTAÑEDA, A. C. As ideias de herança de 

Darwin: suas explicações e sua importância. 
Revista da SBHC, v. 11, p. 67-73, 1994.

Darwin Correspondence Database, http://www.
darwinproject.ac.uk/entry-4875 acessado 
em 06/03/2015).

DARWIN, C. R. The Power of Movement in 
Plants. London: John Murray, 1880.

DARWIN, C. R. 2002. A Origem das espécies. 
Belo Horizonte: Editora Itatiaia, 2012. 
Tradução de Eugênio Amado da obra “Ori-
gin of Species”. London: John Murray, 1859.

DARWIN, C. R. The Descent of Man and Selec-
tion in Relation to Sex. London: John Murray, 
1871.

DARWIN, C. R. The Expression of the Emotions 
in Man and Animals. London: John Murray, 
1872.

DARWIN, C. R. The variation of animals and 
plants under domestication. London: John 
Murray, 1868.

GHISELIN, M. T. The rationale of pangenesis. 
Genetics, v. 79, p. 47-57, 1975.

MARTINS, L. A.-C. P. Lamarck e as quatro leis 
da variação das espécies. Epistéme. Filosofia e 
História da Ciência em Revista, vol. 2, n. 3, p.: 
33-54, 1997.

POLIZELLO, A. Modelos microscópicos de 
herança no século XIX. Filosofia e História 
da Biologia, vol. 7, n. 2, p. 137-155, 2012.

RODRIGUES, R. F. C.; SILVA, E. P. Lamarck: 
fatos e boatos. Ciência Hoje, v. 48, n. 285, 
p.68-70, 2011.

SILVA, E. P. A short history of evolutionary the-
ory. História, Ciências, Saúde-Manguinhos, v. 
8, n. 3, p. 671-687, 2001.

STANFORD, P. K. Darwin’s pangenesis and the 
problem of unconceived alternatives. British 
Journal for the Philosophy of Science, v. 57, p. 
121-144, 2006.

Sociedade Brasileira de Genética 109

Genética na Escola – ISSN: 1980-3540

http://www.darwinproject.ac.uk/entry-4875
http://www.darwinproject.ac.uk/entry-4875


Guilherme Peterle1, Eliomar Alves Carneiro1, Anderson Luiz Vighini2, Marcus Gabriel Soares Rodrigues2,  
Victor Hugo Colombi3, Marcela Ferreira Paes4

1 Bacharelando em Agronomia, Instituto Federal do Espírito Santo, campus Santa Teresa, ES
2 Licenciando em Ciências Biológicas, Instituto Federal do Espírito Santo, campus Santa Teresa, ES
3 Doutorando em Biologia Animal, Centro de Ciências Humanas e Naturais, Departamento de Biologia, Universidade Federal do Espírito Santo, ES
4 Instituto Federal do Espírito Santo, campus Vila Velha, ES

Autor para correspondência: guilhermepeterle15@gmail.com

GENÉTICA E SOCIEDADE

Diabetes mellitus 
tipo 1 e suas 
consequências sociais
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O diabetes mellitus é uma doença endócrina crônica 
caracterizada pela não produção de insulina pelo 

pâncreas (tipo 1 ou insulina-dependente ou juvenil) ou 
pela não utilização eficiente da insulina (tipo 2 ou não-
insulina-dependente ou de início tardio), ambas as 
formas causam aumento das taxas de glicose no plasma 
(hiperglicemia). De acordo com projeções da Organização 
Mundial de Saúde, em 2014, cerca de 340 milhões de 
pessoas em todo mundo estariam acometidas pela doença 
e aproximadamente 15 milhões morrerão em 2015. Se 
não tratada adequadamente, a doença pode ser letal ou 
extremamente incapacitante, gerando um grande impacto 
na vida profissional e familiar dos pacientes e/ou seus 
cuidadores. Apesar de menos frequente na população 
mundial, a diabetes tipo 1, foco desse artigo, é a doença 
endócrina crônica mais frequente na população jovem e 
não existe, até o momento, nenhuma forma de prevenção 
eficiente, tampouco cura. Mais informações acerca dessa 
enfermidade devem ser divulgadas a fim de auxiliar na 
compreensão dessa doença tão estigmatizante, a fim de 
proporcionar uma melhor qualidade de vida aos pacientes 
e seus cuidadores.
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1. DIABETES MELLITUS
O diabetes mellitus é caracterizado por dis-
túrbios associados a hiperglicemia, isto é, por 
níveis elevados de glicose no plasma. A do-
ença pode ser classificada em duas grandes 
classes: diabetes mellitus insulina-depen-
dente (DMID) ou tipo 1, de início juvenil 
(foco desse artigo); e diabetes mellitus não-
-insulina-dependente (DMNID) ou tipo 2, 
de início tardio 

1.1 Epidemiologia
De acordo com projeções da Organiza-
ção Mundial de Saúde em 2014 o diabetes 
mellitus acometeu cerca de 9% da população 
mundial. Ademais, será a oitava causa de 
mortes em todo o mundo. Tal valor repre-
sentará 2,7% de todos os óbitos no período, 
sendo que 55% serão mulheres. Já em 2030, 
a projeção chega a 3,5% dos óbitos, ou seja, 
um milhão de pessoas a mais poderá morrer 
da doença. Ela ocupará a quinta posição no 
mesmo ranking e afetará a mesma proporção 
de mulheres do que em 2015.

Estudos epidemiológicos mundiais realiza-
dos com pacientes acometidos pelo DMID 
mostram que o número de casos aumenta de 
2 a 5% ao ano. A nível mundial, observam-
-se diferenças na incidência da doença quan-
do comparam-se populações distintas. Por 
exemplo, as chances de desenvolver a doença 
são 350 vezes maiores na Finlândia do que 
em países da América Latina. Ademais, as 
populações dos países africanos também 
possuem uma incidência menor da doen-
ça do que os mais desenvolvidos. Acredita-
-se que tal fato seja, principalmente, devido 
a diferenças no ambiente onde vivem essas 
populações, e nem tanto por diferenças na 
frequência alélica dos genes envolvidos no 
aumento da susceptibilidade. Estudos inci-
pientes indicam que a redução da exposição a 
agentes infecciosos, muito comum em países 
desenvolvidos, pode contribuir no aumento 
da incidência das doenças autoimunes, in-
cluindo o DMID.

Já no Brasil, existem poucos registros epide-
miológicos do diabetes mellitus, porém sabe-
-se que as cidades das regiões Sul e Sudeste, 
consideradas de maior desenvolvimento eco-
nômico do país, apresentam maiores preva-

lências do diabetes mellitus e de tolerância 
à glicose diminuída. No Rio Grande do Sul, 
estima-se que cerca de nove mil crianças 
e adolescentes estejam acometidos com o 
DMID. No Brasil, a estimativa é de 7,8 ca-
sos/100.000 pessoas com menos de 20 anos 
de idade.

1.2 Diabetes mellitus  
insulina-dependente (DMID)
O DMID é uma doença crônica de início sú-
bito que se desenvolve mais frequentemente 
em crianças e em adultos jovens de até 30 
anos, é raramente diagnosticada nos primei-
ros meses de vida, sendo a faixa etária de 10 
a 15 a com maior incidência de casos. Por 
esse motivo, ela é conhecida como diabetes 
“juvenil”. A etiologia da doença é multifato-
rial, pois para se manifestar é necessária uma 
combinação de fatores genéticos, imunoló-
gicos e ambientais. Os principais sintomas, 
que justificam uma investigação direcionada 
para o diagnóstico, são excreção excessiva de 
urina, sede, fome constante, perda de peso, 
alterações na visão e fadiga.

Cerca de 90% dos pacientes que desenvol-
vem o DMID sofre um ataque autoimune 
seletivo das células-beta produtoras de insu-
lina, nas ilhotas de Langerhans do pâncreas; 
os outros 10% são idiopáticos. Em ambos os 
casos, a doença é caracterizada pela deficiên-
cia de produção de insulina por essas células. 
Sendo assim, os pacientes ficam, obrigato-
riamente, dependentes de insulina exógena 
para sobreviver.

Regnéll e Lernmark (2013) analisaram es-
tudos realizados em crianças com risco ge-
nético aumentado para doença, e sugeriram 
que o desenvolvimento do DMID é feito em 
duas etapas. O primeiro passo envolve uma 
série de fatores ambientais, como exposição 
a vírus e decorrentes também da alimenta-
ção e de fatores antropométricos e psicosso-
ciais que podem contribuir para o desenvol-
vimento das lesões autoimunes do pâncreas. 
Nessa etapa, é possível identificar marcado-
res de destruição imunológicas (anticorpos) 
nas células-beta contra as proteínas insulina, 
descarboxilase ácido glutâmico 65, insulino-
ma antígeno 2 e transportador ZnT8. Após 
a lesão inicial, essas células perdem a capa-
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cidade de produzir insulina e quanto maior 
o número de anticorpos encontrados nas 
lesões autoimunes, maior a probabilidade 
do paciente desenvolver a doença. É válido 
ressaltar que o conhecimento acerca das vias 
metabólicas responsáveis por tais lesões ain-
da é insipiente. O segundo passo, ou seja, o 
surgimento das manifestações clínicas está 
diretamente relacionado com a perda da fun-
ção das ilhotas de Langerhans causadas pelo 
ataque autoimune citado no passo 1. Infeliz-
mente, ainda não existe tratamento para ini-
bir o ataque autoimune (Fase 1), tampouco 
há meios para restabelecer a produção endó-
gena da insulina nesses pacientes (Fase 2).

1.3 Diabetes mellitus não-
insulina-dependente (DMNID)
Os mecanismos moleculares responsáveis 
pelo desenvolvimento do DMNID ainda 
são pouco compreendidos e a doença difere 
do DMID por diversas características. Por 
exemplo, enquanto os pacientes acometidos 
com o DMID param de produzir a insulina, 
os portadores do DMNID não sofrem o ata-
que das células-beta do pâncreas e, de fato, a 
produção de insulina endógena não é cessa-
da. Porém, as células alvo têm dificuldade em 
utilizá-la, ou seja, sofrem resistência à insu-
lina. O diabetes DMNID tem início tardio, 
ocorre tipicamente em pacientes acima de 40 
anos que não praticam atividades físicas e es-
tão acima do peso. Em países desenvolvidos, 
a incidência está aumentando em indivídu-
os mais jovens, principalmente por causa da 
obesidade. Ela pode ser tratada, ou controla-
da, com modificação na dieta e medicamen-
tos orais. Esse tipo é o mais frequente, sendo 
responsável por mais de 90% dos casos de 
diabetes e a morbidade e mortalidade estão 
normalmente relacionadas com ataques car-
díacos, cegueira e falência renal. Os sintomas 
são similares aos do DMID, mas menos in-
tensos. Consequentemente, a doença pode 
levar anos para ser diagnosticada.

2. DMID: UMA DOENÇA 
AUTOIMUNE MULTIFATORIAL
Conforme previamente dito, a etiologia do 
diabetes tipo 1 é de origem multifatorial e 
para que a doença se manifeste é necessário 
que o limiar de susceptibilidade seja cruza-

do. Para tanto, é necessário uma complexa 
combinação de fatores genéticos e ambien-
tais, onde cada um tem um pequeno efeito 
e o somatório de todos os fatores contribui 
para o desenvolvimento da doença. É váli-
do ressaltar que, para identificar as vias me-
tabólicas e auxiliar a compreender melhor 
a biologia e desenvolver os tratamentos 
para as doenças com herança multifatorial, 
é importante mensurar a contribuição dos 
fatores supracitados. Contudo, tal tarefa 
ainda é um desafio para os estudiosos do 
assunto.

Atualmente, uma das estratégias mais efi-
cientes para estimar a influência relativa dos 
fatores genéticos e ambientais na herança 
multifatorial é o estudo de gêmeos. Obser-
va-se empiricamente a taxa de concordância 
da característica entre gêmeos monozigóti-
cos (idênticos) e dizigóticos (fraternos). 
Tais valores são utilizados para medir a 
herdabilidade das doenças multifatoriais. 
Quando a estimativa da herdabilidade se 
aproxima de 1, significa que existe forte in-
fluência genética no desenvolvimento da ca-
racterística, ao passo que valores próximos 
a zero mostram que o ambiente tem maior 
influência no surgimento da característica. 
Atualmente, há poucos estudos indicando 
a herdabilidade de doenças multifatoriais e 
o mesmo ocorre com o diabetes tipo 1. Isso 
ocorre, principalmente, pela dificuldade em 
monitorar os gêmeos de uma determinada 
população.

Um dos estudos disponíveis, feito com 
22.650 pares de gêmeos finlandeses, indi-
cou uma taxa de concordância de 27,3% e 
3,8% entre gêmeos monozigóticos e dizi-
góticos, respectivamente. Sendo assim, a 
herdabilidade da doença nessa população 
é de aproximadamente, 50%. Esses dados 
mostram que, de fato, fatores ambientais e 
genéticos influenciam no desenvolvimen-
to da doença. Outros estudos corroboram 
esses resultados. É válido ressaltar que os 
familiares, geralmente, não são afetados, o 
que mostra uma característica frequente na 
herança multifatorial. Por outro lado, a her-
dabilidade do diabetes tipo 2 pode chegar 
a 90%, indicando que esse tipo de diabetes 
sofre mais influência de fatores genéticos do 
que a tipo 1.
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2.1 Fatores ambientais
Conforme mostrado no estudo supracitado, 
os fatores genéticos são importantes, mas 
não suficientes para causar o DMID. Sen-
do assim, os fatores ambientais influenciam 
fortemente no desenvolvimento das “ilhas 
autoimunes” no fígado. 

Especula-se que estresse psicológico possa 
ser fator de risco para o DMID. Os eventos 
negativos ocorridos nos primeiros dois anos 
de vida, acontecimentos que causaram difi-
culdades de adaptação, o comportamento 
infantil desviante ou problemático e o fun-
cionamento familiar caótico foram ocorrên-
cias comuns dentro do grupo com a doença, 
podendo ser considerados possíveis fatores 
de risco na aquisição do DMID. Acredita-
-se que o estresse psicológico pode causar a 
destruição imunológica das células beta do 
pâncreas, causando deficiência na produção 
de insulina, que deve ser administrada ao pa-
ciente neste caso. Assim, cada vez mais se ad-
mite que aspectos emocionais, afetivos, psi-
cossociais, a dinâmica familiar e até mesmo 
a relação médico-paciente podem influenciar 
o controle do diabetes. Nesse sentido, é re-
conhecida a importância dos fatores psico-
lógicos tanto para o surgimento quanto para 
o controle metabólico do diabetes. Sendo 
assim, lidar com uma doença crônica como 
o diabetes requer o uso de recursos psicoló-
gicos e ambientais a fim de viabilizar a convi-
vência com o fato. 

2.2 Fatores genéticos
Estudos genéticos realizados com pacientes 
afetados pelo DMID e in vitro têm ajudado 
a elucidar os mecanismos genéticos que con-
tribuem para o desenvolvimento da doença. 
Os estudos de mapeamento genético cada 
vez mais revelam os complexos mecanismos 
genéticos envolvidos na perda da auto-into-
lerância imunológica e o consequente desen-
volvimento do DMID.

Sabe-se que os principais genes envolvidos 
nesse processo são os do complexo principal 
de histocompatibilidade HLA, localizados 
no cromossomo 6, na região 6p21.3. Inclu-
sive, eles são responsáveis por mais de 40% 
da agregação familiar dessa doença. Em ver-
tebrados, essa região cromossômica tem um 

papel crucial na imunidade inata e adaptati-
va. Atualmente, foram localizados 28 genes 
associados com o DMID em outras regiões 
cromossômicas. Entretanto, a função desses 
genes na patogenia da doença ainda não está 
clara, mas alguns deles são importantes na 
resposta imune (tabela 1). 

Devido à complexidade da determinação 
genética do DMID, que inclui, herança poli-
gênica, interação gene-gene e interação gene-
-ambiente, a elucidação das bases genéticas 
do DMID é um dos grandes desafios para 
a medicina. A compreensão dessa complexa 
interação, responsável pelo ataque autoimu-
ne e o desenvolvimento das características 
clínicas da doença é uma grande promessa 
para o desenvolvimento de estratégias pre-
ventivas e tratamento mais eficaz da doença. 

3. DMID E SEUS IMPACTOS 
NA SOCIEDADE
Atualmente, o aumento do número de pes-
soas com doenças crônico-degenerativas tem 
se constituído em um desafio para os servi-
ços de saúde e para a sociedade. Segundo a 
Organização Mundial da Saúde, DMID é 
uma das mais importantes doenças crônicas 
da infância em esfera mundial.

O DMID apresenta como peculiaridades 
marcantes a duração e o risco de complica-
ções, exigindo cuidados permanentes, colo-
cando em evidência o papel da família e da 
comunidade escolar, principalmente quando 
se refere à criança. Neste estudo objetivamos 
identificar quais os impactos que essa doença 
crônica gera na dinâmica escolar e familiar.

O impacto de uma doença crônica, no caso o 
DMID, sobre a família pode ocorrer nas es-
feras financeira, comportamental, somática 
e social, sendo frequente encontrá-las inter-
-relacionadas.

O desenvolvimento do adolescente, normal-
mente, é associado a alterações psicossociais, 
e os portadores da doença, geralmente, de-
senvolvem sintomas mais acentuados de de-
pressão, ansiedade e baixa autoestima. Con-
sequentemente, 36% desses adolescentes 
desenvolvem alguma desordem psicossocial 
no primeiro ano da convivência com a do-
ença. Portanto, um adequado acompanha-
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Cromossomo Símbolo  
do gene1 Localização Nome do gene Gene ID*

1

FAM46B 1p36.11 amily with sequence similarity 46, member B 115572

OLFML3 1p13.2 Olfactomedin-like 3 56944

HIPK1 1p13.2 Homeodomain interacting protein kinase 1 204851

NSL1 1q41 NSL1, MIS12 kinetochore complex component 25936

IL10 1q31-q32 Interleukin 10 3586

2 GCA 2q24.2 grancalcin, EF-hand calcium binding protein 25801

4 TMEM129 4p16.3 transmembrane protein 129, E3 ubiquitin protein ligase 92305

6

FYN 6q21 FYN proto-oncogene 2534

HLA-J 6p21.31 major histocompatibility complex, class I, J (pseudogene) 3137

PPP1R11 6p21.3 protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 11 6992

ITPR3 6p21 inositol 1,4,5-trisphosphate receptor, type 3 3710

OR2B6 6p21.3 olfactory receptor, family 2, subfamily B, member 6 26212

OR5V1 6p22.1 olfactory receptor, family 5, subfamily V, member 1 81696

HIST1H4E 6p22.2 histone cluster 1, H4e 8367

HIST1H2BF 6p22.2 histone cluster 1, H2bf 8343

GUSBL1 6p21 glucuronidase, beta pseudogene 2 387036

ZNF192 6p21.3 zinc finger with KRAB and SCAN domains 8 7745

RING1 6p21.3 ring finger protein 1 6015

TRIM27 6p22 tripartite motif containing 27 5987

PPP1R10 6p21.3 protein phosphatase 1, regulatory subunit 10 5514

VPS52 6p21.3 vacuolar protein sorting 52 homolog (S. cerevisiae) 6293

PHF1 6p21.3 PHD finger protein 1 5252

BAK1 6p21.3 BCL2-antagonist/killer 1 578

MICA 6p21.33 MHC class I polypeptide-related sequence A 100507436

OR2B3 6p22.1 olfactory receptor, family 2, subfamily B, member 3 442184

HCP5P2 - - -

HCG4P3 6p21.3 HLA complex group 4 pseudogene 3 353001

OR2U1P
6p22.2-
p21.32

olfactory receptor, family 2, subfamily U, member 1 pseudogene 26695

VN1R14P 6p22-p21 vomeronasal 1 receptor 14 pseudogene 387320

HCG2P8 - - -

HCGVIII-2 6p21.3 HCGVIII-2 pseudogene 353000

RPS10P1 6p21 ribosomal protein S10 pseudogene 1 394255

7 IKZF1 7p12.2 IKAROS family zinc finger 1 10320
1 Baseado em Qiu et al. (2014)

Tabela 1. 
Genes já associados com 
susceptibilidade aumentada ao 
DMID.
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mento familiar e escolar é fundamental para 
aumentar a qualidade de vida e a aderência 
ao tratamento e controle metabólico. 

O tratamento do diabetes tipo I é realizado 
através de: dieta alimentar; prática de exercí-
cios físicos; monitorização de glicose, insuli-
noterapia, e educação diabetológica. Diante 
dos problemas acarretados por essa doença, 
os profissionais da área da educação podem 
atuar juntamente com as famílias na busca 
por uma melhor qualidade de vida escolar 
e social desses afetados. O bom controle do 
diabetes exige vigilância e cuidados 24 horas 
por dia, das quais 5 a 7 horas serão passadas 
em atividades escolares, longe dos pais.

Garantir os cuidados à criança diabética na 
escola é indispensável em curto prazo, para 
a sua segurança e em longo prazo, para al-
cançar todo o potencial acadêmico e uma 
plena qualidade de vida. Para tanto, o ideal 
seria a escola ter em seu quadro de profis-
sionais pessoas capacitadas para auxiliar na 
identificação dos casos existentes e, a partir 
daí, acompanhar a rotina desses alunos de 
forma a colaborar com o tratamento dessas 
crianças, contribuindo assim para seu desen-
volvimento escolar, social e psicológico. São 
exemplos desses profissionais os nutricionis-
tas, psicólogos e outros profissionais treina-
dos para efetuar os primeiros socorros, caso 
haja necessidade. 

O plano alimentar, durante o dia, deve adap-
tar-se ao perfil e à sua rotina fora de casa e 
à dose de insulina previamente administrada 
de manhã, antes de sair. Assim, é importante 
que haja certa regularidade na composição e 
horário das refeições. Para evitar sentimen-
tos de isolamento, a criança deve comer à 
mesa com os colegas, sem dietas especiais. E, 
é conveniente, que os pais conheçam previa-
mente os horários e o cardápio da semana, 
de modo a planejarem a dose de insulina e as 
demais refeições.

A alimentação desses portadores deve ser 
adequada de acordo com a necessidade ca-
lórica e nutricional, garantindo assim o 
controle da glicemia e evitando possíveis 
complicações. A alimentação das crianças 
deve ter atenção especial, pois é nessa fase da 
vida que são adquiridos os hábitos que irão 
acompanhá-las pelo resto de suas vidas. Uma 

alimentação adequada desde a infância pode 
prevenir uma série de outras doenças. É re-
comendado realizar de 5 a 6 refeições ao dia, 
incluindo lanches nos horários intermediá-
rios das principais refeições.

Também é recomendado estimular a práti-
ca de atividade física regular e programada, 
pois isso ajuda a diminuir o nível de glicose 
no sangue e torna a ação da insulina mais efi-
ciente (no caso do DMID). É indicado que a 
criança realize um lanche antes da atividade 
ou diminua a dose de insulina injetável, para 
que não entre num quadro de hipoglicemia 
(sempre que possível, deve-se ter tabletes de 
glicose para o caso de uma reação hipoglicê-
mica). 

Atividades físicas, alimentação balanceada e 
acompanhamento de nutricionistas e demais 
profissionais da área de saúde, bem como, 
ações realizadas nas escolas por profissionais 
da educação que lidam diariamente com es-
sas crianças afetadas pelo DMID, são funda-
mentais para o desenvolvimento social, edu-
cacional das mesmas, minimizando assim os 
impactos dessa doença. 

Considerando a disponibilidade terapêutica 
efetiva, ainda é preciso compreender o quão 
penoso torna-se o tratamento para as crian-
ças portadoras, famílias, sociedade e ambien-
te escolar, pois no diabetes tipo 1, a principal 
morbidade está relacionada com as com-
plicações em longo prazo da hiperglicemia 
crônica, que caracteriza-se pelo elevado nível 
de glicose no sangue. Estas possíveis compli-
cações podem ser divididas em complicações 
microvasculares como retinopatia (perda po-
tencial da visão), falência renal (nefropatia), 
dano aos nervos periféricos (neuropatia), e 
danos ao sistema nervoso autonômico (neu-
ropatia autonômica), e complicações macro-
vasculares como doenças cardiovasculares, 
vascular periférica e cerebrovascular, além de 
constantemente estarem associadas a outros 
fatores de risco artereoescleróticos, ou seja, 
de doenças inflamatórias crônicas que inter-
ceptam os vasos sanguíneos mesmo em in-
divíduos não diabéticos, como por exemplo, 
hipertensão arterial e hiperlipidemia.

Em particular, a doença requer da criança 
e do adolescente diabético, da família, da 
comunidade escolar e dos profissionais de 
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saúde, esforços conjuntos para que os porta-
dores atinjam um bom controle metabólico, 
a fim de minimizar as complicações advindas 
a longo prazo.

O avanço na descoberta dos fatores genéticos 
e ambientais que influenciam no desenvolvi-
mento do DMID está sendo fundamental 
para a compreensão das vias metabólicas re-
lacionadas com o desenvolvimento das ilhas 
autoimunes e manifestação clínica da doen-
ça. Contudo, muitos estudos ainda devem 
ser realizados para compreender mais clara-
mente esse processo. 

É válido ressaltar que além de investimentos 
na pesquisa básica, é necessário investir na 
melhoria da qualidade de vida dos pacientes 
e pessoas que o cercam. Dessa forma, será 
possível auxiliá-los a lidar com as despesas 
financeiras e tornar mais eficazes as interven-
ções psicológicas, muitas vezes necessárias. 
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Tendo em vista a importância da argumentação no ensino de ciências, 
analisamos uma sequência de aulas de Genética que envolveu a leitura de 

texto sobre a estrutura e a importância do DNA para identificar se a professora 
realiza ações que estimulam os alunos a argumentar e, também, se a fala da 
professora e o texto usado em aula apresentam argumentos. O modelo de análise 
foi o Padrão Argumentativo de Toulmin (TAP). Verificou-se que a professora 
realiza ações que estimulam os alunos a argumentarem de forma coerente com 
o objetivo da aula, porém, utiliza poucos argumentos, tanto em sua fala, quanto 
no texto utilizado. Os dados aqui apresentados permitem afirmar que é possível 
estimular os alunos a argumentar utilizando uma estratégia didática tradicional, 
desde que este seja um objetivo claro do planejamento didático.
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INVESTIGAÇÕES EM ENSINO DE GENÉTICA

INTRODUÇÃO
Há algumas décadas a argumentação é 
apontada como elemento crucial da ciência. 
A valorização dessa linguagem pode ser jus-
tificada pelas ideias da alfabetização cientí-
fica, segundo as quais o ensino de ciências 
deveria abordar todos os elementos rela-
cionados à ciência (HURD, 1998; OCDE, 
2007; SASSERON, CARVALHO, 2008; 
BYBEE et al., 2009). Outras duas linhas 
de raciocínio também defendem essa abor-
dagem, apontando que a argumentação é 
parte do conteúdo a ser ensinado e que a 
argumentação ajuda o aluno a aprender 
os conceitos científicos (TIBERGHIEN, 
2008).

O cientista argumenta quando explica 
um fenômeno de acordo com determina-
das teorias, apresentando evidências que 
apoiam seu ponto de vista. Isso ocorre em 
diferentes esferas, desde em reuniões coti-
dianas de laboratório, encontros científicos 
(simpósios, congressos) e em artigos publi-
cados (OSBORNE et al., 2004; SAMP-
SON, CLARK, 2008; McNEILL, 2009). 
Da perspectiva do professor, a prática ar-
gumentativa permite apresentar como os 
conhecimentos são construídos e estabe-
lecidos pela comunidade científica, pode 
ajudar o aluno a pensar cientificamente e 
facilitar o aprendizado dos conteúdos con-
ceituais escolarizados a partir do conheci-
mento científico (OSBORNE et al., 2004; 
VONAUFSCHNAITER et al., 2008; JI-
MÉNEZ-ALEIXANDRE, ERDURAN, 
2008).

Apesar de vários trabalhos indicarem si-
tuações em que os alunos constroem ar-
gumentos, o mecanismo pelo qual os alu-
nos se tornam fluentes nessa linguagem 
ainda não são claros (CHANG, CHIU, 
2008) e sabe-se que o desenvolvimento da 
argumentação é gradual e multifacetado 
(KUHN et al., 2013). Assim, é importante 
que os professores construam estratégias 
de ensino que tenham como objetivo a 
argumentação ( JIMÉNEZ-ALEIXAN-
DRE, ERDURAN, 2008; WALKER, 
SAMPSON, 2013). 

Trabalhos sobre a argumentação de alu-
nos são comuns em contextos de experi-
mentação, aulas práticas e de discussões 
sócio-científicas (e.g. KELLY et al., 1998; 
ERDURAN et al., 2004; SANDOVAL, 
MILLWOOD, 2005; KUALATUNG et 
al., 2013; WALKER, SAMPSON, 2013). 
Berland e Lee (2012), por exemplo, anali-
saram alunos discutindo sobre dados de 
interação entre espécies e o conceito de 
predação. Com exceção de um grupo, os 
alunos chegaram a um consenso a partir 
dos dados observados e, mesmo cometen-
do erros conceituais, passam a entender o 
papel do uso de argumentos nas discussões 
com colegas para construir significados, até 
chegar a um consenso. Portanto, o emprego 
de argumentos na escola e a reflexão sobre 
esse uso possibilita a construção social do 
conhecimento.

Ozdem et al. (2013) indicam que em situ-
ações de laboratório e de discussão, alunos 
de licenciatura utilizam argumentos de ca-
ráter científico. Com frequência, os alunos 
empregam, por exemplo, uma observação 
pontual como evidência ou descrevem re-
lações causais positivas entre dois eventos. 
Estudos como esse mostram que atividades 
que envolvem argumentação são interessan-
tes para evidenciar particularidades do dis-
curso científico.

Na literatura há poucos trabalhos que in-
diquem se estratégias didáticas mais tra-
dicionais também podem ser pensadas de 
forma a estimular os alunos a argumenta-
rem em ciências. Da mesma forma, não há 
muitos estudos sobre a formação inicial ou 
continuada de professores no que diz respei-
to à argumentação (OZDEM et al., 2013; 
BRAUND et al., 2013). Com a intenção de 
contribuir para preencher essa lacuna, neste 
artigo discutimos se as ações de uma profes-
sora de ensino médio durante atividades de 
leitura e discussão de texto podem estimular 
os alunos a argumentar. Além disso, analisa-
mos os argumentos fornecidos pela profes-
sora e pelo material didático nessas aulas de 
Genética, que abordaram a estrutura e fun-
ção do DNA. 
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METODOLOGIA

Contexto analisado
Os dados foram coletados no primeiro se-
mestre de 2008, em uma escola pública da 
Zona Oeste da cidade de São Paulo. A escola 
contava com duas turmas no 3º ano do En-
sino Médio, totalizando 60 alunos, com per-
fil heterogêneo no que diz respeito ao nível 
socioeconômico. Entre os alunos analisados 
não havia defasagem idade/série expressiva, 
sendo que todos tinham entre 16 e 18 anos. 
A escola é aberta a projetos de investigação 
de diferentes temas, o que fez com que os 
alunos estivessem acostumados com a pre-
sença de outras pessoas, além dos professo-
res, na sala de aula.

É possível afirmar que a professora de Biolo-
gia responsável pelas classes tinha uma for-
mação superior à da média da rede pública, 
pois, na ocasião da coleta dos dados deste es-
tudo, ela cursava o doutorado em Educação. 
Apesar da professora estar estudando, em 
nível de pós-graduação, sobre o uso da argu-
mentação no ensino de ciências, seu contato 
com a argumentação como objetivo de aulas 
para o Ensino Médio era recente. Por isso, 
para fins deste estudo, ela foi considerada 
iniciante no que diz respeito ao conhecimen-
to sobre argumentação. 

A sequência didática analisada
Este trabalho teve como foco três aulas em 
que ocorreu a leitura dialogada de um texto 
intitulado “A estrutura do DNA”, que aborda 
a importância e a função do material genético 
nas células (Anexo 1). O texto foi produzido 

pela professora com base no livro didático uti-
lizado naquele ano e em uma apostila de um 
curso de graduação em Genética. O texto está 
estruturado em tópicos de frases curtas que 
fazem referências a alguns eventos da história 
da Genética acompanhados do ano em que 
ocorreram, formando uma linha do tempo, 
além de sintetizar resultados de experimentos. 

A professora leu o texto para os alunos e re-
tomou conceitos trabalhados nas aulas an-
teriores. Após a leitura do trecho inicial do 
texto, ela realizou uma encenação sobre a 
estrutura do DNA em conjunto com os alu-
nos. Eles levantaram-se e deslocaram-se pela 
sala de aula, formando duas filas paralelas, 
simulando as ligações entre as bases nitroge-
nadas e entre os nucleotídeos de uma molé-
cula de DNA. 

Após a encenação, a professora terminou a 
leitura do texto e propôs uma questão para 
ser entregue na aula seguinte: “Por que as 
conclusões dos experimentos 1 e 2 (que o 
DNA é o princípio transformante e que o 
DNA do vírus penetra na bactéria) permi-
tem afirmar que o DNA é o portador das 
informações hereditárias?”. 

Durante a discussão da atividade, alguns 
alunos leram suas respostas, a professora 
retomou alguns conceitos e deu tempo para 
que os alunos reformulassem suas respostas 
escritas. A professora recolheu os exercícios e 
passou a discutir outro tema.

Dados de interesse
As aulas da sequência didática foram re-
gistradas em áudio e vídeo e transcritas na 
íntegra (OROFINO, 2011). O foco das 
transcrições foi a fala da professora, esque-
matizada em turnos de fala a cada aula. Os 
dados analisados neste trabalho, portanto, 
totalizam seis aulas (duas turmas, três au-
las em cada) de 50 minutos cada. A partir 
das transcrições, foram analisadas as ações 
pró-argumentação da professora e os argu-
mentos construídos por ela durante as aulas. 
Além disso, foi analisado o texto original 
usado pela professora durante as aulas, pro-
curando pela presença de argumentos. 
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ANÁLISE

a. Ações pró-argumentação
Ações pró-argumentação são falas da pro-
fessora que tiveram o objetivo de estimular 
a argumentação dos alunos. Tais falas foram 
classificadas seguindo as categorias propostas 

Ação identificada  
na fala do professor 

Processos argumentativos refletidos  
na ação identificada

Encorajar a discussão Falar e escutar
 

Encorajar ouvir

Definir argumento Saber o que significa argumento
 

Exemplificar argumento

Encorajar a exposição de ideias Posicionar-se
 
 

Encorajar o posicionamento

Valorizar posições diferentes

Conferir evidências Justificar com evidências
 
 
 
 
 

Fornecer evidências

Incitar o uso de justificativa

Enfatizar a justificativa

Encorajar melhores justificativas

Fazer-se de “advogado do diabo”

Usar ou preparar exemplos escritos Construir argumento
 

Oferecer/dar papéis a serem seguidos

Encorajar a avaliação Avaliar argumentos
 
 
 

Avaliar argumentos

Processo - usar de evidências

Conteúdo - natureza da evidência

Encorajar a antecipar contra-argumentos Contra argumentar/debater
 

Encorajar o debate (através de papéis)

Encorajar a reflexão Refletir sobre o processo argumentativo
 

Perguntar sobre mudanças de opinião

Tabela 1. 
Ações do professor que 
estimulam a argumentação dos 
alunos. Baseado em Simon et al. 
(2006).

por Simon et al. (2006). Nessa classificação, 
as ações são hierarquizadas de acordo com as 
características do estímulo dado e da dificul-
dade de realização (Tabela 1). Cada fala da 
professora foi contabilizada como uma ocor-
rência de determinada ação, podendo haver 
mais de uma ocorrência ao longo de uma aula.

b. Argumentação
Foram considerados argumentos todos os 
conjuntos de afirmação e justificativa. O 
modelo de análise utilizado foi baseado no 
Padrão Argumentativo de Toulmin (TAP), 

amplamente utilizado na pesquisa em en-
sino de ciências (ERDURAN et al., 2004; 
SANDOVAL, MILLWOOD, 2005; DE-
ARELLANO, TOWNS, 2014). Segundo 
o TAP (Figura 1), um fato (Dado) sustenta 
uma afirmação (Conclusão). A Justificativa 
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garante que o fato escolhido possa ser usado 
para sustentar a afirmação, tornando o ar-
gumento forte ou fraco (Qualificador). Por 
fim, o argumento pode ser restringido pelas 
situações que o tornam falso (Refutação). De 
acordo com o exemplo:

A espécie de bactéria é um antibiótico na-
tural, pois os compostos liberados por co-
lônias dessa espécie foram eficientes contra 
patógenos que causam diarreia. No experi-
mento, as bactérias foram induzidas a pro-
duzir os mesmos compostos que produzem 
em meio natural, nas situações de compe-
tição interespecífica. Ao colocar patógenos 
que causam diarreia em contato com os 
compostos produzidos pelas bactérias, os 
patógenos morrem. Caso as amostras con-

Figura 1. 
Esquema de argumento baseado 
no Padrão argumentativo de 
Toulmin (2006).

tivessem mais de uma espécie bacteriana, os 
resultados do experimento seriam descarta-
dos.

A informação empírica de que as bactérias 
foram eficientes contra patógenos é o Dado 
do argumento acima. Esse dado sustenta 
a afirmação de que essa espécie é um anti-
biótico natural. A justificativa utilizada é de 
que os patógenos testados morrem quando 
entram em contato com a toxina da bactéria. 
Essa justificativa contém um qualificador, in-
dicando que é eficiente contra os patógenos 
testados, ou seja, não se pode generalizar a 
afirmação feita para além desse ponto. Caso 
as amostras não estivessem purificadas, o ex-
perimento e, consequentemente, a afirmação 
feita, deveriam ser refutados. 

Qualificador

RefutaçãoJustificativa

ConclusãoDado assim,

O TAP não é a única forma de se estruturar 
um argumento, mas possibilita a diferen-
ciação entre evidências empíricas (Dado) 
e explicações teóricas ( Justificativa), uma 
distinção relevante nas aulas de ciências 
(TOULMIN, 2006). O modelo usado neste 
trabalho (Figura 1) é uma simplificação do 
modelo original do TAP, mas suficiente para 
ressaltar tal diferenciação e para manter as 
categorias objetivas (cf. ERDURAN, 2008).

As falas da professora e o texto usado por ela 
foram reorganizados na forma de argumen-
tos com os elementos do TAP. Construir 
argumentos também é uma ação classifica-
da como pró-argumentação (Tabela 1), de 
maneira que podemos discutir se o discurso 

utilizado pela professora favorece ou não a 
familiarização dos alunos com elementos da 
argumentação científica.

RESULTADOS

a. Ações pró-argumentação
Foram identificadas seis ações pró-argumen-
tação nas falas da professora ao longo das au-
las de ambas as turmas analisadas. As ações 
identificadas pertencem às categorias Falar e 
escutar, Posicionamento e Justificar com evidên-
cias (Tabela 2). No total das seis aulas a pro-
fessora somou 78 ações pró-argumentação, 
sendo que a maior parte das ações se enqua-
dra na categoria Justificar com evidências. 
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ARGUMENTOS OBSERVADOS

a. Argumentos  
da professora
Ao longo das aulas, a professora construiu 
uma série de relações causais entre evidên-
cias e conclusões. Enumeramos um total de 
73 argumentos nas seis aulas analisadas, dos 
quais 16 apresentaram Justificativa, segundo 
o TAP. A frequência e ocorrência de argu-

Ação identificada
Número de 
ocorrências

Fala da professora

Fornecer evidências 46 Aula 5I; linha 60: 

“A composição química e a resistência à pepsina.”

Conferir evidências 23 Aula 5I; linha 301: 

“Anos depois, em 1944, outro pesquisador, 

o Avery, verificou que essa transformação 

bacteriana também ocorria in vitro.”

Incitar o uso de 

justificativa

4 Aula 5II; linha 72: 

“O que é que está escrito lá na letra A que me 

permite afirmar que essas substâncias presentes 

no núcleo (...) não é uma proteína?”

Enfatizar a 

justificativa

2 Aula 7I; linha 114: 

“Existem aí milhares de proteínas, cada uma com 

uma função específica, mas imensa variabilidade 

de forma e função. Por que não seriam as 

proteínas que contêm o material hereditário, ou 

material genético?”

Valorizar posições 

diferentes

2 Aula 5I; linha 77: 

“Então isso é um ponto. Outro ponto que a 

Maria falou é a composição química. Composição 

química ácida, rica em fósforo.”

Encorajar a ouvir 2 Aula 8II; linha 16: 

“Bom pessoal, quero que cada grupo exponha 

rapidamente pra gente poder ter a discussão. O 

João começa.”

Tabela 2. 
Exemplos da categorização da 
fala da professora em ações 
pró-argumentação e número de 
ocorrência de cada ação, segundo 
a classificação de Simon et al. 
(2006). As citações de número 
de aula e linha referem-se às 
transcrições das aulas, disponíveis 
em Orofino (2011).

mentos não é igual nas duas turmas anali-
sadas, sendo 29 na turma I, e 44 na turma II 
(Tabela 3). 

b. Argumentos no texto 
utilizado em aula
Foram identificados sete argumentos no 
texto (Tabela 4), dentre os quais apenas um 
apresenta Justificativa e um apresenta Quali-
ficador, segundo o TAP. 
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Fala da professora Argumento identificado

Aula 5II; linha 62: 

“Então, em 1889, o pesquisador John Richards 

identificou em núcleos de glóbulos brancos um composto 

de natureza ácida, rico em fósforo e em nitrogênio, 

desprovido de enxofre e resistente à ação da pepsina, 

enzima que digere proteínas. E chamou esse composto 

de nucleína, porque ele estava presente no núcleo.”

Dado que o composto estava 

presente no núcleo, assim, 

o pesquisador o chamou de 

nucleína.

Aula 5II; linhas 92 a 94: 

“É (...) e rico em fósforo e nitrogênio, tá? As proteínas 

têm nitrogênio, mas não têm fósforo. E essa substância 

tem fósforo, tá? Além disso, é uma substância ácida. 

Então, com essa, com os experimentos bioquímicos, eles 

perceberam, ele começou a perceber o que tinha e o que 

não tinha nessa substância. Como não era uma proteína, 

ele deu um novo nome aí de nucleína, tá?”

Dado que não era proteína, já 

que a substância tem fósforo e 

é ácida, assim, o pesquisador 

deu o nome de nucleína.

Tabela 3. 
Exemplos de argumentos 
identificados na fala da 
professora. As citações de 
número de aula e linha referem-
se às transcrições das aulas, 
disponíveis em Orofino (2011).

DISCUSSÃO
Ficou entendido que as ações pró-argumen-
tação identificadas na fala da professora con-
dizem com a estratégia didática adotada, que 
foi a de leitura dialogada. Ao analisarmos as 
ações pró-argumentação (Tabela 1), seria 
possível indicar que outras ações poderiam 
também aparecer na estratégia didática ana-
lisada, tais como: definir e exemplificar argu-
mento, usar modelos escritos de argumento, ou 
ainda encorajar a exposição de ideias antes de 
indicar o que realmente foi feito pelos cien-
tistas. Aulas com mais espaço para debate en-

volvendo os alunos poderiam permitir o uso 
de ainda mais ações pró-argumentação do 
professor, que podem ocorrer de forma siste-
mática, caso o professor planeje sua aula com 
o objetivo explícito de estimular os alunos a 
argumentar. Da mesma forma que indicado 
por Ozdem et al. (2013), este trabalho ofe-
rece uma ideia a respeito de elementos argu-
mentativos presentes em aulas de biologia, o 
que serve como ponto de partida para a im-
plementação de sequências que contenham 
mais elementos argumentativos, independen-
temente da estratégia didática utilizada.

O fato de as duas turmas terem recebido 
argumentos em quantidades tão diferentes 
pode ter ocorrido porque a professora não 
preparou a sequência didática com o objeti-
vo de estimular a argumentação dos alunos 
ou porque, mesmo tendo esse objetivo, não 
preparou a aula de forma sistemática nesse 

sentido. Martin e Hand (2009) afirmam que 
é comum a falta de prática do professor em 
promover a argumentação em sala de aula. 
Sendo assim, para que isso ocorra, sugerem 
que docentes iniciantes nesse tipo de prática 
prepararem argumentos previamente, para 
que consigam utilizá-los de maneira mais 
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Frase original do texto
Argumento identificado  

na frase original

Nesta época, as proteínas eram as melhores 

candidatas para conterem as informações 

genéticas, por sua impressionante 

variabilidade de composição, estrutura e 

função.

Dado que tinham uma impressionante 

variabilidade de composição, estrutura 

e função, assim, as proteínas eram as 

melhores candidatas para conterem as 

informações genéticas.

S vivas – camundongo morre

R vivas – camundongo sobrevive

S mortas pelo calor – camundongo 

sobrevive

S mortas pelo calor + R vivas – camundongo 

morre

Conclusões: bactérias R vivas haviam sido 

transformadas em S por algum tipo de 

substância (“princípio transformante”) 

liberada pelas bactérias S mortas.

Dado que S vivas – camundongo morre; 

R vivas – camundongo sobrevive; S mortas 

pelo calor – camundongo sobrevive; S 

mortas pelo calor + R vivas – camundongo 

morre, assim, bactérias R vivas haviam 

sido transformadas em S por algum tipo 

de substância (“princípio transformante”) 

liberada pelas bactérias S mortas.

1952 – Alfred Hershey e Martha Chase 

marcaram o DNA do vírus com fósforo 

radioativo e a proteínas de vírus com 

enxofre radioativo. Verificaram que apenas 

o DNA do vírus penetra na bactéria, 

produzindo em 30 minutos centenas de 

outros vírus completos.

Conclusão: A fonte de informações 

hereditárias é o DNA, pois a partir dele pode 

ser formado tanto DNA quanto proteínas 

virais.

Dado que a partir do DNA pode ser 

formado tanto DNA quanto proteínas virais, 

assim, a fonte de informações hereditárias 

é o DNA. Isso pode ser afirmado já que 

Alfred Hershey e Martha Chase marcaram 

o DNA de vírus com fósforo radioativo e, as 

proteínas do vírus, com enxofre radioativo. 

Verificaram que apenas o DNA do vírus 

penetra na bactéria, produzindo em 30 

minutos centenas de outros vírus completos.

Tabela 4. 
Exemplos de argumentos 
presentes no texto utilizado 
pela professora em suas aulas, 
reorganizados para evidenciar 
elementos do TAP. O texto 
completo está no Anexo 1.

sistemática em sala de aula. Além de cons-
truir e apresentar argumentos, seria positivo 
que o professor explicitasse que os está cons-
truindo, explicando o que isso significa e re-
alizando assim ações pró-argumentação, no 
sentido apresentado por Simon et al. (2006).

Kelly et al. (1998) indicam que os alunos ten-
dem a explicitar a Justificativa em seus argu-
mentos quando desafiados. Fazer-se de “advo-
gado do diabo” ou valorizar posições diferentes 
são ações indicadas por Simon et al. (2006) 
que desafiam os alunos a melhorarem seus 

argumentos, explicitando as justificativas. 
Além disso, argumentar está relacionado a 
aprender melhor os conceitos científicos ( JI-
MÉNEZ-ALEIXANDRE, ERDURAN, 
2008).

Deixar de considerar a argumentação como 
um dos objetivos das aulas significa ensinar 
conteúdos conceituais sem justificar as evi-
dências que os sustentam, o que pode levar a 
uma visão de natureza da ciência distorcida, 
como se a ciência fosse composta de verda-
des absolutas. Além disso, corre-se o risco de 
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te 20% do total de argumentos formulados. 
Russel (1983) defendeu que o professor que 
falha em utilizar argumentos racionais em 
aula corre o risco de distorcer a imagem da 
autoridade na ciência. Esse autor entendeu 
que argumentos que contivessem todos os 
elementos do TAP propriamente relaciona-
dos, conseguiriam indicar a natureza racio-
nal do pensamento científico.

Entendemos que utilizar a linguagem cien-
tífica é difícil e demanda prática, tanto para 
o aluno, quanto para o professor. Exemplifi-
car argumentos, explicando o que são eles e 
qual sua função em uma discussão científica, 
podem ser interpretados como os primeiros 
passos para que os alunos consigam se apro-
priar gradativamente dessa linguagem. As 
demais ações pró-argumentação (Tabela 01), 
embora mais complexas, também podem ser 

ensinar de forma díspar as diferentes turmas, 
dando mais oportunidades ao raciocínio crí-
tico para alguns alunos do que para outros. 
Os trabalhos com grupos comparativos de 
alunos são escassos e esbarram em questões 
éticas da pesquisa em Ensino de Ciências, 
mas os trabalhos já realizados indicam que 
promover a argumentação em aulas de ciên-
cias é benéfico para os alunos ( JIMÉNEZ-
-ALEIXANDRE, ERDURAN, 2008).

Os argumentos identificados na fala da pro-
fessora e no texto continham majoritaria-
mente os elementos Dado e Conclusão do 
TAP. Pode-se inferir que os argumentos for-
neceram poucos conteúdos conceituais su-
portando as afirmações, uma vez que tal con-
teúdo estaria presente na Justificativa, mas 
os argumentos da professora que continham 
Justificativa somam apenas aproximadamen-
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utilizadas. Em uma comparação entre argu-
mentos produzidos por professores de ciên-
cias, cientistas e alunos do ensino médio, os 
argumentos de professores de ciência foram 
considerados os de maior qualidade (ABI-
-EL-MONA, ABD-EL KHALICK, 2011). 
Isso indica que os professores sabem argu-
mentar bem, mas talvez não estejam plane-
jando as aulas de ciências com esse objetivo.

Apesar de a sequência didática analisada não 
ser pautada estritamente na discussão, a pro-
fessora se utiliza dela para ajudar os alunos 
a compreenderem as informações do texto e 
a interpretá-las. Muita expectativa tem sido 
colocada sobre as novas propostas didáticas 
das ciências com experimentação, investiga-
ção e uso de questões sócio-científicas, mas 
há concordância com a ideia de que não há 
uma metodologia canônica eficaz para todas 
as ciências e situações (MARTIN, HAND, 
2009). Além disso, a discussão sobre o que 
se quer ensinar de e sobre ciências não indica 
uma única metodologia possível (CARVA-
LHO, 2004). 

A análise realizada indicou que, mesmo em 
estratégias didáticas mais tradicionais, como 
a leitura de textos, é possível estimular os alu-
nos a argumentar, bem como fornecer exem-
plos de argumentos. Tais práticas podem ser 
interpretadas como uma tentativa de deixar 
claro o raciocínio científico durante as aulas, 
o que pode ajudar os alunos a entender a ló-
gica da prática científica (McNEILL, 2009). 
Não é só a prática da ciência que faz alguém 
entender como ela funciona; a exemplifica-
ção de como ela foi construída ao longo do 
tempo e sua evolução enquanto prática social 
são elementos que podem ser adicionados à 
fala do professor e a exercícios teóricos im-
plementados em sala de aula. 

CONCLUSÕES
Os dados deste estudo mostram que é possí-
vel, para o professor, apresentar a linguagem 
argumentativa aos alunos e realizar ações 
pró-argumentação mesmo em estratégias 
didáticas mais tradicionais, como a leitu-
ra dialogada de textos. Contudo, a análise 
dos argumentos fornecidos pela professora 
e pelo texto que ela usou nos leva a enten-
der que há pouca explicitação de argumen-
tos, o que pode deixar o aluno sem modelos 

de como argumentar. Ao mesmo tempo, 
este estudo sugere que as ações pró-argu-
mentação, se pensadas de forma sistemáti-
ca durante o planejamento da aula, podem 
ocorrer em maior número e de forma mais 
consistente, mesmo nas aulas que não en-
volvem discussões em grupo ou situações 
polêmicas. Trata-se, portanto, de abordar o 
ensino da argumentação como um objetivo 
mais explícito, de modo a tornar mais claras 
e efetivas algumas ações que muitos profes-
sores provavelmente já executam, ainda que 
de maneira intuitiva.
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Apêndice 1 – Texto usado em sala de aula 

A DESCOBERTA DO DNA
I. Determinação dos componentes do núcleo

1869 – Johann Miescher: identificou em núcleos de glóbulos brancos um composto de natureza ácida, rico em fósforo e ni-
trogênio, desprovido de enxofre e resistente à ação da pepsina (enzima que digere proteínas). Chamou esse composto 
de nucleína.

1889 – Richard Altmann confirmou a natureza ácida desse composto, chamando-o de ácido nucléico.

De 1880 a 1900 – verificou-se que o ácido nucléico continha bases nitrogenadas (adenina, timina, citosina e guanina) e 
carboidratos (do tipo pentose, com cinco carbonos).

1900 – verificou-se a existência de dois tipos de ácidos nucléicos: um com a base nitrogenada uracila e o carboidrato ribose 
– ácido ribonucléico (RNA) e outro com a base timina e o carboidrato desoxirribose – ácido desoxirribonucléico 
(DNA).

1912 – Phoebis Levene e Walter Jacobs concluíram que o componente básico dos ácidos nucléicos era uma estrutura com-
posta por uma base nitrogenada ligada a uma pentose que, por sua vez, estava unida ao fosfato. Essa unidade foi 
denominada nucleotídeo. Um ácido nucléico seria uma molécula formada por uma série de nucleotídeos ligados 
entre si (ainda não se sabia como).

II. Experimentos que relacionam o DNA como sendo o material genético

*Nesta época, as proteínas eram as melhores candidatas para conterem as informações genéticas, por sua impressionante 
variabilidade de composição, estrutura e função.

A identificação do material hereditário em bactérias

Bactérias que causam pneumonia (Streptococcus pneumoniae).

Linhagens S: produzem uma cápsula de carboidratos e causam a pneumonia em camundongos.

Linhagens R: não produzem cápsulas de carboidratos e não causam pneumonia em camundongos.

1.a) 1928 – Fred Griffith fez o seguinte experimento:

S vivas – camundongo morre

R vivas – camundongo sobrevive

S mortas pelo calor – camundongo sobrevive

S mortas pelo calor + R vivas – camundongo morre

Conclusões: bactérias R vivas haviam sido transformadas em S por algum tipo de substância (“princípio transformante”) 
liberada pelas bactérias S mortas. Essa transformação de bactérias R em S foi chamada de transformação 
bacteriana.

1.b) 1944 – Oswald Avery verificou que a transformação bacteriana ocorria também in vitro. Em meios de cultura de 
bactérias R misturadas com S mortas, apareciam bactérias S vivas. Um colaborador de Avery verificou que 
a adição de álcool a um extrato de bactérias S causava a formação de um precipitado espesso que retinha 
o princípio transformante. Em 1944, no laboratório de Avery, isolaram grandes quantidades desse princípio 
e o trataram com:

Amilase: ele continuava com o princípio transformante;

Proteases: ele continuava com o princípio transformante;

Ribonucleases: ele continuava com o princípio transformante;

Desoxirribonucleases: ele perdia o princípio transformante.

Conclusões: Substância transformante é o DNA;

Se o DNA tem a capacidade de transformar características hereditárias das bactérias, ele deve ser o próprio 
material genético.
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Argumentos contra: a amostra poderia estar contaminada com proteínas e que estas seriam responsáveis pela transfor-
mação bacteriana.

Contra-argumento:  Em 1952 foram conseguidas amostras com apenas 0,02% de proteínas.

A identificação do material hereditário em vírus bacteriófagos

*A questão que se fazia na época era: o material hereditário são as proteínas ou o DNA?

2.a) 1952 – Alfred Hershey e Martha Chase marcaram o DNA do vírus com fósforo radioativo e, a proteínas de vírus, com 
enxofre radioativo. Verificaram que apenas o DNA do vírus penetra na bactéria, produzindo em 30 minutos 
centenas de outros vírus completos.

Conclusão: A fonte de informações hereditárias é o DNA, pois a partir dele pode ser formado tanto DNA quanto prote-
ínas virais.

III. Determinação da estrutura do DNA

*Que características permitiriam ao DNA ser o banco de memória da informação hereditária? 1949 a 1953 – Erwin Chargaff 
quantificou as bases nitrogenadas em amostras de DNA de diferentes espécies e de diferentes órgãos de indivíduos da mesma 
espécie.

Conclusões: a composição de bases varia de espécie para espécie;

a composição de bases é constante dentro da espécie;

em qualquer espécie, a porcentagem de bases adenina é igual à de timina e a porcentagem de bases citosina 
é igual à de guanina.

1951 - Maurice Wilkins e Rosalind Franklin, por difração de raios X, determinaram que o DNA tem estrutura helicoidal.

1953 - James Watson e Francis Crick elaboraram um modelo compatível com os resultados experimentais até a época, levan-
do em conta o tamanho e a configuração espacial dos nucleotídeos e respeitava os dados de Chargaff e de raios X.

A molécula é composta por duas cadeias polinucleotídicas dispostas em hélice ao redor de um eixo imaginário. As 
duas cadeias mantêm-se unidas por meio de pontes de hidrogênio entre os pares de bases específicos: adenina com 
timina (duas pontes de hidrogênio) e citosina com guanina (três pontes de hidrogênio).

As duas cadeias são complementares: onde em uma delas existir timina, na outra haverá adenina e, onde existir 
guanina, na outra existirá citosina.

As duas cadeias são antiparalelas, ou seja, cada fita possui orientação oposta.

Além disso, o modelo explica a replicação do DNA.

Esse modelo ficou conhecido como modelo da dupla-hélice.
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A sequência didática relatada é baseada na metodologia 
de instrução por pares com alunos do Ensino 

Médio. Por meio dela, os estudantes aprenderam como os 
estudos de concordância de gêmeos podem ser utilizados 
para definir a determinação de características como, 
por exemplo, a sexualidade humana. Dessa forma, os 
estudantes podem, inclusive, posicionar-se em relação aos 
debates contemporâneos.
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OBJETIVO E CONTEXTO
A experiência descrita a seguir tem como 
objetivo apresentar uma sequência de aulas 
estruturadas a partir da metodologia de ins-
trução por pares. Essa prática foi criada e po-
pularizada pelo professor de Engenharia Eric 
Mazur da Universidade de Harvard, Cam-
bridge (MAZUR, 1997). De acordo com essa 
metodologia, a tarefa principal do professor 
é desenhar boas perguntas para promover a 
aprendizagem dos estudantes a partir do diá-
logo com outros colegas durante a aula.

Na situação de aprendizagem que relato a 
seguir, os alunos do 1º ano do Ensino Médio 
do Colégio Móbile, uma escola particular da 
cidade de São Paulo (SP), participaram de 
uma atividade para (1) diferenciar a forma-
ção de gêmeos monozigóticos e dizigóticos 
e, a partir disso, (2) avaliar os resultados de 
estudos de concordância para determinar se 
uma característica humana é genética (de-
terminada exclusivamente pelos genes), am-
biental (determinada por outros fatores não 
genéticos) ou multifatorial (determinada 
pela interação dos genes com outros fatores 
não genéticos) (TIDON, 2006).

Esses dois objetivos de aprendizagem são 
trabalhados logo no início do módulo de Ge-
nética, sendo precedidos apenas por tópicos 
relacionados à primeira lei de Mendel e à clo-
nagem de mamíferos.

1a ETAPA

Motivação:  
uma fonte para consultar
Para engajar os alunos na atividade, inicial-
mente, eles conheceram dois cartazes da 
exposição “Está no DNA?” do Centro de 
Pesquisa sobre o Genoma Humano e Cé-
lulas-tronco do Instituto de Biociências da 
USP (http://genoma.ib.usp.br/educacao-
-e-difusao/nossos-projetos/semear-ciencia)

Os cartazes da Figura 1 estavam projetados 
por meio de um data-show enquanto os alu-
nos entravam na sala e se organizavam para 
o início da aula. Quando a aula foi iniciada, 
perguntei diretamente para alguns deles o que 
achavam da questão apresentada – “Você acha 
que essa característica está no DNA?”. Em vez 
de fornecer um feedback para a resposta do 

aluno, solicitei que outro colega apresentasse 
uma opinião sobre o que havia sido dito – “O 
que você acha da opinião do seu colega?”. 

Depois de contrapor algumas poucas opini-
ões, cerca de 4 alunos dentre os 40 presen-
tes na sala, afirmei que os cientistas baseiam 
suas opiniões em dados e provoquei a classe 
-“Quais seriam as informações que os cien-
tistas poderiam utilizar para determinar se 
uma característica é genética ou não?”. Com 
essa pergunta, o meu objetivo foi apenas en-
gajar os alunos para a tarefa que deveriam 
resolver para a aula seguinte.

2a ETAPA

Estudar antes da aula
Como lição de casa, solicitei que os alunos 
lessem o texto “Como estudamos a determi-
nação das características humanas?” do website 
do projeto “Semear Ciência – Está no DNA?” 

(http://www.ib.usp.br/biologia/projetose-
mear/estanodna/). Além de ficarem atentos a 
essa questão, os alunos deveriam comparar o 
processo de formação dos gêmeos idênticos e 
os não idênticos.

Mazur (1997) sugere que uma das primei-
ras etapas dessa metodologia é que os alunos 
devam se preparar para a aula consultando 
algum material prévio de estudo (vídeo-aula 
ou texto, por exemplo). Nesse caso, o texto do 
website foi utilizado como fonte de consulta 
inicial sobre o tema. Para reduzir a possibili-
dade de muitos alunos não realizarem a tarefa 
prévia, toda essa etapa de motivação se faz ne-
cessária. O material permitiu um engajamen-
to dos alunos sem a necessidade de um denso 
estudo prévio e colocou questões problema-
tizadoras que aumentam a probabilidade do 
aluno se interessar pela lição proposta.

3a ETAPA

A discussão e o diálogo entre 
os pares e revisão de conceitos
Na aula seguinte, apresentei as imagens do 
website sobre os processos que resultam em 
gêmeos monozigóticos e dizigóticos (Figura 
2). Em vez de explicar essas imagens, pedi 
para um aluno se voluntariar a identificar 
qual é a ilustração dos gêmeos idênticos e 
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Figura 1. 
Dois dos cartazes do projeto 
Semear Ciência da série “Está no 
DNA?” http://genoma.ib.usp.
br/educacao-e-difusao/nossos-
-projetos/semear-ciencia.

qual seria a ilustração dos gêmeos diferentes. 
Nesse momento, apenas um aluno pôde par-
ticipar da aula apresentando uma resposta.

Para engajar um número maior de alunos, 
em vez de fornecer um feedback para o pri-
meiro aluno que tentou responder a minha 
questão, pedi que outros alunos avaliassem 
se concordam ou discordam do colega. Mais 
que um posicionamento, os alunos deveriam 
explicar por qual motivo o outro colega está 
certo ou errado.

Ainda assim, poucos alunos estavam engaja-
dos nesse diálogo que deve ser ouvido pelo 
restante da classe. Nesse momento, muitos 
alunos buscavam esclarecer dúvidas sobre a 
formação de gêmeos. Incentivados pelo pro-
fessor, outros alunos são convidados a res-
ponder às questões dos colegas.

Vale ressaltar que os estudantes insistem em 
dialogar apenas com o professor. Contudo, 
é tarefa do docente explicitar para o gru-

po que cada aluno deve falar alto para que 
toda a classe ouça, principalmente, o aluno 
que o questionou. Por esse motivo, sempre 
escolho alunos que estão distantes entre um 
e outro. Dessa forma, os alunos devem se de-
dicar mais para se fazer compreender. Uma 
consequência positiva dessa estratégia é que 
a classe fica mais envolvida com a discussão 
e se reduzem os problemas de indisciplina.

De qualquer forma, esse trecho da aula foi 
curto, não ultrapassando os 15 minutos ini-
ciais da aula. Parte desse tempo, utilizei para 
revisar como os estudos de concordância nos 
permitem avaliar o tipo de determinação de 
uma característica humana.

Mazur (1997) sugere que essa apresenta-
ção conceitual seja feita pelo professor com 
o objetivo de revisar, de modo bem sucinto, 
aspectos básicos dos conteúdos tratados no 
material de estudo prévio e possibilitar um 
espaço de esclarecimento de dúvidas dos alu-
nos no início da aula. 
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4a ETAPA

Usar dados para construir 
argumentos
A etapa seguinte da aula foi a proposição de 
um exercício individual em que os alunos 
precisaram mobilizar os conteúdos estuda-
dos para resolver um problema complexo e 
relevante para eles. Nessa situação, apresen-
tei quatro afirmações sobre a determinação 
de algumas características humanas:

1. O tipo sanguíneo parece ter influência 
ambiental, uma vez que a concordância 
em gêmeos dizigóticos é baixa.

2. O hábito de beber café não parece ter in-
fluência genética, já que apresenta o mes-
mo grau de concordância nos dois tipos de 
gêmeos.

3. O hábito de fumar parece ser influenciado 
por fatores genéticos, pois apresenta uma 
diferença elevada entre a concordância de 
monozigóticos e a de dizigóticos.

4. A esquizofrenia não apresenta influên-
cia genética, uma vez que a concordância 
entre os gêmeos monozigóticos não é de 
100%.

A partir de uma tabela (Tabela 1) com resul-
tados de estudos de concordância de gêmeos, 
os alunos deveriam, individualmente, avaliar 
se duas dessas afirmações eram verdadeiras 
ou falsas. A divisão de alunos e afirmações 
foi feita com base na posição dos alunos pela 
sala. Cada fileira de alunos ficou responsável 
por um par de afirmações. Desse modo, após 
o tempo de reflexão individual, os alunos for-
maram duplas com os colegas sentados na fi-
leira imediatamente ao lado, que analisaram 
duas afirmações distintas para trocarem as 
suas conclusões sobre as características.

Com essa organização, os estudantes possuí-
am conhecimento que a sua dupla não tinha 
e, por isso, puderam apresentar maior inte-
resse em ouvi-lo. Além de contar a resposta, 
o aluno explicou de que forma os dados o 
levaram àquela conclusão.

Característica
Concordância  
em dizigóticos

Concordância  
em monozigóticos

Tipo sanguíneo ABO 65% 100%

Fumar 42% 75%

Beber café 80% 80%

Esquizofrenia 16% 53%

Tabela 1. 
Concordância fictícia de algumas 
características entre gêmeos 
dizigóticos e monozigóticos. 
Reproduzida com permissão 
-http://www.ib.usp.br/biolo-
gia/projetosemear/estanodna/
images/quadro.jpg (acesso em 
20/06/2015).

Figura 2. 
Imagem do website do site do 
projeto Semear Ciência (http://
www.ib.usp.br/biologia/
projetosemear/estanodna/
caracteristicashumanas.html) 
mostrando os processos que dão 
origem a gêmeos monozigóticos 
e dizigóticos.
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5a ETAPA

Eleger a resposta correta
Após a discussão em duplas, todos os alunos 
votaram nas respostas referentes às quatro 
afirmações, ou seja, todos classificaram-nas 
em verdadeiras ou falsas. Para isso, construí 
um formulário eletrônico no Google Drive, 
que os alunos acessaram na Internet por 
meio de smartphones ou tablets. Essa vota-
ção foi anônima e durou poucos segundos. 
Por esse motivo, embora alguns alunos não 
dispusessem de equipamento, houve tempo 
para os colegas compartilharem o material e, 
com isso, permitir que todos os alunos par-
ticipassem.

Imediatamente após o encerramento da vota-
ção, os gráficos com os resultados foram pro-
jetados via datashow para todos. No Google 
Drive, o recurso “sumário dos dados” produz 
gráficos sem a necessidade de tratamento das 
respostas enviadas.

6a ETAPA

Argumentar para convencer
De acordo com Mazur (1997), caso mais de 
70% da classe assinale a resposta correta, o 
professor não deve fazer nenhuma discussão 
sobre o item e apenas formalizar a resposta 
correta. Caso o índice de acerto seja inferior 
a 30%, a discussão deve ser feita pelo profes-
sor para revisar algum aspecto que não foi 
bem compreendido pelo grupo. Se o valor 
obtido estiver entre 30% e 70%, o professor 
deve convidar os alunos para procurarem 
outros colegas pela sala de aula para tentar 
convencê-los de que a resposta deles está 
equivocada. 

Neste jogo argumentativo, os alunos utili-
zaram os dados da tabela para convencer o 
maior número de colegas de que a resposta 
antes escolhida por eles não era a correta. 
Os alunos utilizaram uma linguagem mais 
próxima dos demais colegas que a utilizada 
pelo professor. Além disso, a diversidade de 
alunos pode corresponder a uma diversidade 
de explicações para o mesmo conhecimento. 
Com isso, a probabilidade de um número 
maior de alunos aprender deve aumentar.

Ao longo de 20 minutos, os alunos desloca-
ram-se pela sala a procurar o maior número 
possível de opiniões divergentes. Nesse mo-
mento, em vez de participar da discussão, o 
professor apenas ouviu as falas dos alunos, 
pois elas poderiam revelar alguns obstáculos 
para a aprendizagem. Além disso, foi incen-
tivada a participação de alunos que não esta-
vam tão engajados.

Um novo formulário similar ao anterior deve 
ser respondido por todo o grupo. Nesse mo-
mento, cabe ao professor esclarecer que os 
alunos devem preencher o formulário com o 
que acreditam estar correto. 

De modo alternativo ao uso dos formulá-
rios eletrônicos, o professor pode produzir 
grandes cartões de papel de diferentes cores 
levantados pelos alunos durante a votação e 
contabilizados pelo professor.

Caso os resultados corretos sejam superiores 
a 70% em todos os itens, o professor pode 
encerrar a atividade. Se alguma dúvida per-
sistir, ele pode pedir para alguns alunos que 
mudaram de opinião contarem quais foram 
os dados que o fizeram mudar de ideia. Des-
sa forma, o professor conduzirá a discussão 
coletivamente.

1. O tipo sanguíneo parece ter influência 
ambiental, uma vez que a concordância 
em gêmeos dizigóticos é baixa.

• Falso. Essa é uma característica exclu-
sivamente genética. Podemos concluir 
isso ao observar que sempre que um 
dos gêmeos monozigóticos apresenta 
um certo tipo sanguíneo, seu irmão 
apresenta o mesmo tipo, ou seja, os 
dois concordam quanto à característica 
estudada. Quando a comparação é feita 
entre gêmeos dizigóticos, essa concor-
dância é menor (65%).

2. O hábito de beber café não parece ter in-
fluência genética, já que apresenta o mes-
mo grau de concordância nos dois tipos de 
gêmeos.

• Verdadeiro. Essa é uma característica 
exclusivamente ambiental. Podemos 
concluir isso ao observar que a concor-
dância entre gêmeos monozigóticos e 
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dizigóticos não difere, ou seja, os gême-
os que apresentam o mesmo material 
genético que seus irmãos não apresen-
tam uma concordância maior que os 
dizigóticos.

3. O hábito de fumar parece ser influenciado 
por fatores genéticos, pois apresenta uma 
diferença elevada entre a concordância de 
monozigóticos e a de dizigóticos.

• Verdadeiro. Essa é uma característica 
multifatorial. Podemos concluir isso ao 
observar que a concordância entre gê-
meos monozigóticos difere da de gême-
os dizigóticos, ou seja, os gêmeos que 
apresentam o mesmo material genético 
que seus irmãos apresentam uma con-
cordância maior que os dizigóticos.

4. A esquizofrenia não apresenta influência 
genética, uma vez que a concordância entre 
os gêmeos monozigóticos não é de 100%.

• Falso. Essa é uma característica mul-
tifatorial. É possível afirmar, ainda 
assim, que existe uma influência ge-
nética quando observamos que a con-
cordância entre gêmeos monozigóticos 
é superior a de gêmeos dizigóticos, ou 
seja, os gêmeos que apresentam o mes-
mo material genético que seus irmãos 
apresentam uma concordância maior 
que os dizigóticos.

7a ETAPA

Aplicação dos conteúdos 
aprendidos
Para encerrar essa situação de aprendiza-
gem, outro cartaz do projeto “Semear Ciên-
cia – está no DNA?” foi projetado (Figura 
3). Contudo, antes de saber a opinião dos 
alunos, apresentei um problema contempo-
râneo: a cura gay. 

A cura gay
Em 2012, o deputado João Campos (PSDB-GO), presidente da Frente Parlamentar Evangé-
lica, apresentou um projeto de veto da validade de dois dispositivos da Resolução 1/99 do 
Conselho Federal de Psicologia que proibiam psicólogos de propor tratamento para homos-
sexuais.

Na discussão sobre o tema, uma liderança religiosa, o pastor e psicólogo Silas Malafaia, foi 
entrevistado em um famoso programa de televisão e afirmou que a homossexualidade é uma 
característica ambiental adquirida ao longo do desenvolvimento do indivíduo. Dessa forma, o 
psicólogo deveria estar autorizado para reverter essa condição caso o paciente apresentasse 
esse desejo. Para sustentar o seu ponto de vista, o pastor apresentou alguns dados científicos 
de estudos com gêmeos.

Em oposição a essa ideia, segundo alguns outros parlamentares, a sexualidade humana seria 
resultado da interação entre fatores genéticos e ambientais e, por esse motivo, não poderia 
ser revertida a partir de nenhum tratamento psíquico. Após as declarações do pastor, um jo-
vem geneticista – Eli Vieira – publicou um vídeo na Internet (https://youtu.be/3wx3fdnOEos 
- Acesso em 20/06/2015) para rebater as conclusões do líder religioso. Segundo o cientista, 
os dados utilizados não sustentavam as conclusões de Silas Malafaia. Pelo contrário, susten-
tavam que a determinação da sexualidade humana seria multifatorial.

Dois trechos do vídeo do geneticista foram apresentados (de 0:00 até 2:51 e de 9:55 até 
11:07). Neles, dados sobre os estudos de concordância dos gêmeos são apresentados. Para 
encerrar a aula, os alunos teriam que elaborar um breve parágrafo respondendo a questão 
problema: A sexualidade humana é determinada exclusivamente pelos genes, pelos fatores 
ambientais ou pela interação dos genes com os fatores ambientais? Justifique a sua resposta 
a partir dos dados de estudos de concordância de gêmeos apresentados pelo geneticista Eli 
Vieira. Segundo Eli Vieira, a concordância entre os gêmeos monozigóticos é de 47% dos ca-
sos. Entre irmãos dizigóticos, 13% dos casos. Dessa forma, é possível concluir que a homos-
sexualidade é uma característica multifatorial, ou seja, é determinada por fatores genéticos 
e ambientais.
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Figura 3. 
Cartaz do projeto Semear Ciência 
da série “Está no DNA?” http://
genoma.ib.usp.br/educacao-
-e-difusao/nossos-projetos/
semear-ciencia.
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Este trabalho descreve uma sequência didática cujo 
objetivo foi desenvolver competências e habilidades de 

investigação e de comunicação, envolvendo 39 alunos de 
um curso de Licenciatura em Biologia. Os participantes 
leram a obra “O Rato, A Mosca e o Homem” de François 
Jacob e foram desafiados a propor uma investigação 
usando as drosófilas como modelo biológico. A troca de 
ideias e orientações sobre o andamento do projeto foi feita 
por meio das redes sociais. Os alunos postaram as fotos, as 
dúvidas e os achados, que foram compartilhados e curtidos 
no grupo, assim como as explicações da professora. A 
produção de um texto no formato de artigo científico, 
relatando a experiência, contribuiu para a compreensão de 
como se produz conhecimento científico e a importância 
dos modelos biológicos na história da Genética.

AS DROSÓFILAS  
E AS REDES SOCIAIS
A história da Ciência mostra que os modelos 
biológicos são fundamentais para realização 
de experimentos e testes de hipóteses. As 
drosófilas, por exemplo, compõem um gêne-
ro de moscas que têm sido utilizadas como 
modelo na Genética desde o início do século 
XX. Graças a elas, foi estabelecida a teoria 
cromossômica da herança e foram criados os 
primeiros mapas associando características 
fenotípicas a genes localizados em cromos-
somos. Apesar de terem sido importantes 
na história do desenvolvimento científico, 
as drosófilas são pouco utilizadas na sala de 
aula. 

Em contraste, o uso das redes sociais e das 
novas tecnologias de informação torna-se 

cada vez mais presente na escola. Na vida 
cotidiana, as informações se espalham rapi-
damente e a interação entre pessoas é cada 
vez mais intensa. Contudo, esses recursos 
são pouco utilizados para promover o ensino 
e o desenvolvimento de competências e habi-
lidades, como a produção textual. 

Diante desse cenário, neste trabalho, descre-
vemos uma sequência didática que envolveu 
39 graduandos do curso de Licenciatura em 
Ciências Biológicas e cinco mestrandos do 
Programa de Pós-Graduação em Ensino de 
Ciências e Matemática da Universidade Es-
tadual da Paraíba. Este projeto de ensino ob-
jetivou associar a experimentação com mo-
delos biológicos à interação nas redes sociais 
para estimular o desenvolvimento de compe-
tências de investigação e comunicação. 
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PREPARAR PARA  
A EXPERIMENTAÇÃO
Os futuros professores de Ciências e Biolo-
gia participantes deste projeto, ainda no seu 
primeiro semestre letivo, foram desafiados a 
trazer para a sala de aula moscas do gênero 
Drosophila, após uma breve explicação sobre 
a importância desses pequenos insetos para 
a Genética. Em nenhum momento, foram 
informados dos procedimentos para a coleta 
dessas moscas, pois o desafio era justamente 
definir esse procedimento. Dos 39 partici-
pantes, cinco conseguiram colher amostras 
de drosófilas para a sala de aula. Um deles, 
entretanto, coletou um inseto do gênero 
Musca em vez de uma Drosophila, o que já 
fomentou uma discussão sobre gêneros de 
moscas na sala de aula.

Alguns dias depois, os alunos foram convi-
dados a ler a obra “O Rato, a Mosca e o Ho-
mem” de François Jacob e fazer uma escolha 
dos excertos do livro que consideravam mais 
científicos, justificando a seleção. Assim foi 
possível investigar e explicitar concepções 
sobre Ciência compartilhadas pelos futuros 
professores. Os trechos considerados por 
eles mais científicos foram aqueles mais di-
fíceis de serem compreendidos, com muitos 
conceitos articulados entre si. A Ciência, 
para eles, seria um conjunto de conceitos in-
compreensíveis e palavras rebuscadas. 

Essa leitura aproximou os alunos da vida de 
um cientista ganhador do Prêmio Nobel, 
cujas ideias, impressões, conhecimentos e 
opiniões foram debatidas, o que permitiu a 
aproximação do aluno com a pessoa que faz 
Ciência. Nesse processo de aproximação, o 
segundo desafio proposto foi a elaboração de 
uma pergunta que pudesse ser respondida 
com o uso de drosófilas como modelo bio-
lógico. 

Após definir uma pergunta de investigação, 
os estudantes tinham de montar o experi-
mento para obter uma resposta para a sua 
pergunta. Cada um dos alunos deveria escre-
ver os seus métodos e, a fim de estimular a 
interação e comunicação entre alunos e pes-
quisadores envolvidos, foi criado um grupo 
em uma rede social (Facebook) chamado 
“Vivendo o Método”. Nesse grupo, os alunos 
deveriam postar suas dúvidas, perguntas, 

fotos, observações, dificuldades, e outros co-
mentários que julgassem pertinentes. 

O grupo contou com 39 membros, alunos da 
graduação, cinco de mestrado e a professora 
responsável pelas turmas. A análise das pos-
tagens na rede social aconteceu a cada dois 
dias e foram observados: as dúvidas mais 
frequentes, os textos que eram compartilha-
dos e as imagens que os alunos postaram en-
quanto vivenciaram essa experiência. Para a 
conclusão da disciplina, foi proposto que os 
alunos escrevessem um relato de experiência 
nos moldes de um artigo científico. O me-
lhor artigo, a melhor fotografia e a melhor 
pergunta foram escolhidos e premiados no 
final do curso. 

USAR A REDE SOCIAL  
PARA TROCAR IDEIAS  
SOBRE OS EXPERIMENTOS
Passados muitos dias da criação do grupo na 
rede social, nada acontecia. Ninguém posta-
va nada, nem curtia ou comentava. O silên-
cio começou a incomodar os mestrandos que 
começaram a provocar a participação dos 
alunos com postagens de artigos da revista 
“Ciência Hoje” que contavam experiências 
com drosófilas. Esses textos foram visua-
lizados por quase todos, curtidos, mas não 
comentados. 

O movimento na rede começou a se inten-
sificar a partir do momento que um dos 
alunos postou uma série de fotos das suas 
larvas crescendo em uma garrafa de plástico. 
A legenda das fotos dizia como o autor esta-
va impressionado com a rapidez com que as 
larvas de drosófilas cresciam. Isso motivou 
a participação de outros alunos, que come-
çaram a perguntar e comentar Ciência: “por 
que as drosófilas pousam na banana? Não acho 
que seja pelo açúcar, porque fervi a banana e 
nada de mosca... só formiga”. 

As postagens continuaram e algumas delas 
mostravam a origem das perguntas e das 
ideias dos alunos. Um deles escreveu, por 
exemplo, “se colocarmos pedaços de legumes 
e um pouco de vinagre de maçã dentro de um 
mesmo recipiente, já com algumas mosquinhas, 
será que elas conseguem sobreviver? Como se 
dá a sua proliferação na ausência de frutas, já 
que as drosófilas também são conhecidas como 
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mosca-do-vinagre; assim como citado no livro – 
O rato, a mosca e o homem”. Isso mostra que, 
em certa medida, a leitura da obra de Fran-
çois Jacob também serviu de inspiração para 
os comentários. 

Por serem ingressantes no curso de Licen-
ciatura em Biologia, as perguntas propos-
tas foram relativamente simples, como por 
exemplo: “As drosófilas podem se desenvolver 
na ausência da luz? E se elas se desenvolve-
rem, será que alguma de suas características 
mudará?”; “As moscas drosófilas se alimen-
tam, unicamente de frutas?”; “As moscas te-
riam preferência por alguma fruta específi-
ca?”; “Se colocarmos açúcar na banana, isto 
pode atrair mais moscas? E se colocar sal?”. 
As dúvidas que surgiam na rede social, 
como mostrado no excerto abaixo, eram 
esclarecidas na própria rede ou em sala de 
aula pela professora. 

“Professora, estou criando as moscas já 
há algum tempo, mas não faço a mínima 
ideia de uma nova pergunta sobre a 
Drosophila. Será que você ou alguém 
aqui do grupo não teria uma luz, uma 
ideia que pudesse desencadear uma 
pergunta, pode ser um artigo ou algo 
assim que pudesse me ajudar? Fico grata.”

A contribuição da professora também favo-
receu significativamente a construção de co-
nhecimentos. Ela intervinha à medida que as 
dúvidas eram postadas, oferecendo suporte 
teórico e explicações de procedimentos. Os 
diálogos usando a rede social geraram tro-
cas produtivas de ideias e experiências. Os 
pós-graduandos incentivaram os futuros 
professores a buscarem textos acadêmicos, 
prestavam esclarecimentos necessários e da-
vam sugestões para o processo de realização 
dos experimentos e, principalmente, na defi-
nição de perguntas e desenho experimental. 
Os alunos sentiam-se mais confiantes com o 
apoio dos mestrandos, como mostra o exem-
plo abaixo.

Mestranda 1: 

“Pessoal,

Algumas pessoas ainda estão em dú-
vida sobre o que é exatamente para 
fazer e vieram me perguntar, como 
a dúvida de uns pode ser a dúvida 
de vários, decidi deixar no grupo al-
guns lembretes da atividade de vocês. 
Foi proposto pela professora que vocês de-
senvolvessem uma atividade de pesquisa 
com as nossas mosquinhas (Drosophila 
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melanogaster) e que a partir daí escre-
vessem um artigo científico, com base 
nos artigos da Revista Genética na Es-
cola, que são mais simples. Então, serão 
selecionados os melhores textos que serão 
apresentados no congresso de genética. Eu 
publiquei no grupo alguns artiguinhos 
da revista Ciência Hoje, para que vocês 
se inspirassem para pesquisar e escrever. 
Se alguém ainda tiver dúvida, ou alguma 
pergunta mais específica posta aqui que a 
gente tenta ajudar. Postem os textos de vo-
cês, as fotografias, perguntas que a gente 
tenta ajudar no que for possível. Espero 
ter ajudado.

Beijo!!!!”

Aluna 1: “Não sei ainda que linha de pes-
quisa seguir, para piorar as minhas mos-
quinhas morreram... não sei o que fazer. 
Se possível, me dá alguma dica.”

Mestranda 1: “Elas se reproduzem fácil, 
ainda dá tempo! Tenta ver se elas têm 
predileção por alguma fruta. Elas são po-
pularmente conhecidas como moscas da 
banana, mas será que não se sentem atra-
ídas por outras frutas? Tenta colocar fru-
tas isoladas e observa o comportamento 
delas. O que você acha? Ou então observa 
as mosquinhas que você aprisionou e as 
características de sua prole, em quanto 
tempo surgem ovos, larvas... O importan-
te é registrar tudo e explicar bem direiti-
nho o seu método (captura, procedimento 
de observação, ambiente)... Espero ter 
ajudado. Beijo!”

Aluna 1: “Ajudou sim. Obrigada!”

O acesso à rede permitiu a interação com ou-
tros usuários, o que possibilitou trocar ques-
tionamentos, curiosidades, dúvidas e pontos 
em comum dentro da temática proposta. Os 
alunos apresentaram muitas dúvidas sobre 
como prosseguir com suas experiências e 
aproveitaram o espaço virtual para resolvê-
-las. A principal dificuldade foi elaborar 
uma pergunta com precisão para definir um 
método de estudo. Isso fica bem claro na pu-
blicação de uma das alunas quando ela diz: 
“Olá, bom dia! Não sei se tem alguém assim 
como eu, mas ainda estou me sentindo perdida 
neste trabalho. Precisava realmente de ajuda”. 
Nestes momentos, a professora ou mestran-

dos ajudaram com orientações, como mostra 
o excerto abaixo.

Aluno1: “Quero transferir as moscas pe-
riodicamente de recipiente fui procurar 
uma maneira para este fim, porque es-
tou com dificuldades e está virando uma 
grande confusão! Encontrei a seguinte 
ideia em um artigo, colocá-las para “dor-
mir” com auxílio de éter, separar uma 
garrafa de plástico contendo algodão em-
bebido com éter de forma que coubesse em 
seu gargalo um funil fechado com pedaço 
de meia fina, de forma que permitia a 
circulação da substância. Posso trocar o 
éter por álcool a 70%? Preciso saber, pois 
estou com medo de dar errado, e preciso 
urgentemente separá-las para realizar 
um experimento! Se alguém tiver outra 
solução para fazer essa transferência, me 
ajude!!!”

Mestrando1: “Acho que você deveria 
seguir a indicação do artigo. Manda fo-
tos!”

Aluno1: “Vou tentar conseguir éter, en-
tão. Obrigado!”

Professora: “Para fazer as moscas dor-
mirem, álcool não serve.”

Como mostra o diálogo, os alunos queriam 
transferir uma determinada quantidade de 
moscas para outros recipientes e descobri-
ram que éter poderia anestesiá-las. Por não 
terem essa substância disponível, pensaram 
em usar álcool sendo este produto inadequa-
do conforme explicou a professora. Diante 
desse problema, alguns colocaram as moscas 
na geladeira por algum tempo, a fim de veri-
ficar se elas ficariam imóveis. Então publica-
ram que a estratégia funcionava: as moscas 
ficavam imóveis devido à redução da tempe-
ratura, mas não poderia deixar muito tempo 
senão morriam. 

Os alunos expressaram no grupo suas emo-
ções ao realizar os experimentos em casa. 
Sentiram-se empolgados e publicaram várias 
fotos legendadas mostrando, principalmente, 
como se surpreenderam ao observar o ciclo 
de vida das moscas, como mostra a Figura 1. 
A motivação expressada por esses alunos no 
grupo influenciou aqueles que, por algum mo-
tivo, não demonstraram interesse na proposta. 

NA SALA DE AULA
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Figura 1.
Fotografias feitas pelos partici-
pantes do projeto de ensino e 
disponibilizadas na rede social 
para compartilhar suas experiên-
cias. Elas mostram as diferentes 
montagens e os resultados, como 
as drosófilas sobre diferentes 
alimentos. 
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No decorrer das aulas, todos os alunos tive-
ram uma história curiosa e empolgante para 
contar, inclusive aqueles que se mostraram 
desinteressados inicialmente. Apesar de al-
guns alunos não terem publicado fotos de 
seus experimentos, ou feito comentários na 
rede social, nos relatos de experiência entre-
gues posteriormente havia registros riquíssi-
mos de sua experimentação. Quando ques-
tionados sobre o porquê de aquelas fotos não 
terem sido publicadas e compartilhadas no 
grupo, a justificativa foi a seguinte: “Não gos-
to muito de exposição, mas não significa dizer 
que deixei de registrar todos os momentos da 
minha pesquisa”. Esses alunos são mais dis-
cretos e tímidos, mas confessaram que liam 
as publicações dos colegas para planejar e 
produzir os seus experimentos. 

Uma das dificuldades do uso das redes so-
ciais para troca de experiências na formação 
de professores foi o uso da língua que, em ge-
ral, não respeitou a norma culta. Nesse con-
texto das redes sociais, tudo é simplificado 
ou transformado no sentido de um encurta-
mento para dar mais rapidez à transmissão 
da informação. Em uma das publicações, por 
exemplo, uma aluna escreveu o seguinte tex-
to: “armaria minha gente vamos movimentar 
esse grupo? kero saber como anda as pesquisas... 
postem fotos daqui alguns dias estarei postando 
as minhas kk boa sorte meu povo”. Tal exem-
plo se repetiu muitas vezes, o que motivou 
a publicação, por parte da professora e dos 
mestrandos, de comentários valorizando e 
motivando os alunos a escreverem com res-
peito às normatizações da língua. Entretan-
to, essas regras, na rede, contrastam com que 
é vivenciado pelos alunos. 

ELABORAR UM  
“ARTIGO CIENTÍFICO”
No final do projeto, os alunos apresentaram 
um relato no formato de artigo científico. 
Para compor o texto, eles foram orientados 
a não utilizar nenhum texto da internet 
para evitar o plágio ou a cópia indevida. A 
professora orientou em relação à forma de 
apresentação e explicou as características de 
cada uma das seções de um artigo científico 
(introdução, objetivos, métodos, resultados e 
discussão).

Essas explicações não impediram que sur-
gissem muitas dúvidas sobre a estruturação 
do “artigo científico”. Uma aluna postou a se-
guinte questão: “Boa tarde, professora. Tenho 
dúvida se o artigo científico deve conter obri-
gatoriamente cinco páginas ou se este é o limi-
te máximo de laudas. Aguardo sua resposta”. 
Outros alunos perguntaram o que deveria 
conter um artigo científico e como deveriam 
elaborar os textos. Para responder essas dú-
vidas, a professora fez o seguinte comentário: 

“Um bom artigo sempre conta uma histó-
ria. Geralmente, na introdução, dizemos 
a nossa intenção e o problema que preten-
demos resolver. Nos métodos, descreve-
mos o que fizemos da maneira mais pre-
cisa possível para que qualquer um possa 
replicar ou refazer nosso estudo e checar 
nossos resultados. Evidentemente, nos re-
sultados, descrevemos os nossos dados, o 
que foi descoberto, encontrado, verificado. 
Em geral, os resultados são apresentados 
por meio de tabelas, gráficos,  fotos, para 
facilitar a análise e comparação. Na dis-
cussão, dizemos se o que foi encontrado 
corresponde ao que esperávamos, e ao que 
já foi visto por outros autores. Dizemos se 
nosso resultado corrobora algo (confirma 
o que já foi visto) ou se tem algo novo, que 
ninguém ainda tinha visto ou encontrado 
antes! Claro que um bom artigo depende 
de muita leitura da literatura da área, ou 
seja, é necessário conhecer quase tudo o 
que já foi publicado sobre aquele assun-
to ou o fenômeno que se está estudando. 
Isso, no caso de vocês, não será necessário. 
Nosso foco é no entendimento do que são 
os métodos na Ciência. Espero que tenha 
ajudado. Se não, entrem no portal de pe-
riódicos da Capes, escrevam drosófila e 
outro termo chave, e leiam alguns artigos 
de revistas científicas. http://www.perio-
dicos.capes.gov.br/ 

Certamente, vocês se divertirão.”

Cerca de oito alunos que não obtiveram 
resultados e não conseguiram redigir seus 
artigos, fazendo apenas um breve relato de 
experiência. Alguns artigos foram comparti-
lhados na íntegra na página do grupo na rede 
social. 
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CONCLUSÃO
Esta sequência didática estimulou o desen-
volvimento de competências de investigação 
e comunicação na formação inicial de pro-
fessores de Ciências e Biologia. O uso de 
modelos biológicos, como as drosófilas, favo-
receu a realização de experimentação com a 
proposição de hipóteses, análise e discussão 
de resultados, enquanto as redes sociais esti-
mularam a troca de ideias e problematização, 
inclusive sobre a elaboração de artigos cien-
tíficos e o uso da língua portuguesa. Muitas 
das ideias aplicadas nessa sequência didática 
podem ser adaptadas e utilizadas por profes-
sores na Educação Básica. 
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MATERIAIS DIDÁTICOS

O heredograma  
nas séries iniciais  
do ensino 
Fundamental
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A família é tema para estudo nas séries iniciais do 
ensino fundamental e os professores recorrem, 

muitas vezes, à representação de árvores genealógicas. A 
analogia das famílias com árvores pode trazer entraves 
didáticos que, sugerimos, são minimizados pelo emprego 
de heredogramas. Heredogramas representam a estrutura 
de famílias, por várias gerações, empregando símbolos 
padronizados internacionalmente. Apresentamos uma 
proposta didática que usa materiais de fácil confecção e 
sugestões de histórias que podem ser motivadoras para 
a construção de heredogramas e, além disso, possibilitar 
abordagens interdisciplinares entre Ciências da Natureza, 
Matemática e as Ciências Humanas.

Um heredograma expressa a estrutura 
de uma família por várias gerações. Re-

presenta os indivíduos, as uniões conjugais, 
a ascendência de um indivíduo, sua descen-
dência ou grupamento familiar.

Nos anos iniciais do ensino fundamental, en-
tre o primeiro e quinto ano, frequentemen-

te se propõe aos estudantes a representação 
de sua família, na forma de desenho livre ou 
de uma árvore genealógica. Os desenhos, na 
maioria das vezes, acabam sendo atividades 
ilustrativas e pontuais. Quanto às árvores ge-
nealógicas, elas são estruturadas simulando o 
desenvolvimento de uma planta. Em muitas 
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ocasiões, são uma analogia controversa para 
esta fase escolar, uma vez que quase sempre 
os indivíduos mais jovens estão no tronco 
e não nos ramos da planta. Nos primeiros 
anos escolares, o estudo das plantas, geral-
mente parte de experiências com germina-
ção de sementes. Nos anos subsequentes de 
escolaridade, os conhecimentos botânicos 
evoluem para as partes que estruturam as 
plantas. A criança é estimulada a compreen-
der a sequência cronológica dos fenômenos 
como o crescimento, o desenvolvimento das 
flores, frutos e sementes. Isto a leva concluir 
que o tronco de uma árvore é mais velho que 
os ramos. Assim, a permanência da analogia 
com árvores para representar famílias pode 
acarretar o entendimento precário tanto a 
respeito da estrutura familiar quanto ao de-
senvolvimento das plantas. Convém salien-
tar que, nesta fase escolar, quando a criança 
assimila uma informação ou conceito, seja 
ele equivocado ou não, dificilmente ele será 
desconstruído. Também as atividades de re-
presentação de famílias utilizando a estrutu-
ra de árvores podem gerar questionamentos: 
como reunir as famílias materna e paterna 
em uma mesma árvore? As famílias não se-
riam de árvores diferentes? Se a confluência 
dos ramos resulta em indivíduo, de onde vie-
ram os ramos, poderiam ter vindo de árvores 
diferentes?

Ao estruturar famílias em analogia com ár-
vores geralmente não se permite representar 
os principais ascendentes que estariam en-
volvidos. Por isso, usualmente as propostas 
apresentadas aos estudantes são atividades 
com árvores já estruturadas e com os espaços 
para preencher os nomes dos indivíduos. O 
estudante parte de si como se fosse filho úni-
co, próximo ao tronco, nos galhos inclui seus 
pais e, nos ramos, seus avós. Portanto, essa 
estrutura quase linear geralmente não repre-
senta completamente a realidade da família 
do estudante. 

Esta atividade didática tem como objetivo 
aproximar os estudantes dos anos iniciais, 
do terceiro ao quinto ano, aos padrões inter-
nacionais de representação de famílias por 
meio de heredogramas. Pretende-se abordar 
tópicos acerca da estrutura familiar por meio 
da linguagem gráfica. 

Para compor a estrutura de um heredogra-
ma, será apresentada uma sequência didática 
que incluirá uma história infantil, desenhos 
e material de apoio para facilitar o traba-
lho dos docentes. Inicialmente as crianças 
representarão sob forma de heredograma a 
família de coelhos presente na história para, 
posteriormente, construírem o heredograma 
de suas famílias sob a forma de um painel. 
Para estas atividades poderão ser utilizados 
diferentes materiais disponíveis no mercado, 
como ímãs e painel imantado ou materiais 
mais acessíveis presentes na escola. 

A progressão dos conhecimentos acerca do 
estudo dos heredogramas desencadeada em 
cada etapa da sequência didática permite o 
estudo de outros conceitos científicos da área 
das Ciências da Natureza e, também da Ma-
temática, Ciências Humanas e Linguagens. 
Algumas outras temáticas possíveis são su-
geridas em um segundo momento, no qua-
dro 1. 

OBJETIVO GERAL
Trabalhar com diferentes tipos de lingua-
gem e exercitar o uso de representações de 
famílias por meio de símbolos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Apresentar a linguagem de símbolos usadas 
na construção de heredogramas;

Exercitar o uso da representação de famílias 
em heredogramas.

Formas de avaliar
O aluno consegue estruturar heredogramas 
com diferentes estruturas familiares?

Reconhece e usa de modo correto no here-
dograma os símbolos, posiciona as gerações 
e expressa as relações de parentesco de modo 
adequado?

Resolve problemas representando estruturas 
familiares mais complexas partindo do mo-
delo inicial?

Público alvo: crianças de 8 a 10 anos (tercei-
ro ao quinto ano do Ensino Fundamental).

Tempo previsto para as atividades: 13 ho-
ras aulas.
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MATERIAIS NECESSÁRIOS 
PARA MONTAR O 
HEREDOGRAMA  
COM DUAS GERAÇÕES 
A) Painel estruturado em folha A2, carto-

lina ou papel Kraft, onde serão colados 
os símbolos diversos, recortados a partir 
das pranchas disponíveis em anexo no 
material de apoio ao professor para ser 
impresso (Pranchas 1 a 4). 

B) Outras possibilidades:

- Painel de feltro compondo um flane-
lógrafo. Os símbolos da prancha 1 po-
dem ser colados em materiais como lixa 
para aderirem no painel.

- Painel imantado, utilizando-se uma 
placa de metal galvanizado de 60 cm 
de comprimento por 45 cm de largura, 
encontrada em metalúrgicas; ímãs de 
geladeira encontrados em lojas de ar-
tesanato; ganchos para sustentar em pé 

Figura 1.
Capa do livro “Menina bonita do 
laço de fita” (MACHADO, 2000).

ou pendurar o painel, disponíveis em 
casas comerciais de ferragens.

DESENVOLVIMENTO

Sequência didática
1ª Etapa:

Inicialmente, sugere-se contar a história“ 
Menina bonita do laço de fita”, Figura 1 
(MACHADO, 2000). Na história, um co-
elho branco encanta-se com a beleza de uma 
menina negra e resolve questioná-la acerca 
da origem de sua cor. A menina inventa ex-
plicações e sugere maneiras de o coelho ficar 
preto e nada funciona. O coelho entende que 
é necessário reproduzir-se com uma coelha 
negra e, assim, obter, dentre sua prole, filho-
tes com a desejada cor.

Esta história infantil permite trabalhar as 
formas de representação familiar com os per-
sonagens envolvidos. Tempo previsto para a 
atividade: 1 hora aula.

2ª Etapa: 

Apresentação aos estudantes dos princi-
pais símbolos e nomenclatura, figura 2, dis-
ponível no material de apoio ao professor 
para ser fotocopiado. Na figura 3, apresen-
ta-se como estruturar um heredograma, 
observando-se os padrões interacionais. 
Chama-se a atenção para os números ro-

manos que representam as gerações e para 
os números arábicos que são usados para 
numerar os indivíduos de cada geração ou 
para numerar todos os indivíduos em to-
das as gerações da genealogia. Na figura 3, 
o indivíduo III(2) seria hipoteticamente o 
estudante. Tempo previsto para a ativida-
de: 1 hora aula. 
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3ª Etapa:

Proposição de exercícios de completar e res-
ponder. Neste momento o professor apre-
senta exercícios com os símbolos usados na 

Figura 3.
Exemplo de estrutura de um 
heredograma (THOMPSON et all; 
1993).

construção do heredograma questionando o 
que significa o quadrado e o círculo, como 
representar um casal com dois filhos do sexo 
feminino e assim por diante. Tempo previs-
to: 1 hora aula.

Figura 2.
Simbologia internacional para 
construção de heredograma 
que pode ser adaptada às 
necessidades do professor e de 
acordo com o conhecimento 
da turma. Por exemplo, há 
símbolos específicos para gêmeos 
monozigóticos ou dizigóticos, 
mas não significa que o 
professor precise trabalhar estas 
informações.

4ª Etapa:

Proposição da construção do heredograma 
da família do coelho branco que se cruzou 
com a coelha preta, inspirados no segmen-
to da história: “Tinha coelho pra todo gos-
to: branco bem branco, branco meio cinza, 
branco malhado de preto, e até uma coe-

lha bem pretinha.” (MACHADO, 2000, 
p.15). As crianças devem ser incentivadas 
a pintar os coelhos de acordo com suas ca-
racterísticas. As imagens e símbolos estão 
expostos nas figuras 4 e 5 e disponíveis 
como material de apoio ao professor para 
a impressão.
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No texto não há a informação se os filhotes são 
machos ou fêmeas, somente para a coelha pre-
ta essa informação é apresentada. Deste modo 
as crianças podem escolher o sexo dos coelhi-
nhos e produzirem heredogramas diferentes 
possíveis de serem comparados. Há outras 

Figura 4. 
Coelhos (Ilustração Altamir 
Moreira).

Figura 5. 
Coelhas (Ilustração Altamir 
Moreira).

Figura 6.
Heredograma da família 
dos coelhos. Exemplo de 
representação produzida pelos 
alunos.

possibilidades nesta etapa em que a professora 
pode determinar quais são os sexos dos coelhi-
nhos e verificar se os alunos fazem corretamen-
te a representação. Porém, pode-se incentivar 
as crianças a desenharem à mão livre como na 
figura 6. Tempo previsto, 2 horas aula.

5ª Etapa:

Propor a construção do heredograma da fa-
mília da criança com duas ou três gerações 
dependendo do ano escolar em que a criança 
se encontra. Nesta etapa, a criança deverá ter 
disponível um painel folha formato A2 (420 
mm x 594 mm) ou outro material escolhido 
nestas dimensões como: metal galvanizado, 

papel kraft, tecido de feltro etc. Os quadra-
dos poderão ter em torno de 3,5 cm x 3,5 
cm e, os círculos, 4 cm de diâmetro. Caso 
o professor deseje, poderá oferecer um kit 
contendo os símbolos mais utilizados nos 
heredogramas expostos nas figuras 7 e 8 e 
disponíveis em anexo, no material de apoio 
ao professor.
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6ª Etapa: 

Incentivar a observação e a capacidade de re-
gistro das variações dos componentes da face 

Figura 9.
Exemplo de heredograma 
construído com ímãs e placa 
galvanizada.

como o uso de óculos, formato e cor do cabe-
lo, tipo de penteado, bigodes, cor do olho etc, 
expostas nas Figuras 10 e 11. Tempo previs-
to para a atividade, 2 horas aulas.

Figura 7.
Símbolos femininos. (Ilustração 
Altamir Moreira).
Figura 8.
Símbolos masculinos. (Ilustração 
Altamir Moreira).Dependendo do ano escolar em que a 

criança esteja estudando, sugerem-se 
duas gerações (pais e filhos) ou três ge-

rações como exposto pela Figura 9 (avós, 
pais e filhos). Tempo previsto: 3 horas 
aulas.
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Figura10.
Desenho do avô de uma criança. 
Material didático de aluno.
Figura 11.
Desenho do pai de uma criança. 
Material didático de aluno. 7ª Etapa:

Para servir de registro escolar e familiar, os 
estudantes poderão expor o painel na parede 
compondo o retrato heredofamiliar. Nele po-
derão listar os nomes dos indivíduos de cada 
geração da família representada, geralmente 
a sua própria família. Tempo previsto para a 
atividade: 1 hora aula.

8ª Etapa: 

Socializar e analisar coletivamente os he-
redogramas produzidos pelos estudantes 
com a turma. Associar a simbologia com 
as descrições verbais e textuais, exercitando 
habilidades como ler, escrever e resolver pro-
blemas, questionando: Qual dos indivíduos 
representados é você? A qual geração você 
pertence? Quantos irmãos, tios e primos 

você tem? Como são as famílias dos colegas 
em relação ao número de indivíduos? Outra 
possibilidade é dar a oportunidade ao aluno 
de fazer a apresentação do heredograma para 
a turma explicando verbalmente: eu sou ...., 
filho de...., neto de....., tenho ..... irmãos chama-
dos de ...........e assim por diante. Também, 
como forma de ir ampliando a capacidade de 
observação, podem ser propostos questiona-
mentos mais diretos e amplos tais como: no 
que você é parecido com seus familiares? No 
que você é diferente? Com tais perguntas, 
os alunos processam um número maior de 
características, mesmo que não sejam herdá-
veis. Esta análise é importante para formação 
de identidade, autoconhecimento etc. Tempo 
previsto para a atividade, 2 horas aulas.

AMPLIANDO 
CONHECIMENTOS E 
INTEGRANDO OUTRAS 
ÁREAS
Como o currículo, nesta etapa escolar, geral-
mente é apresentado aos estudantes por área 
do conhecimento e por atividades, podem 
ser utilizados os heredogramas para desen-
cadear outros conhecimentos. No quadro, a 
seguir, constam as áreas do conhecimento, 
algumas sugestões de conteúdos e atividades 
que podem ser desenvolvidas em cada etapa 
da sequência didática.
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Quadro 1.
Áreas, atividades e etapas.

AGRADECIMENTO
Altamir Moreira pelos desenhos do material 
de apoio aos professores. 

Áreas Temas
Etapas da  
sequência 
didática

Ciências da natureza Transmissão da vida nos animais  
pela reprodução sexual

Ciclo de vida dos coelhos e humano

4ª etapa

4ª etapa
5ª etapa
6ª etapa

Matemática Geometria, números arábicos e romanos

Gráficos

2ª etapa
3ª etapa

4ª etapa
5ª etapa

Ciências Humanas Linha do tempo da família ou do estudante

Família e sociedade e valores sociais e éticos

Valorização da diversidade dos seres 
vivos, incluindo a diversidade humana, 
discriminação e racismo.

6ª etapa

8ª etapa

Linguagens Leitura, interpretação e emprego da língua 
escrita de acordo com as normas gramaticais

Pintura e desenho

Exposição oral e produção textual

Todas as etapas

4ª etapa
6ª etapa

7ª etapa
8ª etapa
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MATERIAL DE APOIO AOS PROFESSORES PARA A IMPRESSÃO

Figura 2.
Símbolos para heredogramas.
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Prancha 1.
Símbolos para coelhos.
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Prancha 2.
Símbolo para coelhas.
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Prancha 3.
Símbolos femininos.
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Prancha 4. 
Símbolos masculinos.
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Bancos de dados 
biológicos: uma 
investigação médica 
para familiarizar-se 
com a bioinformática
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Historicamente, a Biologia sempre necessitou de bancos de dados. O 
desenvolvimento da internet permitiu que uma grande quantidade de 

informações biológicas armazenadas, sobretudo no nível molecular, estejam 
disponíveis gratuitamente para a utilização, tanto por profissionais da saúde, 
como por educadores. Nesse contexto, apresentamos uma proposta, direcionada 
a universitários de cursos ligados às ciências biológicas e biomédicas, em que os 
participantes são motivados a desvendar um mistério médico a partir de uma 
fotonovela, e a utilizar as ferramentas de busca e análise bioinformática para 
desvendá-lo. A atividade contém um roteiro que visa orientar a navegação em 
alguns dos principais bancos de dados biológicos – OMIM, NCBI gene, PubMed, 
dbSNP e Ensembl – fornecendo links e caminhos até as informações necessárias 
para a finalização da tarefa. Para ilustrar os procedimentos, utilizamos uma 
simulação envolvendo a síndrome de Berardinelli-Seip, escolhida por ser uma 
doença ligada a poucos polimorfismos, mas a atividade pode ser adaptada para 
outras síndromes genéticas e patologias.
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BANCOS DE DADOS 
BIOLÓGICOS
Para os pesquisadores das ciências da vida, 
os bancos de dados biológicos são impres-
cindíveis, sejam eles coleções botânicas ou 
zoológicas em museus ou coleções molecu-
lares, como os bancos genômicos. Grandes 
repositórios de dados gênicos, como o Na-
tional Center for Biotechnology Information 
(NCBI, www.ncbi.nlm.nih.gov) e o Ensem-
bl genome browser (Ensembl, www.ensembl.
org), disponibilizam informações de forma 
organizada provenientes de toda a literatura 
científica. Esses dados estão disponíveis, bas-
tando o acesso à internet e o conhecimento 
para usar as ferramentas de busca e análise. 
As informações contidas nos bancos incluem 
as sequências de DNA, informações sobre 
os genes e transcritos, sequências de ami-
noácidos e estruturas protéicas, dados sobre 
variabilidade genética, expressão gênica, vias 
metabólicas e ligações de genes/proteínas 
com doenças e síndromes genéticas. É nesse 
contexto que apresentamos uma atividade 
que visa facilitar um primeiro contato com 
os bancos de dados e suas ferramentas para 
os estudantes, futuros profissionais de saúde. 

DESAFIOS PARA OS 
PROFISSIONAIS E 
EDUCADORES NA  
ERA PÓS-GENÔMICA
O uso da genômica, atualmente, é corriquei-
ro na pesquisa científica, o que deve se refle-
tir nos próximos anos nas bases curriculares 
dos cursos universitários das áreas biológicas 
e biomédicas. Para que haja o uso adequado 

dos bancos de dados e para que essa experi-
ência possa ser vivenciada em toda a sua po-
tencialidade, é necessária uma aproximação 
cuidadosa, já que os bancos de dados podem 
ser complexos e pouco didáticos, dificultan-
do a utilização por usuários não familiariza-
dos.

Dentre as dificuldades existem a barreira da 
língua, o excesso de informações e a comple-
xidade dos conceitos que estão envolvidos 
na compreensão do que significam os dados 
depositados e as ferramentas para analisá-
-los. Apesar desses desafios, a apropriação de 
novas tecnologias pode ampliar o leque de 
possibilidades pedagógicas para o educador. 

Como público alvo para essa atividade, su-
gerimos estudantes de nível universitário 
das áreas de ciências biológicas e saúde. Ela 
pode ser inserida em diversas disciplinas, 
como Biologia molecular, Genética, Ge-
nética médica, Bioinformática, Patologia e 
outras afins. A simulação aqui apresentada 
tem como tema a síndrome de Berardinelli-
-Seip, também conhecida como lipodistro-
fia congênita generalizada, mas a atividade 
pode ser adaptada para outras síndromes 
genéticas, contanto que sejam fenótipos liga-
dos a poucos genes, sobre os quais existam 
informações nos bancos de dados. Por meio 
do estudo dessa síndrome, a atividade visa 
familiarizar os estudantes com os bancos de 
dados biológicos, de modo que percebam o 
potencial das ferramentas de bioinformática 
para resolver problemas biomédicos. A ati-
vidade propõe ainda que os estudantes apli-
quem seus conhecimentos sobre Genética 
e Biologia molecular em um contexto mais 
próximo da prática dos cientistas.

BERARDINELLI-SEIP
A lipodistrofia congênita generalizada, ou Berardinelli-Seip, é uma doença genética rara de he-
rança autossômica recessiva. Sua taxa de ocorrência é de aproximadamente de 1 em 10.000.000 
habitantes. Essa síndrome pode ser dividida em quatro tipos de acordo com a alteração genética 
envolvida, que, apesar de apresentarem similaridades, variam na severidade dos sintomas. 

A síndrome está ligada ao metabolismo dos lipídeos. Dentre as diversas implicações que a causa 
no corpo humano, a mais comum é redução significativa ou a ausência de tecido adiposo sub-
cutâneo e visceral.
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ROTEIRO DA ATIVIDADE
Uma fotonovela que traz uma investigação 
médica foi criada para instigar a curiosida-
de dos alunos sobre os aspectos genéticos 
de uma doença, neste caso a síndrome de 
Berardinelli-Seip. A fotonovela apresenta 
algumas lacunas que os alunos devem pre-
encher, o que os levará a pesquisar sobre a 
síndrome. Após a leitura da história, o pro-
fessor pode descrever as atividades, apresen-
tar o roteiro para a busca dos dados neces-
sários (Procedimento) e demonstrar como 
as informações podem ser encontradas nos 
bancos de dados.

Nesse caso, as buscas por informações ge-
néticas iniciam-se através do nome da pato-
logia no banco de dados Online Mendelian 
Inheritance in Man (OMIM, www.ncbi.nlm.
nih.gov/omim), através do portal do NCBI. 
Quatro subtipos da síndrome são encontra-
dos, cada subtipo ligado a um determinado 
gene. Esses genes devem ser inseridos no ro-
teiro. A síndrome em estudo também pode 
ser pesquisada em artigos científicos, usando 

igualmente nos campos de busca dos portais 
PubMed (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) 
e PubMed Central (www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc), os quais também se encontram no site 
do NCBI. Neste primeiro momento, são ob-
tidos os nomes dos quatro genes envolvidos 
na síndrome. A partir daí, direcionamos as 
investigações sugeridas no roteiro, por vários 
links de bancos de dados, como o NCBI gene 
(www.ncbi.nlm.nih.gov/gene), o que promo-
ve a busca de informações sobre cada um dos 
quatro genes. Da página do NCBI gene, um 
link (SNP: geneview) leva o estudante ao dbS-
NP, onde informações sobre polimorfismos 
de base única (SNPs) nos genes poderão ser 
adquiridas. Os alunos também devem bus-
car o gene no Ensembl (www.ensembl.org), 
anotando no roteiro outras informações. Na 
parte prática, os participantes podem buscar 
as informações, preenchendo as lacunas que 
existem na história. Durante essa etapa, é 
aconselhável o acompanhamento pelo pro-
fessor ou por monitores treinados, para que 
os alunos esclareçam quaisquer dúvidas que 
possam surgir.
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Mãe: Existem alguns casos de uma 
doença rara na família, Berardinelli-Seip.

A equipe estuda a doença no NCBI, 
OMIM, dbSNP e Ensembl.

Berardinelli-Seip é uma síndrome 
autossômica recessiva, que pode 
envolver mutações em 4 genes, 
________, _______, ________ e 
________.

Os 4 genes são sequenciados no bebê. Um 
polimorfismo G-___ é detectado.

O SNP está no cromossomo 7, no gene 
_________ , o que gera uma proteína 
truncada e inativa.

Dr. Casagrande: O bebê precisará 
acompanhar a glicemia e de intervenções 
nutricionais.

MATERIAIS DIDÁTICOS

Nasce um bebê, mas parece haver algo 
errado.

Dr. Casagrande e sua equipe analisam o 
caso, mas é complexo...

A equipe estuda os sintomas: ausência 
de gordura corporal, esteatose hepática, 
resistência à insulina.

Dr. Casagrande: Você usou drogas 
pesadas na gravidez? Tem diabetes na 
família?

Mãe: Não doutor, não que eu saiba. Dr. Casagrande: Pense direito, conte tudo 
sobre seu histórico familiar de doenças.
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PROCEDIMENTO
Siga os passos deste roteiro para saber mais 
sobre fatores genéticos associados à Síndro-
me de Berardinelli-Seip. Use as informações 
que encontrar para preencher a tabela a se-
guir e as lacunas da fotonovela.

1) Acessar o site do OMIM (www.ncbi.nlm.
nih.gov/omim) e buscar a doença (Be-
rardinelli-Seip ou congenital generalized 
lipodystrophy). Procurar genes ligados à 
desordem e a descrição da doença (sinto-
mas). Nesse mesmo site, buscar também os 
quatro genes envolvidos na síndrome por 
meio do OMIM e descobrir o número de 
variantes alélicas em cada gene. 

2) Acessar o PubMed e PubMed Central 
(www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed e www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc) e neles pesquisar 
informações sobre a síndrome de Berardi-
nelli-Seip em artigos científicos. Procurar 

por detalhes que enriqueçam a descrição 
da síndrome e seus sintomas.

3) Acessar o site do NCBI gene (http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/gene) e procurar 
informações sobre os genes (nome oficial, 
sinônimos, localização) e seus produtos 
(tipo de produto gênico, proteína codifica-
da). Para se encontrar o tamanho do gene, 
pode-se entrar na sequência do gene (no 
formato FASTA) e observar quantos qui-
lobases (1 kb = 1000 bases) estão sendo 
mostrados, no início da página.

4) A partir da página do NCBI gene, seguir 
o link “SNP: geneview”, que se encontra no 
lado direito da página. Buscar o número 
de cSNPs (SNPs nas regiões dos éxons).

5) No site do Ensembl (www.ensembl.org), 
procurar informações sobre os genes 
(nome oficial, sinônimos, localização, nú-
mero de transcritos alternativos).

Gene 1 Gene 2 Gene 3 Gene 4

Símbolo oficial do gene

Outros nomes (Aliases)
NCBI / Ensembl

Localização 
(ex.1q21.2)
NCBI / Ensembl

Número de SNPs nos éxons 
(cSNPs)
NCBI gene/dbSNP

Número de variantes alélicas 
ligadas a Berardinelli-Seip  
OMIM

Tamanho (kb)
NCBI gene - Seq. FASTA

Fita (sense ou antisense)
NCBI / Ensembl

Tipo de produto gênico 
NCBI / Ensembl

Nome da proteína codificada
NCBI gene

Número de transcritos 
alternativos
Ensembl
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VENCENDO OS OBSTÁCULOS
Para o desenvolvimento da atividade, pode 
ser necessário um estudo prévio dos prin-
cipais conceitos genéticos envolvidos, além 
dos esclarecimentos relativos a algumas 
definições dos bancos de dados e de suas 
ferramentas. Alguns pontos são levantados 

Banco de dados Conhecimentos necessários a priori

OMIM Padrões de herança genética Mendeliana, SNPs, mutações, InDels, 
expressão gênica, transcrição e tradução.

NCBI gene Genes, nomenclatura gênica, éxons e íntrons, cromossomos, 
bandeamento cromossômico, fitas senso e anti-senso. 

PubMed e PMC Entendimento e leitura na língua inglesa.

Ensembl Genes, éxons e íntrons, cromossomos, splicing, splicing alternativo, 
transcritos alternativos.

dbSNP Variações e polimorfismos genéticos, SNPs, éxons e íntrons.

Tabela 1.
Conhecimentos prévios de 
genética necessários para um 
melhor aproveitamento dos 
recursos dos bancos de dados 
para essa atividade.

MATERIAIS DIDÁTICOS

na tabela 1, mas outros poderão ser aborda-
dos. Os sites podem ser visitados pelo pro-
fessor, para que ele próprio se familiarize 
previamente. Esta é uma oportunidade de 
revisão dos conceitos envolvidos, que pode 
ser aproveitada pelo professor que utilizar 
a atividade.
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Entre os principais desafios apontados está 
o idioma, já que todos os grandes bancos 
de dados biológicos estão na língua inglesa, 
provavelmente, um dos principais obstáculos 
na aplicação desta atividade com os estudan-
tes brasileiros. Com o direcionamento das 
buscas, o roteiro proposto facilita aos par-
ticipantes encontrar algumas informações 
importantes, minimizando assim, a barreira 
linguística.

Apesar dos portais serem desenhados vi-
sando a facilidade do uso, é fácil perder-se 
no excesso de links e informações. O rotei-
ro de buscas que propomos traz informa-
ções detalhadas sobre onde as informações 
requeridas se localizam,e pode facilitar no 
direcionamento da busca de informações, 
especialmente por principiantes na área da 
bioinformática. A fotonovela contextualiza 
o conteúdo e permite ao usuário assumir o 
papel de um pesquisador, desvendando uma 
ocorrência médica. Os alunos interessados 
devem, também, ser encorajados a expandir 
suas buscas, e seguirem sua curiosidade, per-
mitindo que, por vezes, abram novas abas e 
verifiquem novas informações disponíveis. 

Depois podem retornar ao roteiro e continu-
ar as buscas dirigidas.

Devemos lembrar que os portais estão em 
contínua atualização, portanto, links já co-
nhecidos e sua localização na página, são 
eventualmente modificados, bem como os 
resultados da busca. Sugerimos ao professor, 
verificar seu roteiro previamente e até mes-
mo adaptá-lo com novas propostas.

AGRADECIMENTOS
Agradecemos ao Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
- CNPq, à Fundação Cearense de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
- FUNCAP e à Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível Superior - 
CAPES. Agradecemos aos voluntários pelo 
apoio com as fotos. Agradecemos à Rede 
Nordeste de Biotecnologia - RENORBIO, 
ao Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Fisiológicas – PPGCF/UECE, ao Instituto 
Superior de Ciências Biomédicas – ISCB/
UECE e à Secretaria de Apoio às Tecnolo-
gias Educacionais – SATE/UECE. 

Sociedade Brasileira de Genética 169

Genética na Escola – ISSN: 1980-3540



Carlos André Espolador Leitão

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Departamento de Ciências Naturais, Vitória da Conquista, BA

Autor para correspondência: candreel@yahoo.com.br

MATERIAIS DIDÁTICOS

Chapa aquecedora  
artesanal para secagem  
de meio de montagem  
de lâminas permanentes
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A chapa aquecedora é indispensável no preparo de lâminas histológicas 
permanentes para fins didáticos e de pesquisa. Costuma ser um equipamento 

volumoso, pesado e relativamente caro. Visando popularizar um equipamento de 
grande aplicação na melhoria do ensino e na rotina de laboratórios de pesquisa, 
o presente trabalho objetivou desenvolver e testar uma chapa aquecedora 
portátil, leve, de baixo custo e facílima manutenção. Para tal fim, foi utilizado 
material de uso quotidiano. O sistema de aquecimento da chapa é por lâmpadas 
incandescentes. A chapa foi testada, atingindo a temperatura constante de 58°C, 
sendo necessário de três a cinco dias para a secagem do bálsamo-do-canadá nas 
lâminas montadas. A chapa aquecedora é de fácil transporte e armazenamento, 
pelas suas dimensões e peso. Sua eficácia e seu baixo custo são características 
que fazem do equipamento uma ótima alternativa para escolas e laboratórios em 
que se confeccionam lâminas histológicas permanentes.

Chapa aquecedora  
artesanal para secagem  
de meio de montagem  
de lâminas permanentes
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A chapa aquecedora é um item indispen-
sável na montagem de lâminas histo-

lógicas permanentes, de material de origem 
vegetal ou animal, para fins didáticos ou de 
pesquisa. Nesse procedimento, utiliza-se 
uma resina sintética, tal como o bálsamo-
-do-canadá, para aderir a lamínula à lâmina 
contendo o corte da amostra. Esta resina ne-
cessita ser aquecida para endurecer e é neste 
processo que se utiliza a chapa aquecedora. 
O equipamento é, em geral, pesado e volu-
moso e costuma ser relativamente caro. Vi-
venciando a necessidade de se adquirir uma 
chapa aquecedora leve, portátil e de baixo 
custo, o presente trabalho teve como objeti-
vos construir e testar uma chapa aquecedora 
eficiente com tais características.

A CONSTRUÇÃO DE UMA 
PLACA AQUECEDORA 
Os materiais utilizados na construção da pla-
ca aquecedora foram: compensado de 10 mm 
de espessura, parafusos, chapa de zinco nº 28; 
dois bocais de lâmpada, duas lâmpadas incan-
descentes de 60 W, um plug macho, fio elétri-
co paralelo; ripa de madeira, tinta preta fosca 
resistente a altas temperaturas; oito pés plás-
ticos, latas de alumínio, uma caixa de perceve-
jos; fita isolante, grampos isolados para a afi-
xação do fio elétrico e um puxador de gaveta.

Com o compensado e com os parafusos foi 
construída uma caixa com 40 cm de com-
primento, 25 cm de largura e 11 cm de altu-
ra (Fig. 1A). Esta caixa teve sua superfície 
interna completamente revestida pelas la-
tas de alumínio abertas, com sua face inter-
na voltada para cima, sendo afixadas com 
os percevejos (Fig. 2C). A ripa foi serrada 
obtendo-se dois pequenos segmentos de 
forma a posicionar os bocais de lâmpada 
fazendo com que o centro das lâmpadas fi-
que à meia largura e à meia altura da caixa 
(Fig. 1B). Os segmentos de ripa foram fura-
dos em seu interior para passar os fios dos 
bocais ao exterior da caixa, protegendo-os 
assim do calor gerado pelas lâmpadas. Os 
segmentos de ripa também foram reves-
tidos com lata de alumínio (Fig. 2C). As 
emendas dos fios foram devidamente iso-
ladas com fita isolante e os fios devidamen-
te afixados com os grampos isolados (Fig. 
2D). As lâmpadas foram instaladas em sé-
rie (Fig. 1C).

Quatro pés plásticos foram colocados na face 
externa do fundo da caixa (Fig. 2B), e os ou-
tros quatro foram colocados na face externa 
da lateral da caixa onde se prendem os bocais 
(Fig. 2C, D). O puxador de gaveta foi insta-
lado na lateral oposta a dos pés laterais (Fig. 
2A, B).
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Figura 1.
Esquemas da construção da 
chapa aquecedora. A - Medidas 
da caixa. B - Disposição das 
lâmpadas. C - Instalação elétrica 
com as lâmpadas em série. BL, 
bocal da lâmpada; L, lâmpada; 
R, ripa.

A chapa de zinco foi cortada nas medidas 
40 x 25 cm, ou seja, do tamanho exato do 
fundo da caixa (Fig. 2A). Uma das faces foi 
parcialmente pintada de preto fosco, dei-
xando dois círculos não pintados na região 
exata das lâmpadas. O ideal é deixar um 
degradê no limite dos círculos (Fig. 2E). A 

função dos mesmos é refletir o excesso de 
luz e calor nessas regiões, enquanto o res-
tante da chapa absorve luz e calor. Assim, 
aumenta-se a uniformidade de calor na 
chapa. Esta foi perfurada em suas margens 
para afixação, por parafusos, na caixa de 
madeira.

Sociedade Brasileira de Genética 173

Genética na Escola – ISSN: 1980-3540



MATERIAIS DIDÁTICOS

Figura 2.
Fotografias da chapa aquecedora 
e componentes. A - Aspecto 
geral da chapa aquecedora 
em funcionamento, com seis 
lâminas histológicas de material 
vegetal. B - Equipamento pronto 
para o transporte. C - Visão do 
interior, após remoção da chapa 
de zinco. D - Visão do exterior 
da lateral inferior, mostrando a 
parte da instalação elétrica e pés 
plásticos. E - Superfície interna 
da chapa de zinco pintada de 
preto fosco, com dois círculos 
correspondentes às respectivas 
lâmpadas.

A massa do equipamento foi medida com 
uma balança digital Ramuza modelo DCR-
15. Para testar o equipamento, foi feita a me-
dição de temperatura dentro da caixa median-
te utilização de um termômetro instalado em 
um furo feito apenas para esta finalidade, em 
uma das laterais da caixa. Também, foram 
confeccionadas lâminas histológicas de cor-
tes a mão livre de material vegetal (KRAUS; 
ARDUIN, 1997), montadas com lamínula e 
bálsamo-do-canadá ( JOHANSEN, 1940; 

BERLYN; MIKSCHE, 1976), utilizando-
-se um peso sobre a lamínula (Fig. 2A).

A chapa aquecedora trabalhou à tempera-
tura constante de 58°C, atingindo este valor 
em poucos minutos. A sua superfície apre-
sentou boa uniformidade de calor e foi capaz 
de acomodar até 39 lâminas sem estarem em 
contato umas com as outras. Estas ficaram 
com o bálsamo-do-canadá satisfatoriamente 
endurecido, que demorou de 3 a 5 dias. Por 
serem lâminas com cortes mais espessos, a 

174 Genética na Escola  |  Vol. 10  |  Nº 2  |  2015



quantidade de bálsamo utilizada foi bem su-
perior ao usualmente utilizado em lâminas 
de cortes mais finos, ou seja, em parafina ou 
historresina. Por isso, espera-se um tempo 
menor de endurecimento do bálsamo em lâ-
minas com estes últimos tipos de cortes.

O equipamento mostrou-se leve, com apenas 
2,1 kg. Tal característica, assim como os pés 
laterais e o puxador de gaveta que serve como 
alça, conferiu especial portabilidade ao equi-
pamento. Também a chapa mostrou-se se-
gura, uma vez que não atingiu temperaturas 
elevadas. Espera-se um tempo de vida útil 
maior que o usual para as lâmpadas, já que 
estas são ligadas em série e, portanto, não 
trabalhando em sua máxima potência.

No Brasil, de acordo com a Portaria Inter-
ministerial Nº 1007/2010, as lâmpadas in-
candescentes para uso geral estão progressi-
vamente saindo de mercado, encerrando em 
30 de junho de 2016 a fabricação e importa-
ção de lâmpadas de até 40 W, as únicas ainda 
no mercado. Neste caso, pode-se substituir 
as duas lâmpadas de 60 W em série, do pre-
sente projeto, por duas de 15 W em paralelo. 

Uma outra alternativa seria a utilização de 
lâmpadas alógenas. Como geram três vezes 
menos calor que as incandescentes, pode-
riam ser utilizadas duas lâmpadas alógenas 
de 180 W em série ou duas de 45 W em 
paralelo. Essas sugestões se baseiam em cál-
culos matemáticos, uma vez que não foram 
testadas no presente trabalho.

A chapa aquecedora construída neste tra-
balho foi de fácil confecção e a baixo custo. 
Trabalhou eficientemente, sendo uma ótima 
alternativa para laboratórios escolares ou de 
pesquisa em início de estruturação ou mes-
mo para laboratórios bem equipados que ne-
cessitem equipamentos portáteis.
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ferramentas para o 
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Você já deve ter assistido a alguma palestra da comunidade global - TED 
(Tecnologia, Entretenimento e Design). Caso ainda não tenha feito isso, 

comece já: www.ted.com. Essa plataforma busca espalhar ideias sobre diferentes 
aspectos da cultura mundial por meio de palestras de curta duração. Além 
de disponibilizar as palestras na Internet, legendas em diferentes idiomas são 
acrescentadas todos os dias aos vídeos, aumentando ainda mais o alcance do 
conhecimento.

Um dos desdobramentos dessa comu-
nidade é o TED.Ed (http://ed.ted.

com/), uma plataforma de vídeos que podem 
ser utilizados em sala de aula. Além das pa-
lestras com o formato TED, em que o pales-
trante fala olhando para o público de modo 
descontraído e cativante, algumas dessas 
vídeo-aulas são ilustradas a partir de áudios 
dos especialistas no conteúdo específico.

A plataforma permite que, mediante cadas-
tro gratuito, os professores criem fóruns de 
discussão ou questionários com perguntas 
de múltipla-escolha ou de respostas abertas 
para os seus alunos. Caso os alunos estejam 
cadastrados na plataforma, é possível acom-
panhar o desempenho deles nas atividades. 
Para trabalhar os conteúdos de Evolução, 
Genética e Biologia Molecular, já existem 
inúmeros vídeos com legendas em portu-
guês: as ideias de Mendel, determinação se-
xual ou genética do câncer, por exemplo.

Na escola, o professor pode solicitar que os 
alunos assistam a um dos vídeos como tare-
fa para a aula seguinte. Além de perguntar 
o que acharam ou se querem apresentar al-
guma dúvida, o professor pode solicitar que 

os alunos resolvam exercícios sobre o tema 
a partir das anotações que fizeram sobre o 
vídeo. Esse formato, conhecido como flipped 
classroom, deixa a apresentação de conceitos 
- tradicionalmente feita em sala de aula pelo 
professor - para o conforto do lar do aluno e 
busca trazer para o espaço de interação com 
outros alunos e com o professor - a sala de 
aula -, o exercício que era feito individual-
mente como lição de casa.

Outra fonte de vídeo-aulas interessante é o 
youtube.Edu (https://yt-education.apps-
pot.com/). A famosa plataforma de vídeo, 
Youtube, em parceria com a Fundação Lem-
man, avaliou a correção conceitual de vídeo-
-aulas de diferentes disciplinas e disponibili-
zou o material produzido por professores de 
todo o país para um número ainda maior de 
alunos.

Os vídeos não buscam substituir o professor, 
mas valorizar a sua tarefa inicial, pois qual-
quer professor pode ser um autor de vídeo-
-aulas no youtube.Edu. Além disso, a tarefa 
de planejar as situações de aprendizagem e 
auxiliar os alunos com suas dúvidas continua 
sendo feita pelo próprio professor.
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Lesch-Nyhan
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O gene HPRT1 relaciona-se com o metabolismo das 
bases nitrogenadas púricas, um importante conteúdo 

das disciplinas de Genética e Bioquímica. O artigo 
apresenta uma revisão geral sobre este gene, incluindo a 
localização cromossômica, sua organização estrutural 
e aspectos moleculares da enzima por ele codificada, a 
HPRT. Nas seções finais são abordados aspectos relevantes 
da síndrome de Lesch-Nyhan, a principal consequência 
clínica de mutações nesse gene.
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O PAPEL DA ENZIMA HPRT 
NA RECICLAGEM DAS BASES 
NITROGENADAS PÚRICAS
Os nucleotídeos são as subunidades que 
compõem os ácidos nucleicos (DNA e 
RNA), além de exercerem outras impor-
tantes funções no organismo, como: ma-
nutenção e utilização da energia liberada 
durante o metabolismo celular; mediação 
da ação de hormônios; constituição de 

coenzimas. Em cada nucleotídeo a base 
nitrogenada pode ser púrica (purina) ou 
pirimídica (pirimidina). As bases nitro-
genadas púricas são compostos orgânicos 
heterocíclicos pouco solúveis em água em 
pH neutro e o principal metabólito de sua 
degradação é o ácido úrico. São bases pú-
ricas a adenina (6-aminopurina), a guani-
na (2-amino-6-oxipurina), a hipoxantina 
(6-oxipurina) e a xantina (2,6-dioxipuri-
na) (Figura 1).

Figura 1.
Bases nitrogenadas púricas. 
As bases adenina e guanina 
ocorrem naturalmente nos ácidos 
nucleicos (DNA e RNA); as bases 
hipoxantina e xantina resultam de 
reações de desaminação das duas 
primeiras.

Ácido úrico é um composto 
orgânico com fórmula química 
C5H4N4O3, encontrado 
normalmente na urina em 
pequenas quantidades. 
Corresponde a um ácido 
fraco (pKa 5,8) que, em pH 
fisiológico, ocorre largamente 
na forma ionizada de urato, cuja 
concentração normal no plasma 
humano é de 4 a 6 mg/dL.

A enzima hipoxantina-guanina fosforri-
bosil-transferase (HPRT ou HGPRT, do 
inglês Hypoxanthine-guanine phosphori-
bosyltransferase) permite que as células re-
ciclem bases nitrogenadas púricas (Figura 
2). A construção de novas moléculas exigi-
ria mais tempo e energia do que a via de 
salvamento de purinas, justificando a reci-
clagem que é capaz de gerar cerca de 90% das 
bases púricas no metabolismo intracelular.

A enzima HPRT catalisa a transferência re-
versível do radical 5’-fosforribosil do 5’-fos-
forribosil-1-pirofosfato (PRPP) para uma 
base púrica, guanina ou hipoxantina, forman-
do um nucleosídeo monofosfato: guanosina 
monofosfato (GMP) ou inosina monofosfato 
(IMP), respectivamente. Na presença de pi-
rofosfato, a enzima HPRT também catalisa a 
hidrólise de IMP e GMP, embora esta reação 
inversa seja muito menos favorecida.

A via de “salvamento” 
reutiliza as bases livres e os 
nucleotídeos liberados na 
quebra dos ácidos nucleicos. O 
mecanismo de reciclagem de 
purinas gasta menos energia 
do que a sua síntese “de novo” 
e garante que a célula tenha 
precursores suficientes para a 
síntese de DNA e RNA.

UM GENE
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Figura 2.
Vias de interconversão 
de purinas em células de 
mamíferos. APRT: Adenina 
fosforribosil-transferase, PRPP: 
5’-fosforribosil-1-pirofosfato, 
ADA: Adenosina deaminase, 
5’-N: 5’-Nucleotidase, 
HPRT: Hipoxantina-guanina 
fosforribosil-transferase, PNP: 
Purina nucleosídeo-fosforilase, 
GD: Guanina desaminase ou 
guanase, XO: Xantina oxidase. 
Elaborado tomando por base 
Harvey; Ferrier (2012) e Stout; 
Cashey (1985).

O GENE HPRT1  
E A ENZIMA HPRT
O gene HPRT1 codifica a enzima HPRT e 
é um dos genes mais bem caracterizados do 
genoma humano, principalmente pelas con-
sequências clínicas da deficiência da prote-
ína por ele codificada. Localizado no braço 
longo do cromossomo X (banda Xq26.1) ele 
é constituído por cerca de 40,5 kb (entre os 
pares de bases 134.460.144 e 134.500.667) 
e apresenta nove éxons (Figura 3).

Observa-se a expressão do gene HPRT1 em 
uma grande variedade de tecidos, até mesmo 
em células cultivadas, produzindo um trans-
crito com 1.435 nucleotídeos. A tradução do 

RNA mensageiro resulta em uma proteína 
com peso molecular de ~24,5 kDa e 218 
aminoácidos em sua composição. A Figura 4 
mostra um modelo tridimensional do tetrâ-
mero de moléculas da proteína HPRT.

Estudos de distribuição da enzima em tecidos 
de mamíferos têm indicado que sua ativida-
de no cérebro é aproximadamente sete vezes 
superior àquela observada em outros tecidos. 
Embora ainda não se conheça precisamente 
o mecanismo responsável por essa diferen-
ça de atividade, já está comprovado que os 
gânglios da base do cérebro são particu-
larmente dependentes da atividade dessa en-
zima para a manutenção dos níveis de purinas 
teciduais através da via de recuperação.

Os gânglios da base do 
cérebro ocupam grande 
parte das regiões inferiores de 
ambos os hemisférios cerebrais, 
constituindo um sistema motor 
acessório. Eles ajudam a planejar 
e a controlar a intensidade 
relativa dos movimentos 
distintos, as direções dos 
movimentos e as sequências de 
movimentos múltiplos, sucessivos 
e paralelos, para o alcance de 
objetivos motores complicados 
específicos.
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Figura 3.
Localização e representação 
esquemática da estrutura do 
gene HPRT1. (A) Bandas do 
cromossomo X, com a seta 
indicando a localização do 
gene na banda Xq26.1. (B) 
Esquema da estrutura com nove 
éxons (regiões codificadoras). 
Fazem parte dos éxons 1 e 9, 
respectivamente, as regiões 5’- e 
3’-não traduzidas. (UTR – do 
inglês untranslated region)

UM GENE

Atualmente, já são descritas mais de 600 
mutações no gene HPRT1 humano, e que 
levam à perda parcial ou total da atividade da 
enzima HPRT. A maioria dessas mutações 
genéticas, cerca de 60%, resulta de substitui-
ção de bases únicas. Os portadores de defi-
ciência de HPRT realmente podem revelar 
uma impressionante variedade genotípica e 
fenotípica.

Devido à importante função da HPRT na 
biossíntese de purinas, bem como às suas 
atuações no sistema nervoso central, a com-
pleta falta de atividade da enzima está as-
sociada com a síndrome de Lesch-Nyhan, 
que inclui elevação dos níveis de ácido úrico, 

retardo mental, movimentos involuntários e 
automutilação. Por outro lado, a deficiência 
parcial resulta, ao menos, na produção exces-
siva de ácido úrico.

Na maioria dos mamíferos a enzima urato 
oxidade (uricase) é responsável pela con-
versão do ácido úrico em alantoína, uma 
substância 80 a 100 vezes mais solúvel que 
o urato e que é facilmente excretada por via 
renal. Durante a evolução, entretanto, huma-
nos e diversos outros primatas perderam a 
capacidade de produzir essa enzima. Em hu-
manos, os níveis séricos de ácido úrico já são 
normalmente 10 a 20 vezes superiores aos de 
outros mamíferos.

182 Genética na Escola  |  Vol. 10  |  Nº 2  |  2015



Figura 4. 
Modelo tridimensional da 
enzima HPRT: um tetrâmero de 
HPRT, com cada uma das quatro 
subunidades representadas em 
cores diferentes (A em cinza, B 
em azul, C em vermelho e D em 
verde) (FU et all., 2013, com 
permissão dos autores e editora).

SÍNDROME DE  
LESCH-NYHAN
Manifesta-se na primeira infância, com su-
perprodução de purinas e excreção excessiva 
de ácido úrico, além de insuficiência renal, 
retardo mental, movimentos involuntários, 
disartria e automutilação. Embora já tives-
sem sido descritos pacientes com as carac-
terísticas acima, somente em 1964 Michael 
Lesch (1939-2008) e William Nyhan (1926-
) relacionaram pela primeira vez essa doença 
a um defeito no metabolismo das purinas. 
O HPRT1 é o único gene conhecidamente 
associado com a síndrome e, neste caso, a 
atividade da enzima HPRT está grande-
mente reduzida, ou ausente, tornando a “via 
de salvação” inoperante e as purinas não são 
reconvertidas a nucleosídeos, acarretando 
hiperuricemia e hiperuricosúria (elevados 
níveis de ácido úrico no sangue e na urina, 
respectivamente).

A síndrome de Lesch-Nyhan é uma condi-
ção relativamente rara (frequência inferior 
a 1/300.000 recém-nascidos). Trata-se de 
uma moléstia de herança recessiva ligada ao 
cromossomo X e encontrada particularmen-

te em indivíduos do sexo masculino. Basta 
que um homem herde um alelo recessivo (de 
sua mãe normal portadora) para desenvolver 
a síndrome; entretanto a mulher precisaria 
herdar dois, um do pai e outro da mãe. 

Estudos recentes indicam que mutações do 
gene HPRT1, além de alterar os níveis de 
ácido úrico, podem afetar os neurônios do-
paminérgicos, influenciando nos mecanis-
mos do desenvolvimento comportamental. 
A hipeuricemia costuma levar à formação 
de cálculos de ácido úrico nos rins e à de-
posição de cristais de urato nas articulações 
(gota ou artrite gotosa). A gota é uma artro-
patia inflamatória que atinge principalmente 
a articulação metatarso-falangiana do hálux 
(Figura 5).

Os pacientes com gota apresentam geral-
mente níveis sanguíneos de ácido úrico aci-
ma de 7,0 mg/dL e existem formas agudas 
e crônicas. As formas agudas, chamadas de 
artrite gotosa aguda, surgem como crises 
súbitas e autolimitadas de artrite (tumefa-
ção, rubor, dor e calor de uma articulação). 
Já as formas crônicas resultam na deposição 
de agregados de cristais de ácido úrico sob 

Disartria é um termo que 
abrange transtornos neurológicos 
que afetam a articulação da 
fala. Esses transtornos podem 
ser causados por coordenação 
imperfeita de estruturas 
fundamentais como: faringe, 
laringe, língua e/ou músculos 
faciais.
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Efetivamente, as mutações em HPRT1 que 
reduzem em até 70% a atividade da enzima 
são responsáveis por apenas 1 a 2% de todos 
os casos de gota. Entretanto, a gota primária 
é causada principalmente pela superativida-
de da enzima fosforribosil-pirofosfato-sin-
tase (PRPS) na síntese do 5’-fosforribo-
sil-1-pirofosfato (PRPP), determinada por 
uma mutação no gene PRPS1, também lo-
calizado no cromossomo X.

Nos pacientes com a síndrome de Lesch-
-Nyhan são muito comuns os cálculos re-
nais de ácido úrico e a nefropatia obstruti-
va. A hiperuricemia não tratada geralmente 
é a causa de óbitos durante a infância. O 
diagnóstico é baseado na observação dos 
sintomas e exame de sangue para verifica-
ção da uricemia. Técnicas de genética mo-
lecular podem ser úteis para diagnosticar 
tanto os indivíduos doentes quanto aque-

UM GENE

Figura 5.
Articulação metatarso-falangiana 
do hálux. A - Fotografia do pé 
mostrando a área afetada; B - 
Desenho esquemático mostrando 
detalhes da articulação e da 
artrite.

a forma de tofos intra e periarticulares, com 
progressiva destruição articular. A esta for-
ma crônica de gota chamamos gota tofácea 
crônica. 

Anormalidades no metabolismo das enzi-
mas envolvidas na síntese de nucleotídeos 
purínicos, como a HPRT, são identificadas 

em apenas uma pequena fração (menos de 
10%) dos hiperprodutores de ácido úrico. 
Alguns exemplos de enzimas mutantes são 
a HPRTLondres e HPRTMunique. Na 
primeira, verifica-se mudança de serina para 
leucina (posição 109) e, na segunda, de seri-
na para arginina (posição 103). 
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Aconselhamento genético 
é um processo que auxilia o 
portador de doença hereditária e 
seus familiares a compreender a 
probabilidade de ocorrência e as 
consequências caso a doença seja 
transmitida aos descendentes. 
O processo de aconselhamento 
genético tem várias etapas 
que incluem: levantamento da 
história genealógica e construção 
do heredograma, exame 
clínico e exames laboratoriais 
para o diagnóstico correto da 
alteração genética, cálculo de 
risco de ocorrência e sessões de 
explicação sobre o mecanismo 
de origem da doença e riscos 
genéticos. Alternativas de 
tratamento e estratégias de 
planejamento familiar são 
abordadas nesse processo.
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les que possuem o alelo mutado, mas não 
desenvolvem a doença. Se informados do 
risco elevado de ter descendentes afetados 
por meio do aconselhamento genético, 
os portadores podem se abster de ter filhos, 
recorrer a diagnóstico pré-natal ou a diag-
nóstico pré-implantatório. Essas medidas 
podem prevenir o nascimento de crianças 
afetadas.

O tratamento da hiperuricemia na síndro-
me de Lesch-Nyhan é feito com drogas 
como o alopurinol (inibidor da enzima 
xantina oxidase), para reduzir os níveis de 
ácido úrico e evitar a formação de cálculos 
e outras complicações, sem reduzir, entre-
tanto, os efeitos prejudiciais ao sistema 
nervoso central; a automutilação somen-
te pode ser evitada por meio de medidas 
como a retirada dos dentes e a contenção 
do paciente.
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