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Resumo
Neste trabalho, a partir da leitura da obra “DNA: o 

segredo da vida” de James Watson, estudantes do curso 
de graduação da UFPB e UEPB construíram o “Corti-
não do Watson” com ilustrações e textos que retratavam 
cada um dos capítulos dessa obra para expô-los tanto 
para estudantes da rede pública quanto para o público 
leigo. Ao ler o livro e elaborar painéis ilustrativos, os 
estudantes aprendem um conteúdo específico; entretan-
to, esse aprendizado é potencializado quando eles comu-
nicam determinado conhecimento para o público. Tanto 
nos cursos de graduação que pretendem formar profes-
sores, quanto nas escolas da rede pública, os estudantes 
não devem apenas aprender o conhecimento científico, 
mas também devem ser preparados para comunicá-lo 
de modo a contribuírem para a formação de uma cultura 
científica que ultrapasse os muros da escola e os da uni-
versidade. O “Cortinão do Watson” [http://www.bioinfo.
ufpb.br/cortinao] é uma estratégia que favorece a popu-
larização da Ciência e a democratização do acesso do 
público ao conhecimento científico.

Construindo a competência de ler e comunicar 
o conhecimento

Uma das competências que estudantes, em dife-
rentes níveis de ensino, devem aprender é comunicar o 
conhecimento científico. Tanto nas Diretrizes Curricula-
res Nacionais quanto nos Parâmetros Curriculares é re-
conhecida a premência em se desenvolver a competência 
de apreciar a literatura científica, divulgada por meio de 
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livros, jornais e revistas para que o cidadão se mantenha 
atualizado em relação aos avanços da Ciência e possa 
também tomar decisões em relação às questões polêmi-
cas, como ocorreu, por exemplo, com a discussão da li-
beração de pesquisas com células-tronco embrionárias. 
Entretanto, dificilmente a comunicação ou divulgação 
científica são entendidas como conteúdo específico em 
cursos de graduação ou mesmo na educação básica.   

Com o desenvolvimento de novas biotecnologias, 
como testes genéticos, organismos transgênicos e tera-
pias gênicas, torna-se necessário o debate público de 
ideias para estabelecimento de normas para uso dessas 
novas ferramentas e disso depende a compreensão dos 
conceitos da Genética Moderna. A questão-chave que 
tem sido posta aos educadores desde meados do século 
passado é como facilitar o acesso do público leigo ao 
conhecimento científico. 

Uma das estratégias para popularização da Ciên-
cia é fomentar a leitura de livros e artigos de divulgação 
científica em vez de oferecer aos estudantes somente tex-
tos de livros didáticos. No seu bestseller “DNA: o se-
gredo da vida”, James Watson, um dos protagonistas da 
descoberta do modelo de dupla hélice do DNA, narra de 
maneira muito sedutora e abrangente os principais acon-
tecimentos que marcaram a história da Genética, desde 
os experimentos pioneiros de Mendel, o florescimento 
da eugenia, até as pesquisas mais recentes sobre o uso do 
genoma de diferentes organismos para desenvolvimen-
to de biotecnologias.  Esse livro é um excelente recurso 
didático tanto para atualização de professores que atuam 
no Ensino Médio, quanto para formação de graduandos 
em diferentes campos de conhecimento. Centenas de 
exemplares desse livro foram distribuídos pelo Ministé-
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rio da Educação para as escolas públicas de ensino mé-
dio de todo país. 

O projeto “Cortinão do Watson” exemplifica como 
é possível inserir o tema da divulgação em cursos de for-
mação inicial de professores e alcançar, por conseguinte, 
o público leigo. A partir da leitura desta obra, estudantes 
do curso de graduação em Ciências Biológicas da Uni-
versidade Federal da Paraíba (UFPB) e da Universida-
de Estadual da Paraíba (UEPB), construíram um grande 
painel com ilustrações e textos que retratavam cada um 
dos capítulos do livro. Esse “Cortinão” tem sido expos-
to em diferentes espaços públicos (universidade, escola, 
museus, shoppings) quando futuros professores contam 
a história da genética para quem nada conhece sobre ela, 
contribuindo, dessa maneira, para a divulgação científi-
ca. Esses graduandos também aprendem mais ao ensinar 
esse conteúdo para a população.

Essa estratégia pode ser reproduzida pelo profes-
sor da escola pública. Os alunos podem ser convidados 
a ler excelentes livros de divulgação científica como 
também artigos da Scientific American, Revista Pesqui-
sa FAPESP, Revista Ciência Hoje, textos de divulgação 
científica publicados em jornais, entre outros. A informa-
ção sobre um tema específico contida nesses textos pode 
ser sintetizada e transformada em painéis, charges, músi-
cas, ilustrações, banners, para ser comunicada ao público 
leigo. Ao ler um determinado conjunto de informações 
com a incumbência de transformar esse conhecimento 
em outra linguagem, o estudante deve aprender para co-
municar. Por outro lado, espaços públicos como a esco-
la ou  a universidade podem ser convertidos em museus 
com painéis ou exposições abertas ao público. 

A divulgação científica não tem sido entendida 
como um conteúdo específico a ser aprendido por futuros 
biólogos e educadores. Quem assume o papel de comu-
nicar o conhecimento científico para o público leigo são 
jornalistas especializados por meio de comunicação tra-
dicionais (jornais, rádios ou televisão) (NASCIMENTO, 
2008). Ou seja, a divulgação científica é compreendida 

como uma especialidade e não como uma competência 
a ser construída na escola e na universidade. Se todas as 
instituições de ensino, em diferentes níveis, tomassem 
para si a responsabilidade de formar uma cultura cientí-
fica e levassem para a comunidade o conhecimento, cer-
tamente contribuiria decisivamente para a popularização 
efetiva da Ciência.

A construção do “Cortinão do Watson”
O “Cortinão do Watson” foi construído por 26 

estudantes da UFPB e UEPB durante o curso de exten-
são de 30 horas, intitulado: “Biotecnologia: o DNA em 
foco”. Esse curso tinha uma etapa teórica, na qual foram 
tratados conceitos e métodos da biotecnologia, como 
exemplos, breve história da biologia molecular; enge-
nharia genética e a tecnologia do DNA recombinante; 
sequenciamento genético; banco de dados biológicos e 
análises de sequências por ferramentas de bioinformá-
tica. Em uma segunda etapa, os alunos foram divididos 
em duplas e cada uma tinha a responsabilidade de ler e 
socializar para o grupo o conteúdo de cada um dos 13 
capítulos do livro “DNA: o segredo da vida”. 

Após a rodada de apresentações, os grupos pro-
duziram os painéis com as representações criadas pelos 
grupos para cada um dos capítulos lidos. Para a monta-
gem, foram destinadas cerca de seis horas do curso. Ba-
sicamente a montagem foi realizada em TNT (tecido não 
tecido) pintado com giz de cera. Também foram utiliza-
dos materiais, tais como tecidos, fitas, cartolinas, dentre 
outros, para criação das imagens. Os painéis construídos 
separadamente pelos diferentes grupos foram colados, 
respeitando a sequência do livro, com cola de tecido so-
bre duas telas de TNT e feito acabamento com fita crepe 
e cola de silicone. O termo “Cortinão” foi criado porque 
o painel assemelha-se a uma cortina muito extensa.  Na 
tabela abaixo, encontram-se informações sobre o tempo 
necessário para produzir o “Cortinão” e alguns locais 
onde foi exposto. 

Tabela 1 – Informações acerca da produção e exposição do Cortinão do Watson

Dados da produção do Cortinão do Watson
Tempo de leitura do livro 24 horas (leitura e discussão dos capítulos)
Tempo de produção 06 horas (produção dos painéis pelos grupos)
Tempo de exposição total 200 horas

Locais de exposição
Universidade Federal da Paraíba (1)
Universidade Estadual da Paraíba (1)
Escolas públicas de Campina Grande – PB (8)

Número de visitantes 2.900 visitantes
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Um web site exclusivo [http://www.bioinfo.ufpb.
br/cortinao] com informações sobre a toda a equipe par-
ticipante, a descrição sobre produção, galeria de imagens 
e locais de exposição do “Cortinão do Watson” foi de-
senvolvido para ampliar as possibilidades de divulgação 
do projeto. 

Divulgando a Ciência: exposições científicas 
nas escolas e universidades

A ideia da construção do “Cortinão do Watson” é 
aproximar o público da Ciência e contribuir para a for-
mação de futuros biólogos e educadores, na medida em 
que a leitura da obra do Watson permite a aprendizagem 
de maneira prazerosa dos marcos da história da Genética. 
O “Cortinão” tem sido emprestado para escolas públicas 
e outras instituições de ensino superior, como descrito na 
Tabela 1, alcançando tanto estudantes de ensino médio 
quanto ensino superior. 

O “Cortinão” foi exposto durante a Semana Na-
cional de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB) aberta à comunidade científica da 
UFPB e alunos do ensino médio do município de João 

Pessoa - PB. Os visitantes foram auxiliados por moni-
tores que forneciam informações acerca da produção do 
“Cortinão” e sobre a temática de cada capítulo contado 
nos painéis. Após a visita monitorada, o público presente 
na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia foi con-
vidado a responder a um questionário de avaliação da 
exposição. Parte das perguntas utilizadas foi reproduzida 
na Tabela 2, assim como descrita a frequência das res-
postas obtidas entre os visitantes. 

Dos 85 participantes que responderam ao questio-
nário, 53% deles afirmam que nunca tinham ouvido falar 
do pesquisador James Watson. Após a exposição, 75% 
se sentiram motivados a ler a obra “DNA: o segredo da 
vida”, e 93% dos visitantes se sentiram motivados a co-
nhecer um pouco mais da história da genética. A maioria 
dos visitantes (96%) conseguiu compreender os dese-
nhos e os textos expostos no Cortinão. Estes resultados 
(Tabela 2) demonstram que o uso de desenhos, esquemas 
e painéis pode facilitar o entendimento e servir como 
uma ferramenta motivadora para que os alunos busquem 
mais fontes de estudos acerca de temas relacionados com 
o conteúdo exposto. 

Tabela 2 – Questionário para avaliação do conhecimento do público sobre aspectos  
da Genética apresentados no “Cortinão do Watson”

Perguntas Freqüência das respostas 
Você já tinha ouvido falar no 
pesquisador James Watson?

Sim (47%)
Não (53%)

Você se sentiu motivado a ler 
o livro “DNA: o segredo da vida”
de James Watson?

Sim (75%)
Não (25%)

Você conseguiu compreender 
os desenhos e o texto que estavam 
expostos nos painéis?

Sim (96%)
Não (4%)

Com a exposição, você se sentiu 
motivado a conhecer um pouco 
mais da história da Genética?

Sim (93%)
Não (7%)

De que você mais gostou no
“Cortinão do Watson”?

A criatividade (47%)
O conteúdo de genética (33%)
A didática utilizada (20%)

Assinale os conceitos e ideias de 
Genética sobre os quais você já 
ouviu falar e sabe o que quer dizer.

DNA: 76 citações.
RNA: 57 citações.
Organismos Transgênicos: 39 citações.
Sequenciamento do DNA: 35 citações.
Mapeamento Genético: 26 citações.
Projeto Genoma Humano: 25 citações.
Leis de Mendel: 25 citações.
Plasmídeos: 16 citações.
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Os visitantes também foram convidados a esco-
lher em uma lista de conceitos (DNA, RNA, Organismos 
transgênicos, Sequenciamento de DNA, Mapeamento 
Genético, Projeto Genoma Humano, Leis de Mendel e 
Plasmídeos), quais deles eram conhecidos e colocá-los 
em ordem decrescente do mais conhecido para o me-
nos conhecido. Verifica-se que os termos mais citados 
pelos visitantes são os mais usados pela mídia e meios 
de divulgação científica. O conhecimento de vocabulário 
científico e tecnológico que permite compreender notí-
cias nos meios de comunicação integra-se no conceito 
de alfabetização cívica proposto por Miller (1983, citado 
por CABO HERNÁNDEZ et al., 2006). Quando pergun-
tados sobre o que aprenderam na exposição, o sequencia-
mento de DNA foi o tema mais citado entre os visitantes, 
seguido pelos estudos pioneiros de genética clássica de 
Mendel e a descoberta do DNA. A criatividade do con-
teúdo da exposição e a explicação dos monitores foram 
os aspectos citados pelos visitantes quando perguntados 
sobre o que mais apreciaram no “Cortinão”. 

A criação de exposições como a descrita neste tra-
balho pode ser utilizada pelos professores para ensinar 
diversos temas atuais sobre Biotecnologia, trabalhar a 
criatividade em conjunto com os estudantes e tornar esse 
método um recurso didático que facilite o processo de 
ensino e aprendizagem de conceitos científicos.  Embora 
a produção de painéis não seja uma estratégia inovadora, 
se pensada na perspectiva da popularização da Ciência, 

ela é uma nova e eficiente maneira de divulgação da Ci-
ência da forma que foi empregada neste trabalho. Lo-
cais públicos como a escola e a universidade precisam 
ser vistos como espaços de aprendizagem. A produção 
de exposições por estudantes da Educação Básica e da 
graduação pode potencializar tanto o aprendizado dos 
produtores quando dos consumidores dessas informa-
ções. Repensar o uso de espaços dentro das instituições 
de ensino para cumprirem com a função de museus pode 
favorecer tanto a divulgação de conhecimento científico 
quanto a popularização da Ciência. 
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Resumo
No ano em que se comemora o bicentenário de 

nascimento de Charles Darwin, a UEPB desenvolveu 
uma série de ações para divulgar a teoria da evolução 
junto às escolas públicas da Paraíba. Neste trabalho, é 
relatado o processo de desenvolvimento de um projeto 
que articula ações de prática de ensino, extensão e pes-
quisa. Nele foram envolvidos cerca de 250 graduandos 
do curso de Ciências Biológicas, oito escolas estaduais 
de Campina Grande (PB) e 800 alunos do Ensino Médio. 
Uma das produções que se destacaram foi o “Cordel do 
Darwin”, criado a partir da leitura do livro “Darwin: Do 
Telhado das Américas à Teoria da Evolução” de Nelio 
Bizzo (2002).  

Darwin: Do Telhado das Américas à Teoria da  
Evolução

 No ano em que se comemora o bicentenário de 
nascimento de Charles Darwin, acirram-se os debates 
entre criacionistas e evolucionistas. Entre graduandos do 
curso de Ciências Biológicas na Universidade Estadual 
da Paraíba, cerca de dois a cinco alunos em cada tur-
ma (35-40 alunos) são seguidores de doutrinas religiosas 
que interpretam literalmente o texto bíblico e afirmam 
ser “criacionistas”, duvidando das teorias evolutivas por 
serem, como dizem “apenas teorias”. Futuros biólogos e 
educadores afirmam que não acreditam na teoria da evo-
lução biológica e conservam ideias cotidianas a respeito 
dos conceitos que balizam a teoria, como descrito por 
Santos (2002). Nas escolas públicas, muitos professores 
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temem enfrentar essa polêmica e ensinar as teorias cien-
tíficas em sala de aula.  

 As dificuldades vivenciadas por estudantes de 
graduação e da educação básica para compreensão das 
teorias sobre a evolução biológica poderiam ser atenu-
adas com a divulgação da história da construção dessas 
ideias. Entender o contexto da descoberta e as influên-
cias sócio-econômicas nas quais as teorias científicas 
surgem é imprescindível para que o cidadão desenvolva 
uma perspectiva menos idealizada da Ciência (Bizzo, 
2002). Charles Darwin não era nem herói e nem vilão, 
apenas um indivíduo como tantos outros que queria com-
preender como as espécies surgiram e se diversificaram 
ao longo do tempo. 

Diante do desafio de divulgar as ideias evolutivas, 
a UEPB realizou várias ações e atividades didáticas ar-
ticulando a prática de ensino de Biologia à extensão e 
pesquisa ao longo do desenvolvimento do projeto “Ex-
posições Científicas na Escola: Evolução Biológica, para 
que te quero?”. Foram envolvidos cerca de 250 alunos de 
graduação do curso de Ciências Biológicas, do Departa-
mento de Biologia da Universidade Estadual da Paraíba, 
aproximadamente 800 estudantes pertencentes a oito es-
colas estaduais da rede pública de ensino médio e seus 
professores. Neste trabalho, são relatadas a trajetória e 
as ações do projeto, dentre as quais se destaca a criação 
de um cordel baseado na obra “Darwin: do Telhado das 
Américas à Teoria da Evolução” (Bizzo, 2002). Este li-
vro narra, de maneira envolvente, a viagem de Charles 
Darwin e o florescimento das ideias evolutivas. Centenas 
de exemplares desta obra foram distribuídos pelo Minis-
tério da Educação para as escolas públicas de ensino mé-
dio do país.

04.02, 05-08 (2009)
www.sbg.org.br
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Darwin: Da Universidade às escolas da rede 
pública da Paraíba

De agosto de 2008 a junho de 2009, 250 estudan-
tes de graduação do curso de Ciências Biológicas da 
UEPB foram convidados a ler, na disciplina “Práticas 
Pedagógicas em Ciências Biológicas”, as obras “Darwin: 
do Telhado das Américas à Teoria da Evolução” (Bizzo, 
2002) e “Evolução Biológica: ensino e aprendizagem no 
cotidiano de sala de aula” (Santos, 2002). A partir dessas 
leituras, os graduandos foram convidados a criar painéis 
feitos de TNT e giz de cera para composição de uma 
exposição itinerante que seria mostrada a professores 
da rede pública em um curso de formação continuada. 
Cada turma da UEPB envolvida no projeto produziu um 
conjunto de painéis temáticos. Um deles, por exemplo, 
mostrava as diferenças entre as concepções científicas 
e cotidianas sobre a evolução biológica. Outros painéis 
propunham questões sobre a herança de características 
adquiridas para o público pensar e responder. 

Ao longo desse processo de preparação da exposi-
ção, uma das produções que se destacou foi o “Cordel do 
Darwin”. A inspiração surgiu quando alguns estudantes 
de uma das turmas assistiram a uma palestra ministra-
da pelo cordelista Josenildo Maria de Lima que utiliza 
cordéis para ensinar as leis da Física. Josenildo foi con-
vidado a ensinar aos alunos da Biologia como elaborar 
as estrofes e as rimas próprias da literatura de cordel. Os 
diferentes capítulos do livro de Nelio Bizzo foram subdi-
vididos entre os diferentes grupos de uma turma, os quais 
se responsabilizaram por sintetizar as ideias principais 
em versos. O “Cordel de Darwin”, reproduzido no anexo, 
é composto por dezesseis estrofes que retratam os prin-
cipais eventos narrados no livro e é encerrado com uma 
estrofe específica sobre a teoria sintética da evolução. 

Para montagem dos painéis da exposição, o texto 
do cordel foi reproduzido em pano de estopa, ilustrados 
com casca de coco seco, simulando o estilo dos pequenos 
livros da literatura de cordel. A partir da letra do cor-
del, Elnathan Monteiro da Silva, músico e licenciando 
em Biologia, criou o “Forró do Darwin”. Tanto o cordel 
quanto o forró têm sido utilizados nas escolas como mo-
delo para produção e transformação de literatura e con-
ceitos científicos em outras linguagens. Esse exercício de 
explicar conceitos e ideias científicas utilizando outras 
linguagens (painéis explicativos, versos e músicas) exige 
do estudante que ele compreenda o conceito ou a ideia, e 
que consiga sintetizá-la para expor para o público leigo. 
Ao ter de explicar o painel, a música ou o cordel, o estu-
dante aprende e desenvolve a competência de comunicar 
o conhecimento científico. 

Durante um curso de atualização ministrado em 
fevereiro de 2009, os painéis produzidos pelos gradu-

andos da UEPB serviram de modelo para os professo-
res da rede pública e todo o processo envolvido em sua 
produção foi contado pelos extensionistas envolvidos no 
projeto. As oito escolas participantes do curso também 
se envolveram na montagem de exposições científicas. 

Durante o planejamento da sequência de ativida-
des e ações didáticas que seriam realizadas nas escolas 
públicas, foi definido que o projeto seria iniciado com 
a leitura e discussão do livro sobre Evolução, “Ciên-
cia Hoje na Escola”, vol.9, por todos os 800 alunos do 
ensino médio envolvidos no projeto; posteriormente, 
seriam definidos os temas para a produção de painéis e 
ilustrações sobre os principais conceitos que sustentam 
as teorias de evolução biológica; por fim, seria realizado 
o lançamento das exposições itinerantes no “Dia D da 
Evolução” com abertura para visitação pública. A ava-
liação do conhecimento aprendido pelos estudantes do 
ensino médio sobre evolução seria por meio da aplicação 
de um questionário com amostra do total de participantes 
do projeto.

De fevereiro a maio de 2009, foram desenvolvidas 
as atividades e ações planejadas nas escolas públicas que 
culminaram com o lançamento da exposição itinerante 
em um teatro com a presença de 500 estudantes do en-
sino médio e graduandos da UEPB, o “Dia D da Evolu-
ção”. A exposição foi composta pelos painéis produzidos 
com material de baixo custo, basicamente TNT e giz de 
cera. Esses painéis compõem uma exposição itinerante 
que circula nas escolas públicas. 

Para comemorar o bicentenário de nascimento de 
Charles Darwin, os estudantes do ensino médio foram 
convidados a participar de uma gincana de conhecimen-
tos realizada como parte das atividades programadas 
para lançamento da exposição. Os estudantes do Ensi-
no Médio participantes da gincana foram selecionados 
a partir da aplicação do questionário de múltipla escolha 
com 28 questões sobre os conceitos que sustentam as te-
orias evolutivas. Esses questionários foram respondidos 
por 266 estudantes da rede e serviram para avaliar o co-
nhecimento aprendido após a realização das atividades 
do projeto.

Uma publicação específica está sendo preparada 
para descrever o processo de elaboração dos questioná-
rios e os resultados obtidos entre estudantes de graduação 
da UEPB e alunos do ensino médio. Não foi possível afe-
rir o conhecimento anterior à realização das ações para 
descrever o processo de mudança conceitual. A avaliação 
realizada é do conhecimento apreendido sobre evolução 
após a realização das sequências de atividades previstas 
para a sala de aula. 

No palco do teatro, os 60 alunos com melhor de-
sempenho nas avaliações aplicadas foram distribuídos 
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em oito fileiras, cada uma com representantes de uma 
escola. Na frente de cada estudante foram dispostos três 
“chapeuzinhos” de aniversário coloridos (em comemo-
ração ao aniversário de Darwin) que simbolizavam as 
alternativas a, b ou c de cada questão. As perguntas eram 
lidas pelo apresentador para todo público e os estudan-
tes envolvidos na competição deveriam escolher um dos 
“chapeuzinhos” que correspondia a uma das três alterna-
tivas oferecidas. O estudante finalista recebeu uma bolsa 
de estudos para realizar cursinho preparatório para ves-
tibular durante um ano letivo com todo material didático 
incluso.  Durante a gincana, estudantes vibravam tanto 
quanto em jogos de futebol, motivados a responder as 
perguntas sobre a teoria da evolução. O fechamento do 
“Dia D da Evolução” foi realizado com a apresentação 
do “Forró do Darwin”.

Em todas as escolas que participaram do projeto, 
o resultado foi muito positivo e todos os alunos se envol-
veram na produção dos painéis e demonstraram evidente 
motivação e interesse em participar da gincana, respon-
dendo às perguntas como um verdadeiro desafio intelec-
tual. Todo o projeto, desde sua concepção e ações, foi 
registrado e divulgado por meio de um blog (http://evo-
biouepb.blogspot.com); por notícias publicadas tanto no 
site oficial da Universidade Estadual da Paraíba quanto 
por outros meios de divulgação, como rádio e televisão. 

A articulação entre a prática pedagógica, ativida-
des de extensão e pesquisa permitiu o desenvolvimento 
de um projeto sobre como ensinar a teoria da evolução 
envolvendo graduandos do curso de prática de ensino 
de Biologia da UEPB. Os estudantes compreenderam as 
dificuldades relacionadas ao ensino de evolução nas es-
colas. A parceria entre o professor da rede pública e os 
extensionistas – graduandos da UEPB – promoveu a arti-
culação entre a universidade e a escola pública. Ao todo, 
oito escolas promoveram ações planejadas por diferentes 
professores que tinham metas coletivas comuns – mon-
tagem dos painéis para exposição. Essas interações e pla-
nejamento de ações em cascata, realizadas na universida-
de e na escola, permitiram a divulgação de conhecimento 
científico em diferentes níveis de ensino. 

Graças ao empenho dos futuros biólogos da UEPB 
e a dedicação de professores da rede pública, a frase mais 
famosa do Prof. Dobzhansky, “nada em Biologia faz sen-
tido se não à luz da Evolução”, começa a fazer parte da 
cultura popular paraibana.   

Referências:
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O CORDEL DE DARWIN

I - DARWIN

Darwin, rapaz gastador
Pela medicina não se interessou
Em Cambridge fazendo Teologia
A origem da vida questionou
Estudando terra, bicho e planta
Um naturalista se tornou

Uma viagem pelo mundo
Conhecendo a biodiversidade
Para Darwin era um sonho
E o Beagle: grande oportunidade!
Usando o dinheiro de seu pai
O sonho se tornou realidade

II – Beagle e Amores

Beagle tinha uma tarefa
Cronômetros com rubi carregava
Melhorar os mapas de navegação
A longitude ele calculava
Evitando o desaparecimento
Para onde o mar os levava

Com a Fanny na floresta
Darwin se encantou
Mas foi só na adolescência
E logo lhe abandonou
Não sendo uma abelha assexuada
Com a prima Emma ele se casou

III – Terremoto

Lá na chapada do Araripe
Pedra de Peixe há por todo lugar
Conchas e fósseis marinhos
Prova que o sertão já foi mar
O dilúvio para o povo
É a evolução querendo se mostrar

No caminho do Portilho Argentino
Darwin viu o terreno se elevar
Isso lhe causou grande espanto
Rapaz, isso botou o pastor a pensar
Foram milhões de anos
Para a vida se diversificar
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IV – Nos Andes

Um lugar surpreendente
O Chile se mostrou
Num hotspot de diversidade
Muita espécie abrigou
Florestas de araucárias
À beira-mar Darwin encontrou 

Mas subindo pelos Andes
Viu a vegetação rarear
E no Telhado das Américas
Árvores petrificadas iguais às da beira-mar
Como é que a floresta
Lá em cima foi parar?

V – A prova da evolução

Darwin procurava a prova definitiva
De que o mar por ali passou
Oxente, não foi o mar que subiu não
Foi o terreno que se elevou
Teria que reformular a teoria
De quando o mundo se formou

Árvores petrificadas a 7.000 pés
Acima do mar estavam
Eram necessários milhões de anos
Muito mais do que pregavam
Na história do dilúvio
Os evolucionistas não acreditavam

VI – Minas de Ouro

O Chile antes da independência
Lembra muito o Brasil
Uma elite perversa dominando
Gerando um sofrimento sutil
Tomas Antônio Gonzaga
Satirava essa época viril

Acionistas na Bolsa
Minas de ouro explorava
Queriam saber das Américas
Por onde Darwin andava
Com o Diário do Beagle
Um prêmio, o danado ganhava

VII – Origem das espécies

A família real chegou
Causando dívida e devastação
Do Brasil eles levavam
Café, açúcar e algodão
Abusando do poder
Explorando a escravidão

A origem das espécies
Em 1859, Darwin publicou
Todas as espécies são aparentadas
E assim nossa visão mudou
Modelada pela seleção natural
A vida se transformou

VIII – A teoria sintética da evolução

Para ter diversidade
Tem que ter variação
Bicho e planta diferente
Por mutação e recombinação
É isto que nos diz
A Teoria Sintética da Evolução

Encerramos essa história
Com grande satisfação
Do Telhado das Américas
À Teoria Sintética da Evolução
Darwin mudou o mundo
Com uma nova concepção
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Introdução
O desenvolvimento industrial e urbano, observa-

do a partir do século XIX, desencadeou uma elevada 
tendência de emissão de agentes tóxicos na atmosfera 
(Machado, 2008). Entre as diversas fontes de emissão, 
podemos destacar: o aumento da frota de veículos nas 
cidades, a exploração industrial desordenada, as extensas 
áreas de queimadas no cerrado e nas florestas e o avanço 
do homem sobre áreas nativas de florestas. Os principais 
agentes tóxicos envolvidos nos processos de deteriora-
ção ambiental são: dióxido de carbono (CO2), hidrocar-
bonetos policíclicos aromáticos (Benzopireno), material 
particulado (MP2,5 e MP10), monóxido de carbono (CO), 
óxidos de enxofre (SO2 e SO3), óxidos de nitrogênio (NO 
e NO2) e o ozônio (O3) (Bernstein et al., 2004; Passarelli, 
2003) . 

Estudos realizados no estado de São Paulo mostra-
ram que a poluição gerada pela ação do homem promove 
um aumento significativo nas concentrações de diver-
sos compostos tóxicos, entre eles o material particulado 
grosso e fino, refletindo em um expressivo aumento do 
número de casos de internações hospitalares associados 
a problemas respiratórios (Cançado et al., 2006; Carmos 
et al., in press). Em ambientes onde as concentrações 
dos poluentes são elevadas, dependendo da toxicidade 
do mesmo, estes podem induzir efeitos genotóxicos não 
apenas em humanos, mas também em animais, plantas e 
bactérias, podendo comprometer a saúde dos ecossiste-
mas (Isidori et al., 2003). 

O teste de micronúcleo em Tradescantia (Trad-
MCN) é considerado uma valiosa ferramenta por muitos 
pesquisadores devido à simplicidade da metodologia e 
sensibilidade desta planta à exposição aos agentes ge-
notóxicos (Guimarães et al., 2000; Batalha et al., 1999). 

TradeScaNTIa PallIda: maIS do que uma lINda flor, um 
ImPorTaNTe bIoINdIcador da qualIdade ambIeNTal.
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* Correspondência do Autor: Avenida Leopoldo Bulhões nº 1480, Manguinhos, ENSP, Sala 620, CEP: 21041-210, Rio de Janeiro/RJ, Brasil.  
E-mail: herbertsisenando@yahoo.com.br

O teste foi desenvolvido, no Brookhaver National La-
boratory - EUA, por Ma e colaboradores em 1976, e, 
inicialmente, utilizava como planta teste a Tradescantia 
clone 4430 que, posteriormente, foi sendo adaptado para 
a Tradescantia pallida (Ma et al., 1994; Batalha et al., 
1999). A espécie Tradescantia pallida cv. purpurea é ori-
ginária do leste do golfo do México e se caracteriza pela 
fácil adaptabilidade às condições climáticas (Chimpan e 
Sipos, 2009). A visualização de micronúcleo (MCN) a 
partir do teste Trad-MCN, após exposição a 140 tipos de 
substâncias, mostrou concordância de resultado em 67% 
quando comparado aos obtidos a partir do teste de Ames, 
nas mesmas condições experimentais (Ma et al., 1984). 
Os micronúcleos são pequenos fragmentos do núcleo 
que se formam a partir da quebra cromossômica (proces-
so clastogênico) ou perda de um cromossomo inteiro do 
fuso celular (processo aneugênico) durante a mitose (di-
visão celular) refletindo, portanto, a ocorrência de danos 
de caráter genotóxico (Rodrigues et al., 1997). 

material e métodos 
O protocolo seguiu os procedimentos descritos 

por Ma (1981), Ma e colaboradores (1994), Rodrigues 
e colaboradores (1997), Alves e colaboradores (2001), 
Savoia e colaboradores (2009).  

1. MODELO EXPERIMENTAL
Para desenvolver um experimento com base cien-

tífica, é fundamental a adoção de alguns cuidados para 
que o experimento tenha reprodutibilidade e que os re-
sultados sejam confiáveis. No estudo com T. pallida in 
situ como bioindicador da qualidade do ar se faz neces-
sária a adoção de um ponto referência, também denomi-
nado de ponto de comparação negativo; este ponto será 
adotado como padrão para comparação dos resultados 
do ponto teste. As plantas expostas nos pontos testes e 
controle deveram ter sido cultivadas, cuidadas e regadas 
da mesma forma. É de fundamental importância que a 
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coleta de todos os pontos seja realizada na mesma épo-
ca, para evitar viés no estudo. Dependendo do tipo do 
estudo, é aconselhável que as coletas sejam realizadas 
seguindo alguns parâmetros, que podem ser do período 
de distribuição de chuva (coleta no período seco e chu-
voso) até correlacionado às estações do ano (coleta no 
inverno, primavera, verão e outono). Caso seja possível, 
o experimento pode adotar um ponto, sabidamente afeta-
do pela poluição que se deseja avaliar, e usar como ponto 
de comparação positivo (controle positivo).   

2. PREPARO DOS VASOS 
Em uma floreira de plástico (com dimensões: 50 

cm x 17 cm x 17 cm), mistura-se de forma homogênea 
os seguintes componentes: 2 partes de terra vegetal + 1 
parte de substrato (ex.: Plantmax)  + 1 parte de vermicu-
lita fina + 1 parte de húmus de minhoca. Cada vaso deve 
receber no máximo 05 talos de T. pallida. Para melho-
rar o desenvolvimento das plantas, deve-se aplicar um 
fertilizante à base de NPK 10:10:10 na forma líquida, 
mensalmente, obedecendo a diluição do fabricante.  Ge-
ralmente, processa-se a diluição de 1 colher de sopa (15 
ml) do produto na sua forma concentrada em um litro de 
água. Cada vaso deve receber um volume aproximado 
de 350 ml de solução diluída, que deve ser aplicado dire-
tamente sobre o solo e, preferencialmente, num horário 
com pouca incidência de raios solares.  

3. SOLUÇÕES
3.1 SOLUÇÃO DE FIXAÇÃO (Solução de 
Carnoy)

Proporção de 3:1 de álcool etílico absoluto e ácido 
acético 45%. Para 1 litro de solução: 750 ml de álcool 
etílico absoluto + 250 ml de ácido acético 45%. Misturar 
e conservar em temperatura ambiente.

3.2 SOLUÇÃO DE COLORAÇÃO 
(Carmim acético 2%)

2 g de Carmim + 100 ml de ácido acético 45%. 
Misturar os componentes num condensador de refluxo 
com o auxílio de “bolinhas” de vidro durante 3 horas, 
espera esfriar e filtra a solução em papel filtro (21 mm). 
Armazenar em vidro âmbar sob refrigeração de 2-5ºC.

4. FIXAÇÃO
Retirar a inflorescência no formato de “barquinha” 

sem flor (Fig.1-B) com auxílio de uma pinça (Fig.2- G 
ou I) e armazenar em um recipiente com ótima vedação 
(Ex.: tubo do tipo Falcon ou coletor universal) com solu-
ção de Carnoy por 24 horas. Após o período de fixação, 
substituir a solução de fixação por álcool 70% e deixar 
armazenado por um período máximo de 6 meses.  

5. CONFECÇÃO DAS LÂMINAS
Inicialmente, deve-se montar a bancada de traba-

lho de acordo com o exposto pela figura 2. Com o auxílio 
das pinças (Fig.2-G e I) e do explorador (Fig.2-F) é re-

alizado o procedimento de dissecação da inflorescência, 
tendo como meta a retirada do botão que apresente célu-
las-mãe de grãos de pólen em estágio de tétrades. A es-
colha do estágio de tétrade para pesquisa de micronúcleo 
se dá pelo fato de que neste estágio a célula encontra-se 
em interfase (não divisão), o que facilita a visualização 
do núcleo e do possível MCN existente. Outra vantagem 
desse estágio celular é o tempo de duração (36-48 h), 
facilitando os procedimentos de análises.

As inflorescências jovens são as mais indicadas para 
a análise, por apresentar células em estágio de tétrade em 
botões de estágio intermediário. O botão escolhido deve 
ser dissecado e posteriormente macerado com o auxílio do 
estereomicroscópio, estilete histológico, do explorador e 
de uma gota de carmim acético 2%, devendo ser retirado 
todos os “debris” (fragmentos celulares resultantes da ma-
ceração do botão) antes de colocar a lamínula. Observar 
a presença de tétrades com auxílio da objetiva 4 X do mi-
croscópio óptico (Fig.4-T), caso seja positivo, deixar a lâ-
mina em chapa aquecedora (70ºC) ou espiriteira por 8-15 
segundos a fim de que permita a evaporação do excesso de 
corante e com isso melhore a visualização dos componen-
tes celulares na lâmina. O processo de aquecimento das 
lâminas deve ser acompanhado com muita atenção, por-
que um excesso de aquecimento pode promover a abertu-
ra das tétrades, formação de micrósporos (Fig.4-S), o que 
inviabilizaria o teste. Ocorrendo sobreposição de células 
na tétrade ou excesso de corante, a lâmina com lamínula 
pode ser levemente pressionado com um papel absorven-
te, tomando o máximo cuidado para não quebrar a mesma.

6. ANÁLISE
As lâminas devem ser analisadas em microscopia 

óptica com objetiva de 40 X. Por lâmina, deve-se contar 
um total de 300 tétrades e a ocorrência de micronúcleo 
(Fig.4-P, Q e R) deve ser discriminada de acordo com o 
número total de MCN por tétrade (Fig.3). Para cada pon-
to de amostragem, deve ser analisado de 5-10 lâminas e 
o resultado expresso conforme a fórmula abaixo: onde 
“M” é o número de micronúcleos contados por lâmina 
do ponto e “n” é o número total de lâminas analisadas 
por ponto. O valor deve ser expresso como o número de 
micronúcleo por 100 tétrades contadas. 

A grande maioria dos artigos científicos publica-

dos com tradescantia preconiza a utilização da análise de 
variância (ANOVA) associada a um teste não-paramétri-
co (Mann-Whitney, Tunkey ou Dunnet), estando a sua a 
escolha vinculada ao número de pontos e a forma como 
esses dados serão avaliados. Alguns artigos fazem uso da 
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análise de regressão linear com o propósito de associar 
a freqüência de micronúcleos à quantificação de deter-
minados compostos presentes no ar (MP, CO, SO2, O3, 
outros) ou de determinadas condições ambientes (tempe-
ratura, umidade, outras) do local de estudo. 

considerações finais
A ótima adaptação da planta ao clima brasileiro, 

a pouca complexidade do experimento e o baixo custo 
financeiro demonstram que este ensaio tem todo um po-
tencial para se transformar numa valiosa ferramenta para 
fomentar o conhecimento científico, na área da genética, 
nas salas de aula de todo o Brasil. Também fortalece a 
ferramenta do biomonitoramento participativo, onde as 
comunidades locais podem ter acesso aos resultados de 
forma simples. 

 

figura 1. Tradescantia pallida Purpurea: Inflorescência com flores (A), Inflorescência sem flor (B), vasos de 
T. pallida em ponto de exposição (C) e Flor (D). 

figura 2. Bancada de trabalho: Espiriteira (A), carmim acético 2% (B), Tubos com inflorescências fixadas 
e conservadas em álcool 70% (C), Lamínulas (D), Lâminas (E), Explorador dental (F), Pinça anatômica reta (G), 
Estilete histológico (H) e Pinça clínica (I).
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figura 3. Folha para coleta de dados no teste Trad-MCN: Inflorescência analisada em cada ponto (A), Data 
da coleta (B), Número de MCN encontrados por tétrade analisada (C), Total de MCN encontrados na inflorescência 
analisada (D), Total de MCN divididos por 3 (E) e Anormalidades encontradas na lâmina (F).  

figura 4. Estágios celulares observados no Trad-MCN. Todas as lâminas foram coradas com carmim acético 
2% e fotografadas em microscópio óptico. As lâminas de A até S foram fotografadas em aumento 40 X e a lâmina T 
em aumento 4 X. MCN = Micronúcleo. 
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Resumo
Este trabalho apresenta a avaliação da exposição 

itinerante “A USP vai à sua Escola”, como instrumento 
motivacional para a aprendizagem. A referida exposi-
ção foi idealizada pelo Grupo de Pesquisa em Óptica e 
Fotônica (CEPOF) do Inst. de Física de São Carlos em 
conjunto com o Centro de Estudos do Genoma Humano 
(CEGH), do Inst. de Biociências da USP, sendo, portan-
to, composta por dois conjuntos de objetos interativos, 
nas áreas de Biologia e Física. A avaliação foi feita com 
base em respostas a instrumentos contendo questões 
abertas e fechadas de 1.289 estudantes e 11 professo-
res de escolas públicas da cidade de São Paulo visitadas 
em 2008. A análise de opiniões dos estudantes mostrou 
que a exposição foi um evento agradável, apreciado pela 
grande maioria e valorizado como uma oportunidade 
diferenciada de aprendizagem. A análise estatística das 
respostas (componente principal) detectou diferenças 
significativas com relação aos seguintes parâmetros: ní-
vel socioeconômico da região visitada e sexo dos estu-
dantes. As avaliações mais favoráveis foram feitas por 
estudantes do sexo feminino e por aqueles de menor ní-
vel socioeconômico. Além disso, 84,5% dos estudantes 
tiveram a sensação de ter aprendido algo com o evento. 
A diferença entre “gostar” e “achar que aprendeu” com 
cada uma das seções de Biologia foi significativa entre 
as escolas visitadas e está vinculada ao período em que 
os alunos estudam. Alunos do período noturno tendem a 
“gostar” mais do que “achar que aprenderam”. A exposi-
ção também motivou os alunos para um posterior apren-
dizado, pois 89% escolheram palavras como “vontade de 
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saber mais”, “curiosidade” e “interesse” para descrever 
seu sentimento em relação à exposição. Essa motivação 
foi confirmada pelo fato dos estudantes terem acionado 
seus professores em sala de aula com perguntas especí-
ficas sobre o conteúdo exposto. Os resultados permitem 
concluir que a opção de levar exposições para o espaço 
escolar, além de proporcionar um momento de prazer, 
é uma forma eficiente de estimular o interesse do aluno 
para a aprendizagem.

Introdução
A divulgação cientifica é um importante instrumen-

to para a formação do cidadão e tem sido foco de ações 
de instituições, empresas e governo (Antunes da Silva, 
2002; Chaves, 2001; Marandino, 2008; Raw, 1998). Os 
centros e museus de ciência aparecem como novos es-
paços desse tipo de divulgação e de intercâmbio público, 
rompendo o isolamento da ciência e da descoberta cienti-
fica, popularizando a investigação e a tecnologia. As ati-
vidades desenvolvidas nos centros e museus de ciência 
são projetadas para proporcionar ao visitante uma forma 
agradável de inserção no conhecimento científico. 

É importante ressaltar que, para muitos estudantes 
brasileiros, principalmente para aqueles que frequentam 
as escolas públicas, o acesso ao conhecimento científico 
é bastante precário. Entre as várias causas para essa si-
tuação está a desatualização dos professores e dos livros 
didáticos, além de questões de ordem social visto que, 
em países como o Brasil, o poder aquisitivo determina 
as possibilidades de participação na construção da cul-
tura. Soma-se a isso, o fato de que grande parte dos es-
tudantes de cursos noturnos trabalha durante o período 
diurno, quando ocorre a maior parte dos eventos com ca-
racterísticas educativas e promocionais das ciências. Nas 
grandes cidades brasileiras como São Paulo, segundo 
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Brenner e col. (2008) as periferias, os bairros populares, 
assim como as favelas, são verdadeiros desertos de equi-
pamentos e instalações culturais. As que existem estão 
concentradas em centros culturais de difícil acesso físico 
e simbólico para os setores populares. 

A exposição itinerante “A USP vai à sua escola” 
surge como uma iniciativa para minimizar essa situação. 
Idealizada pelo Grupo de Pesquisa em Óptica e Fotô-
nica (CEPOF) do Instituto de Física de São Carlos, em 
conjunto com o Centro de Estudos do Genoma Humano 
(CEGH), do Instituto de Biociências da USP, ela repro-
duz, no espaço escolar, a situação museal. Os objetos 
interativos e instrucionais têm como objetivo principal 
motivar os alunos para o aprendizado de conteúdos cien-
tíficos. Segundo Ausubel (1980), a motivação gera a dis-
posição para a aprendizagem.

 O presente trabalho teve como objetivo geral 
avaliar a contribuição da exposição “A USP vai à sua es-
cola” como instrumento motivador para o aprendizado.

material e métodos
1. o objeto de avaliação
A exposição “A USP vai à sua Escola” é composta 

por dois conjuntos de objetos interativos, nas áreas de 
Biologia e Física (Figura 1). A seção de Biologia é com-
posta por uma série de cinco painéis iluminados, “Do Or-
ganismo ao Genoma”; um vídeo, “Explorando a natureza 
molecular do ser humano”; três painéis interativos, “Or-
ganização da célula eucariótica e funções das principais 
organelas”,  “Obtenção de células-tronco embrionárias 
e do adulto” e “Uso de células-tronco em terapias”; um 
objeto interativo, “Livro do Corpo Humano: principais 
sistemas”; e uma seção de microscopia, “Descobrindo 
estruturas não visíveis a olho nu”.

Em Física, os objetos expostos abordam basica-
mente conceitos e fenômenos de óptica, por meio de dois 
painéis interativos, “Reflexão, refração, dispersão da luz 
e a subtração de cores” e “Constituintes da matéria e es-
tados físicos”; dois objetos interativos, “Ilusão de Ópti-
ca” e “Fluorescência e fosforescência de materiais”; três 
hologramas e uma imagem tridimensional quando visua-
lizada com óculos especiais. 

figura 1: Alguns objetos interativos da seção de Física (A) e de Biologia (B).

A exposição visitou 18 escolas públicas da cidade 
de São Paulo, durante os meses de abril, junho e setem-
bro de 2008. Montada em uma única sala (biblioteca, la-
boratório, sala de vídeo, teatro, etc.) ela permaneceu nas 
escolas de três a cinco dias úteis. Grupos com cerca de 
35 alunos (uma classe) interagiram com a exposição du-
rante 45 minutos em média. Os mediadores, graduandos 
ou pós-graduandos de Ciências Biológicas e Física, fo-
ram previamente orientados a incentivar a observação do 

material exposto e a questionar os visitantes sobre aspec-
tos interessantes dos objetos, além de permanecerem à 
disposição para esclarecer dúvidas dos estudantes. Desse 
modo, os visitantes ficaram inteiramente à vontade para 
verem, livremente a exposição e segundo seus interesses, 
não restritos por um esquema de visita monitorada.

Os professores de Biologia e de Física das escolas 
visitadas passaram por uma capacitação de 8 horas, para 
conhecerem o material e questionarem sobre o conteúdo 
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exposto. Foram distribuídas apostilas contendo informa-
ções teóricas sobre os conceitos e sugestões para a abor-
dagem dos temas em sala de aula.

2. Instrumentos de avaliação
As opiniões dos estudantes foram colhidas por 

meio de dois instrumentos diferentes. Uma filipeta que 
solicitava a atribuição de uma nota para a exposição e a 
redação de um comentário. Esta foi distribuída na entrada 
e recolhida imediatamente após a saída do espaço expo-
sitivo. O segundo instrumento foi um questionário com 
22 itens (anexos Ia e b), adaptado de Nigro e col. (2007), 
que recolheu informações quantitativas e qualitativas dos 
estudantes. Esse questionário contém 20 questões fecha-
das (anexo Ia), com opções de respostas dispostas numa 
escala do tipo Likert, com impressões sobre a exposição 
como um todo (questões 1 a 5), sobre sua organização 
(questões 6 a 8) e sobre as diferentes seções da exposi-
ção referentes ao conteúdo de biologia (questões 9 a 20). 
Neste último bloco de questões (9 a 20), verificou-se o 
“sentimento de ter aprendido algo” frente a cada objeto 
de exposição. A questão fechada número 21 solicitou que 
fosse assinalada, em uma lista apresentada, uma única 
palavra ou expressão que expressasse o sentimento em 
relação à exposição (anexo Ib). Na única questão aberta 
do questionário (22), os estudantes deram um exemplo 
de algo que aprenderam com a exposição (anexo Ib). O 
questionário foi respondido na presença do avaliador e 
não foi permitida a comunicação entre os colegas. Foi 
também distribuído pelo correio para os professores de 
Biologia e Física das escolas visitadas, um questionário 
cujo objetivo foi o de avaliar a repercussão da exposição 
em sala de aula (anexo II). 

3. Análise dos resultados
Com relação às filipetas, foi calculada a média 

aritmética das notas atribuídas e os comentários foram 
agrupados em classes semelhantes (favoráveis, desfavo-
ráveis ou relacionados com a aprendizagem). Quarenta e 
cinco turmas, totalizando 1.289 estudantes, responderam 
o questionário com 22 itens. Foram atribuídos valores 
progressivos de 5 a 1 para as respostas das 20 questões 
fechadas. Nas questões 9 a 20 foi adicionada uma sexta 
categoria: “não vi”, a ser assinalada pelos estudantes que 
não tiveram tempo ou não quiseram visitar um determi-
nado objeto da exposição. Tais estudantes foram excluí-
dos da amostra para a análise estatística. Também foram 
excluídas da amostra perguntas com duas ou mais res-
postas ou aquelas não respondidas. Na análise estatística, 
utilizando o programa Jump (versão 6.03), foram calcu-
ladas médias, desvios padrão e componentes principais. 
As questões 2 e 6 foram analisadas separadamente e não 

são apresentadas neste artigo. Com o programa Jump 
foram realizados vários testes, entre eles Tukey-Kramer 
HSD (muito conservador), t de Student (menos conser-
vador), Anova Oneway e Qui-quadrado, todos com nível 
de significância de 5%.

Resultados e discussão
Impressão geral dos estudantes 
 A nota média atribuída à exposição pelos 238 

estudantes que preencheram as filipetas foi 9,4 (esca-
la de 0 a 10). Entre os comentários foram frequentes o 
verbo “gostei” e os adjetivos “ótima”, “muito boa” e 
“interessante”. Muitos  alunos apontaram como fonte de 
interesse e/ou de prazer a possibilidade de interação com 
os objetos: “Além de ter coisas interessantes de se saber, 
temos a liberdade de participar”, “Dá prazer saber ci-
ências, pois podemos tocar nos objetos e interagir com 
eles”. Dezenove por cento dos estudantes fizeram, es-
pontaneamente, comentários sobre a aprendizagem: “É 
muito melhor aprender desse jeito. Nós interagimos e 
participamos”, “Com a exposição pude aprender coisas 
que não sabia”, “A exposição é muito instrutiva”, “A 
exposição mostrou coisas que os professores nunca ex-
plicam na sala de aula”. Além disso, comentários como 
“venham mais vezes”, “deveria ter em todas as esco-
las”, também foram frequentes. Apenas dois estudantes 
fizeram comentários desfavoráveis.

 Esses resultados indicam que a exposição foi 
um evento agradável para os estudantes, apreciado pela 
grande maioria e valorizado como uma oportunidade di-
ferenciada de aprendizado. Podemos concluir que a re-
produção de um espaço museal na escola representou um 
ganho afetivo significativo. Este tipo de ganho, segundo 
Almeida (1977), é o que mais enriquece a educação em 
espaços não formais.

 Os resultados obtidos por meio das filipetas fo-
ram corroborados pela análise da questão 1 do questio-
nário (anexo Ia): “Você gostou deste evento como um 
todo?”. 95,5% das 1.289 respostas foram do tipo “gostei 
muito” ou “gostei”. 

 Considerando que todas as respostas do questio-
nário de 22 itens apresentaram correlações significativas 
entre si, a análise estatística foi realizada em compo-
nentes principais, para diminuir o número de variáveis 
e aumentar o poder de análise. O primeiro componente 
principal foi relacionado à avaliação como um todo, re-
fletindo a pontuação atribuída aos vários quesitos da ex-
posição. A tabela I mostra diferenças significativas com 
relação às escolas visitadas. A escola A, com a maior 
média, é significativamente diferente das três escolas, I, 
J e K, estas com as menores médias. Os estudantes que 
mais gostaram da exposição (escola A) são provenientes 
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tabela I. Componentes principais

Escolas Componente
Principal 1

Componente
principal 2

A  0,987ª  0,128ª,b,c,d

B  0,583ª,b  0,102ª,b,c

C  0,380ª,b,c  0,1999ª, b,c

D  0,302ª,b,c -0,435d

E  0,135ª,b,c -0,161b,c,d

F -0,349ª,b,c -0,044ª,b,c,d

G -0,355ª,b,c  0,369ª,b

H -0,570ª,b,c  0,522ª

I -0,628c -0,308c,d

J -0,732c  0,274ª,b

K -1,298c  0,290ª,b,c,d

Teste Tukey-Kramer HSD - componente Principal 1 F=4,2758, p<0,0001; componente principal 2 F=4,50, 
p<0,0001. Médias que não possuem a mesma letra são diferentes significativamente entre si.

Aprendizado
 A sensação de ter aprendido algo foi avaliada pe-

las respostas à questão 4: “Você acha que aprendeu com 
esse evento?” - 84,5% dos estudantes consideraram ter 
“aprendido” ou “aprendido muito”.

 O segundo componente principal resultou da 
análise das respostas para as questões 9 a 20 (Tabela I). 
Essas questões avaliaram cada uma das seções de Bio-
logia. Com o intuito de verificar a relação entre “gostar” 

e “achar que aprendeu”, foi elaborado, para cada seção, 
o seguinte par de perguntas: “Você gostou da seção x?” 
e “Você acha que aprendeu alguma coisa na seção x?”. 
Valores de média maiores do que zero indicam que os 
estudantes “gostaram” mais do que “acharam que apren-
deram” e valores negativos, ao contrário, que “acharam 
que aprenderam” mais do que “gostaram”. A Tabela I 
mostra que as escolas com médias mais divergentes (H e 
D) são diferentes. Na escola H foram amostrados apenas 

de uma área de favela. No extremo oposto, as escolas 
com menor média, são frequentadas por estudantes de 
áreas da região norte com melhor nível socioeconômi-
co. Resultado idêntico foi obtido por Nigro e col. (2007) 
ao avaliar as impressões dos estudantes com relação ao 
evento de ensino não formal “A Célula vai até a esco-
la”. Os dados da pesquisa Perfil da Juventude Brasileira 
(Brenner e col. 2008) mostram que diferenças socioe-
conômicas são muito importantes na determinação das 
preferências dos jovens quanto ao modo com que usam 
o tempo “livre”. O desejo de frequentar eventos cultu-

rais surge com maior força entre jovens de escolaridade e 
renda mais baixos, talvez pela dificuldade de acesso aos 
mesmos. Muito provavelmente a exposição levada para 
o espaço escolar tenha sido mais valorizada por estudan-
tes de menor nível socioeconômico, como um evento 
cultural, explicando pelo menos em parte, as diferenças 
apresentadas entre as escolas analisadas.

 O sexo dos estudantes foi outra variável que apre-
sentou diferença significativa; estudantes do sexo femini-
no avaliaram melhor a exposição como um todo do que 
aqueles do sexo masculino (ANOVA F= 26,93 p<0,0001). 
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estudantes do período noturno, sendo 100% deles alunos 
EJA (Educação de Jovens Adultos), enquanto na escola 
D, com menor média, foram amostrados apenas estu-
dantes do período diurno. Desse modo, a diferença en-
tre “gostar” e “achar que aprendeu” de cada escola deve 
estar vinculada ao período em que os alunos estudam, 
pois como será apresentado a seguir, alunos do perío-
do noturno tendem a “gostar” mais do que “achar que 
aprenderam”.

 No componente principal 2 foram também en-
contradas diferenças significativas com relação ao sexo e 
ao período (Tabela II). Estudantes do período diurno e do 
sexo masculino “acharam que aprenderam” mais do que 
“gostaram”, enquanto estudantes do período noturno “gos-

taram” mais do que “acharam que aprenderam”. Embo-
ra não significante, a tendência de “gostar” mais do que 
“achar que aprendeu” foi maior para os estudantes do EJA.

Esse resultado permite uma possível interpretação 
de que, alunos do noturno, e do EJA em particular, te-
nham uma percepção mais realista com relação ao que é 
aprender e, por isso, percebem que o rápido contato com 
os materiais expostos não garante o aprendizado. 

Com relação à idade dos estudantes, embora te-
nha sido detectada uma tendência dos mais jovens para 
“acharem que aprenderam” mais do que “gostaram”, ela 
não foi significativa (Tabela II). Quando todas as idades 
foram levadas em consideração, a diferença foi significa-
tiva (-0,529, 0,029, Prob<F 0,0001%).

tabela II. Segundo componente principal para as variáveis: período, série, sexo e idade. 

Variável Média F Prob>F

Período Diurno
              Noturno

              Noturno EJA

-0,137
 0,130
 0,293

9,30 <0,0001*

Série  segunda
          terceira

 0,005
-0,009

0,036  0,849

Sexo  feminino
          masculino

 0,091
-0,140 9,316  0,0023*

Idade* * 0,338  0,706

*Para a variável idade considerou-se 21 anos como a idade limite, contemplando 90% da amostragem. Essa 
variável, diferentemente das demais, foi analisada como variável contínua, tendo como equação Prin2 = 0,525605 - 
0,0345952 Idade + 0,0153056 (Idade-17,0076)^2. Todas as análises foram feitas com a= 0,05.

Foram analisadas 1.062 respostas abertas para a 
questão 22 - “Dê um exemplo de algo que você apren-
deu com a exposição”. Conteúdos relacionados à área de 
Biologia foram citados por 48,6% dos estudantes, os de 
Física por 34,3% e os restantes 17,1% mencionaram as 
duas áreas. As respostas foram subdivididas em catego-
rias que indicavam o nível de entendimento. Respostas 
do tipo geral como “aprendi sobre células-tronco”, colo-
cam em dúvida se houve realmente aprendizagem e, por 

essa razão, foram classificadas separadamente das que 
explicitaram o conceito compreendido como, por exem-
plo, “aprendi que células-tronco têm a capacidade de 
originar diferentes tipos de células”. Dentre os estudan-
tes que especificaram os conceitos aprendidos, 36,6% 
mencionaram a área de Biologia e 44,5% a de Física. 
Assim sendo, embora a área de Biologia tenha sido mais 
mencionada do que a de Física, conceitos específicos de 
Física foram mais citados que os de Biologia.
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motivação para a aprendizagem
Quando solicitados a assinalarem apenas uma 

única palavra ou expressão que melhor expressasse o 
seu sentimento em relação à exposição (questão 21), a 
grande maioria (89%), elegeu expressões ou palavras 
que indicam motivação como: “vontade de saber mais” 
(43,5%), “curiosidade” (29,3%) e “interesse” (16,1%). 
As palavras “útil” (4,6%) e “diferente” (4%) foram as 
outras mais indicadas, embora em número bem menor. 
Das 1.289 respostas analisadas apenas uma refletia des-
prazer; “sonolência”. Esses resultados mostram que a 
exposição atuou como elemento motivador da apren-
dizagem. Além disso, parte dos estudantes motivados 
acionou seus professores em sala de aula em busca de 
complementação das informações apresentadas na expo-
sição (ver item “impacto da exposição em sala de aula”). 
Podemos concluir que a opção de levar exposições para 
o espaço escolar é uma forma eficiente de estimular o in-
teresse do aluno para a aprendizagem e pode ser entendi-
da, segundo Raw (1998), como uma ação complementar 
ao ensino formal. Da mesma forma, os resultados apre-
sentados corroboram as teorias de Almeida (1997) sobre 
o papel dos museus: eles não são eficientes em transmitir 
grandes quantidades de conteúdo, mas geram entusias-
mo e interesse na aprendizagem da ciência. Marandino 
(2008) vai além, quando ressalta que a interação com os 
objetos de exposições dão sentido a ela possibilitando a 
apropriação do conhecimento pelo público visitante.

Impacto da exposição em sala de aula
Dos 11 professores que responderam ao questio-

nário (anexo II), 91,9% afirmou que os alunos comenta-
ram espontaneamente sobre a exposição, durante aulas 
subsequentes à visita. Além disso, 81,8% desses profes-
sores, afirmaram que os estudantes fizeram, em sala de 
aula, e de modo espontâneo, perguntas específicas sobre 
o conteúdo exposto. 18,8% dos professores declararam 
que a formulação das perguntas ocorreu apenas quando 
os estudantes foram estimulados. Esses resultados indi-
cam que os estudantes foram motivados a querer saber 
mais sobre o conteúdo exposto e acionaram seus profes-
sores para compreender melhor os temas abordados. 

 Os professores das escolas visitadas considera-
ram que a exposição contribuiu, sob diferentes aspectos, 
para as suas aulas: (a) permitindo a retomada de um tó-
pico já ministrado (81,8%); (b) introduzindo um novo 
tópico no currículo escolar (54,5%); (c) abrindo espaço 
para a discussão de um tema que não causou interesse 
quando ministrado (54,5%). Outros tipos de contribui-
ções citadas pelos professores: foram a motivação e o 
aumento da curiosidade e da expectativa, além do fato de 
a exposição ter demonstrado a teoria na prática. 

 Todos os resultados evidenciam que, além de 
motivar os alunos para o conhecimento dos temas ex-
postos, a maioria dos professores conseguiu inserir no 
ensino formal os conceitos abordados numa exposição 
de divulgação científica. Isso permite concluir que levar 
uma exposição de divulgação científica para o espaço 
escolar é uma ação altamente relevante para a alfabeti-
zação científica dos alunos uma vez que constitui evento 
motivador para a aprendizagem.
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ANexo Ia

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO COMO UM TODO

1. Você gostou deste evento 
como um todo?

Gostei 
muito Gostei Neutro Não gostei

Não gostei nem 
um 

pouco

2. Na escola costumam ocorrer 
eventos que você considera 
parecidos com este?

Mais de duas 
vezes por ano

Duas vezes 
por ano

Uma vez 
por ano

Menos de uma 
vez por ano Nunca ocorreu

3. Você acha que é importante 
ocorrer um evento como este 
na escola?

Sim, 
muito 

importante

Sim, é 
importante Neutro Não é 

importante

Não é 
importante de 
forma alguma

4. Você acha que aprendeu com 
este evento?

Sim, 
aprendi muito

Sim, 
aprendi Neutro Não, não 

aprendi

Não aprendi 
absolutamente 

nada

5. Você gostaria que seu professor 
discutisse os assuntos da 
exposição durante suas aulas?

Sim, muito Sim Neutro Não Não, nem 
pensar

AVALIAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO

6. Você acha que o tempo 
que vocês tiveram para
visitar a exposição foi

Excessivo
Pouco mais 

do que 
suficiente

Suficiente Pouco Muito pouco

7. Você acha que a distribuição 
dos objetos na exposição foi Excelente Boa Neutro Inadequada Péssima

8. Você acha que o atendimento 
ao aluno pelos monitores foi Excelente Bom Neutro Ruim Péssimo
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AvAlIAção dAS dIfeReNteS SeçÕeS dA exPoSIção (BIologIA)

9. Você gostou da seção de 
microscopia?

Gostei 
muito Gostei Neutro Não gostei Não gostei nem 

um pouco
 Não 

vi

10. Você acha que aprendeu 
alguma coisa na seção de mi-
croscopia?

Sim, 
aprendi 
muito

Sim, aprendi Neutro Não, não 
aprendi

Não aprendi 
absolutamente 

nada

 Não 
vi

11. Você gostou do painel da 
célula animal?

Gostei 
muito Gostei Neutro Não gostei Não gostei nem 

um pouco
 Não 

vi

12. Você acha que aprendeu 
alguma coisa com o painel da 
célula animal?

Sim, 
aprendi 
muito

Sim, aprendi Neutro Não, não 
aprendi

Não aprendi 
absolutamente 

nada

 Não 
vi

13. Você gostou dos painéis 
das células-tronco?

Gostei 
muito Gostei Neutro Não gostei Não gostei nem 

um pouco
 Não 

vi

14. Você acha que aprendeu 
alguma coisa com os painéis 
das células-tronco?

Sim, 
aprendi 
muito

Sim, aprendi Neutro Não, não 
aprendi

Não aprendi 
absolutamente 

nada

 Não 
vi

15. Você gostou do vídeo? Gostei 
muito Gostei Neutro Não gostei Não gostei nem 

um pouco
 Não 

vi

16. Você acha que aprendeu 
alguma coisa com o vídeo?

Sim, 
aprendi 
muito

Sim, aprendi Neutro Não, não 
aprendi

Não aprendi 
absolutamente 

nada

 Não 
vi

17. Você gostou da série de 
painéis iluminados? 

Gostei 
muito Gostei Neutro Não gostei Não gostei nem 

um pouco
 Não 

vi

18. Você acha que aprendeu 
alguma coisa com a série de 
painéis iluminados?

Sim, 
aprendi 
muito

Sim, aprendi Neutro Não, não 
aprendi

Não aprendi 
absolutamente 

nada

 Não 
vi

19. Você gostou do “livro ilu-
minado” do corpo humano? 

Gostei 
muito Gostei Neutro Não gostei Não gostei nem 

um pouco
 Não 

vi

20. Você acha que aprendeu 
alguma coisa com o “livro 
iluminado do corpo humano?

Sim, 
aprendi 
muito

Sim, aprendi Neutro Não, não 
aprendi

Não aprendi 
absolutamente 

nada

 Não 
vi
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ANexo Ib

21. Assinale na lista abaixo uma única palavra (ou expressão) que melhor expresse o seu sentimento pela exposição:
(   ) curiosidade    (   ) vontade de saber mais
(   ) aborrecimento    (   ) desinteresse
(   ) sonolência    (   ) útil
(   ) interesse    (   ) diferente
(   ) alegria    (   ) complicada

22. dê um exemplo de algo que você aprendeu com a exposição:
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

Série - 1ª (   )     2a (   )     3a (    )
Idade - .........anos
Sexo – feminino (   )    masculino (   )
Escola ..........................................................................................................................
Nome (opcional) ..........................................................................................................

Anexo II

Assinale a disciplina que você leciona: (   ) biologia       (   ) física

A exPoSIção e A SAlA de AUlA

Marque todas as opções que foram pertinentes para as seguintes perguntas:

Os alunos comentaram sobre a exposição como um todo?
    (  ) Sim, de modo espontâneo
    (  ) Sim, quando estimulados pelo professor
    (  ) Não comentaram

Os alunos fizeram perguntas específicas sobre o conteúdo da exposição?
    (  ) Sim, de modo espontâneo
    (  ) Sim, quando estimulados pelo professor
    (  ) Não perguntaram

Como a exposição “A USP vai à sua Escola” contribuiu para as suas aulas?
    (  ) permitindo a retomada de um tópico já ministrado
    (  ) introduzindo um novo tópico do currículo escolar
    (  ) abrindo espaço para a discussão de um tema que não causou interesse quando ministrado
    (  ) outras contribuições (use o verso para responder) _____________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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Palavras chave: Jogos lúdicos, genética e biolo-
gia celular.

Introdução
Estratégias dinâmicas e alternativas, programadas 

para serem aplicadas no ensino fundamental e médio, 
são boas práticas pedagógicas para provocar a curiosida-
de e manter a atenção dos estudantes durante o desenvol-
vimento de conteúdos em aulas de Genética.

Os professores devem estar preparados para se 
utilizarem de possíveis estratégias pedagógicas a fim de 
estimularem os estudantes a relacionarem os conteúdos 
específicos de Genética com os conhecimentos prévios 
de tais assuntos que, na maioria das vezes, apresentam-se 
difusos e mal definidos no cotidiano dos estudantes.

A prática de atividades que ajudem a esclarecer 
muitos dos assuntos em Genética tem sido uma preo-
cupação constante de muitos educadores. Assim, mate-
riais paradidáticos têm sido criados e divulgados com a 
função de auxiliar e promover o prazer de aprender e de 
transformar os alunos em sujeitos do próprio processo de 
desenvolvimento, além de proporcionar a troca de expe-
riências com colegas e professores.

O objetivo deste artigo é a proposição de uma al-
ternativa educacional com a função de auxiliar na fixa-
ção de conceitos básicos de Genética e manter o interesse 
dos estudantes nas aulas de Biologia, através de um jogo.

Termos fundamentais do jogo
 Inicialmente, durante as aulas, o professor deve 

abordar temas relacionados à Genética para que os alu-
nos entendam o significado correto de cada termo para 
a posterior confecção das cartas do jogo. Para este tra-
balho é preciso desenvolver e fixar o significado correto 
de onze termos genéticos. Estão em questão, neste jogo, 
cinco processos (mitose, meiose, transcrição, tradução e 

“Jogo da memórIa: oNde eSTá o geNe?”
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1. Rede Nordeste de Biotecnologia/ Universidade Federal do Espírito Santo. E-mail: paes.marcela@gmail.com
2. Universidade Federal do Espírito Santo- Centro Universitário Norte do Espírito Santo, Departamento de Ciência da Saúde, Biológicas e Agrárias. E-mail: rparesque@gmail.com
Autor para correspondência: Marcela Ferreira Paes.
Endereço para correspondência: Rua Luiz Fernandes Reis, Edifício Costa Bela, n. 580, apto 501. Praia da Costa, Vila Velha-ES. CEP: 29101-120.
E-mail: paes.marcela@gmail.com

mutação); quatro estruturas (DNA, RNA, cromossomo 
e gene); dois estados caracterizadores de termos desta 
matéria (homozigoto e heterozigoto).

Em ordem, pelos critérios apontados, tem-se os 
onze termos relacionados e seus respectivos significados:

1. mitose: Tipo de divisão celular que gera duas 
células filhas com o mesmo número de cromossomos da 
célula original.

2. meiose: Tipo de divisão celular que gera quatro 
células filhas com metade do número de cromossomos 
da célula original (células haplóides).

3. Transcrição: Mecanismo de produção de uma 
molécula de RNA a partir de molde de DNA.

4. Tradução: Síntese de proteínas feita nos ribos-
somos a partir de um molde de RNA-mensageiro.

5. mutação: Modificação do material genético 
(gene ou cromossomo) passível de ser transmitido às 
células-filhas ou aos organismos descendentes.

6. dNa: Uma cadeia dupla composta pelos nucle-
otídeos Adenina, Timina, Citosina e Guanina. Eles são 
ligados por pontes de hidrogênio, seu açúcar é a deso-
xirribose.

7. rNa: Uma cadeia simples de nucleotídeos. 
Seu açúcar é a ribose e possui Uracil ao invés de Timina 
como uma das bases nitrogenadas.

8. Cromossomos: Disposição linear de ponta a 
ponta dos nucleotídeos de DNA, às vezes associados a 
proteínas e RNA.

9. gene: Um segmento de DNA composto de uma 
região transcrita e uma sequência regulatória que possi-
bilita a transcrição de RNA funcional.

10. Homozigoto: Um par de alelos (genes) iguais 
para um mesmo caráter.

11. Heterozigoto: Um par de alelos (genes) dife-
rentes para um mesmo caráter.
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Preparando o jogo

Número de jogadores: 2 a 4 alunos em cada grupo.
material necessário: Cartolina ou papel cartão em 

3 cores distintas. Número de cartas: 11 cartas de cada cor.
Preparando as cartas do jogo: Imprima os três 

tipos de cartas propostas e cole no papel cartão ou cartoli-
na de acordo com as instruções: as cartas de cor azul pos-
suem nomes de estruturas ou processos relacionados com 
a genética; as brancas possuem figuras relacionadas com 
as cartas azuis (as figuras propostas foram obtidas no site 
http://images.google.com.br); e as vermelhas possuem a 
função/conceito das estruturas ou processos das cartas 
azuis. As cartas deste jogo poderão ser feitas pelos alunos, 
que precisarão estudar o conteúdo previamente na sala de 
aula para confeccionar as trincas. Por isso, esta atividade 
auxilia no processo de desenvolvimento do aprendizado, 
uma vez que estimula o raciocínio, o estudo fora do am-
biente da sala de aula, a integração com os colegas, além 
de aumentar a auto-estima e a responsabilidade. 

Como jogar: No começo do jogo as cartas com 
as mesmas cores são embaralhadas separadamente e 
dispostas em 3 colunas diferentes, uma para cada cor e 
viradas para baixo uma ao lado da outra. Uma jogada 
consiste em virar uma carta azul, depois uma carta bran-
ca e por fim uma carta vermelha. Todos os alunos devem 

visualizar as cartas que foram viradas. Se elas forem cor-
respondentes, o aluno formará uma trinca, que deverá ser 
guardada por ele. Se as três cartas viradas não formarem 
correspondências, acabou a sua jogada.

 Em seguida, coloque as cartas em seus lugares, 
com a face virada para baixo. Os alunos deverão obser-
var as cartas viradas para as jogadas seguintes. Esta fase 
o ajudará na fixação dos conceitos.  Ganha quem tiver 
mais trincas relacionadas corretamente.

Considerações: O “Jogo da memória: Onde está o 
gene” foi apresentado durante as atividades do Genética 
na Praça no 54° Congresso Nacional de Genética. Du-
rante o evento, foi testado por 30 professores de ensino 
fundamental e médio. Todos consideraram que esta ativi-
dade pode ser uma ferramenta útil para auxílio no ensino 
da genética, além de poder ser adaptada para outras áreas 
da biologia.

referências:
Amabis, JM; Martho, GR (2006). Fundamentos da Biologia Moderna. 4ª. 

ed., São Paulo: Moderna. 839p.

Griffiths, AJF; Miller, JH; Suzuki, DT; Lewontin, RC (2006). Introdução a 
Genética. 8ª. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan S.A. 2006. 156p.

Jorde, LB; Carey, JC; Bamshad, MJ; White, RL (2004). Genética Médica. 
3a. ed., Rio de Janeiro: Elsevier. 415p.

Cor azul: nomes das estruturas ou processos
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Cor branca: figuras relacionadas com a cor azul

Carta azul correspondente:
DNA (Ácido desoxirribonucléico) 

Carta azul correspondente:
RNA (Ácido ribonucléico)

Carta azul correspondente: Mitose Carta azul correspondente: Meiose

Carta azul correspondente: Homozigoto Carta azul correspondente: Heterozigoto
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Carta azul correspondente: Transcrição 
 

 Carta azul correspondente:Tradução

Carta azul correspondente: Cromossomos Carta azul correspondente: Gene

Carta azul correspondente: Mutação
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Cor vermelha: função/conceito das estruturas ou processos indicados nas cartas azuis

Carta azul correspondente: DNA Carta azul correspondente: RNA

Carta azul correspondente: Mitose Carta azul correspondente: Meiose

Carta azul correspondente: Homozigoto Carta azul correspondente: Heterozigoto

Carta azul correspondente: Transcrição Carta azul correspondente: Tradução
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Carta azul correspondente: Cromossomo Carta azul correspondente: Gene                                                                       

Carta azul correspondente: Mutação
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Palavras-chave: Atividade lúdica, sistema ABO, 
transfusão sanguínea.

Introdução
De um modo geral, em sala de aula, os estudantes 

apresentam dificuldades para o entendimento dos meca-
nismos de transmissão hereditários envolvidos na deter-
minação do Sistema Sanguíneo ABO, que é o principal 
sistema na medicina transfusional. Em casos como este, 
as atividades lúdicas são muito eficientes pois auxiliam: 
no esclarecimento de nomes e conceitos; na fixação do 
conhecimento; na consolidação da informação cientifi-
camente correta que, muitas vezes, é atrapalhada pela 
informação leiga, não científica, que eles trazem em sua 
história social (da família, do grupo de amigos etc).

O objetivo desta proposta é apresentar uma ativi-
dade lúdica de baixo custo e de fácil confecção, com a 
finalidade de auxiliar o professor a ensinar, de maneira 
dinâmica, os fundamentos da genética do sistema san-
guíneo ABO para alunos de ensino médio. Desse modo, 
o estudante pode aprender mais facilmente, pois percebe 
como o conhecimento genético é importante e eficiente 
para enfrentar com rapidez e solucionar adequadamen-
te uma situação de transfusão sanguínea, problema que 
pode ocorrer no cotidiano das pessoas.

 
Aspectos Importantes do Sistema Sanguineo  

 ABO
O sistema sanguíneo ABO é codificado por um 

dos milhares de genes encontrados no genoma huma-
no. Esse sistema possui três alelos principais: A, B e O. 
Como a espécie humana é diplóide, os dois alelos por in-
divíduo fornecem seis genótipos: AA, AO, BB, BO, AB, 
OO.  Esses alelos estão em um locus genético localizado 
no cromossomo 9, nos quais A e B dominam sobre O, 
porém os alelos A e B são codominantes, resultando em 
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SANGUÍNEA
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quatro fenótipos: os grupos sanguíneos A, B, AB, O.
Já foi observado que a frequência dos grupos san-

guíneos varia de acordo com a população estudada. Batis-
soco e Novaretti (2003) mostraram essa variação entre os 
doadores de sangue da Fundação Pró-Sangue/Hemocen-
tro de São Paulo, Brasil. Esse estudo mostrou que entre 
os caucasóides e negróides (mulatos e negros) a preva-
lência dos tipos sanguíneos acompanha a seguinte ordem: 
O>A>B>AB. Os alelos A e B codificam as glicosiltrans-
ferases responsáveis pela transferência dos resíduos espe-
cíficos de açúcar, N-acetil-galactosamina e N-galactosil, 
à galactose terminal de uma substância precursora, co-
nhecida como substância H, que os convertem em antí-
geno A ou B, respectivamente. O alelo O é um alelo nulo 
(não codifica transferase modificadora da substância H). 
A substância H é gerada a partir da adição de fucose à 
cadeia de polissacarídeo da superfície das hemácias por 
uma fucosiltransferase. A substância H é um precursor 
obrigatório para a expressão dos alelos A ou B. A fuco-
siltransferase necessária para a produção da substância H 
está sob controle do gene H localizado no cromossomo 
19. Os antígenos ABO são, portanto, constituídos por um 
grande e único polissacarídeo ligado a lipídios ou a pro-
teínas da membrana celular. Esses antígenos não estão 
restritos apenas à membrana das hemácias, podendo ser 
encontrados também em células como linfócitos, plaque-
tas, medula óssea, mucosa gástrica, além de secreções e 
outros fluídos como saliva, urina e leite. Todos os indiví-
duos apresentam níveis de anticorpos naturais contra an-
tígenos que não estejam presentes em suas células. Logo, 
um indivíduo tipo A possui anticorpo anti-B; um do tipo 
B possui anti-A; um do tipo O possui anti-A e anti-B, e 
um do tipo AB não possui nenhum deles.

No início dos anos 50, foi descoberto um fenótipo 
raro na população chamado de Bombay ou grupo falso 
O. Esses indivíduos possuem genótipo hh e codificam 
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fucosiltransferases inativas, portanto são incapazes de 
produzir os antígenos A e B. Ademais, além dos anticor-
pos anti-A e anti-B, eles apresentam grandes quantida-
des de anticorpos contra substância H, anti-H, no plasma 
sanguíneo. A importância clínica dos grupos sanguíneos 
na transfusão de sangue é que, se não houver compatibi-
lidade sanguínea entre os indivíduos doador e receptor, 
pode ocorrer reação transfusional hemolítica. Hoje, os 
componentes do sangue são separados para transfusão. 
Classicamente, hemácias do grupo O podem ser doadas 
para todos os indivíduos do sistema ABO, enquanto pes-
soas do grupo AB podem receber hemácias de todos os 
grupos sanguíneos desse sistema. Em relação ao plasma, 
pessoas do grupo AB podem doar plasma para indivídu-
os de qualquer grupo sanguíneo ABO, enquanto indiví-
duos do grupo O podem receber de qualquer grupo desse 
sistema. É interessante observar que indivíduos com o 
fenótipo Bombay podem doar hemácias para qualquer 
pessoa do sistema ABO e somente recebem hemácias de 
indivíduos com o fenótipo Bombay, pois o plasma dessas 
pessoas possui anticorpos contra todos os antígenos do 
sistema ABO, além do anticorpo anti-H. Vale ressaltar 
que, apesar do sistema ABO ser o principal na medicina 
transfusional,  existem outros grupos sanguíneos, como 
o Rh, a serem analisados quando é necessária uma trans-
fusão de sangue.

Atividade
Número de jogadores: à escolha do professor.
Material necessário: cartolinas de cores diferentes.
Preparando o material para o jogo: 1.- são 

confeccionados quatro (04) cubos com papel cartão, de 
modo que dois são reservados para a indicação do alelo 
H e alelo h e, os outros dois, para a indicação dos alelos 
A, B e O; 2.- peças representando a cadeia de polissa-
carídeo na superfície das hemácias, a fucose, a N-ace-
til-galactosamina, a N-galactosil, as transferases ativas 
devem ser confeccionadas. Essas peças devem conter 
encaixes que indiquem a interação dessas moléculas; 3.- 
peças representando as transferases inativas devem ser 
confeccionadas sem os sítios de encaixe, representando 
a falta de atividade dessas enzimas; 4.- peças represen-
tando os anticorpos naturais podem ser confeccionadas 
para representar a presença dessas moléculas no sangue; 
sugestões do formato das peças estão apresentadas.

Como jogar: Na primeira etapa da atividade, o 
aluno joga os quatro (04) dados e observa os genótipos 
adquiridos. Em relação à presença ou ausência da fuco-
siltransferase ativa, podem-se obter os genótipos HH, Hh 
e hh. Em relação ao sistema ABO, podem-se obter os 
seguintes genótipos: AA, AO, BB, BO, AB, OO. Nessa 
etapa, o aluno montará, a partir dos genótipos, o fenótipo 

do grupo sanguíneo, ou seja, a constituição do antígeno 
de superfície das hemácias. Além disso, deverá mostrar 
quais anticorpos naturais estão presentes no grupo san-
guíneo ABO montado no jogo. Durante a atividade, o 
professor pode questionar a respeito dos fundamentos de 
genética como alelos, genótipo, fenótipo, interação gê-
nica, entre outros, além de discutir sobre conceitos de 
imunologia, como antígeno e anticorpos, e a ação dessas 
moléculas na transfusão sanguínea.

Referências
1. ABBAS, A.K.; LICHTMAN, A.H.; POBER, J.S. Imunologia celular e 

molecular. 3ª ed. Rio de Janeiro: Revinter, p. 486. 2000.
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do Sistema Sangüíneo ABO. Revista Brasileira Hematologia e 
Hemoterapia, v. 25, p. 47-58. 2003.

3. GAMBERO, S. et al. Freqüência de hemolisinas anti-A e anti-B em 
doadores de sangue do Hemocentro de Botucatu. Revista Brasileira 
Hematologia e Hemoterapia, v. 26(1), p. 28-34. 2004.
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Figura 1. Membrana Celular

Figura 2. Cadeia de polissacarídeo da superfície das células.

Figura 3. Carboidrato Fucose e a enzima Fucosiltransferase que liga esse carboidrato à Galactose terminal 
da cadeia de polissacarídeo da superfície das células.
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Figura 4. Carboidrato Galactose e a enzima que liga esse carboidrato à última Galactose da substância H 
(cadeia de polissacarídeos com uma Fucose terminal) da superfície das células.

Figura 5. Carboidrato N – Acetil galactosamina e a enzima N – Acetil galactosamina transferase que liga 
esse carboidrato à última Galactose da substância H (cadeia de polissacarídeos com Fucose terminal) da superfície 
das células.

Figura 6. (A) Enzima codificada pelo alelo O. (B) Enzima Fucositransferase inativa codificada pelo alelo h.
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Figura 7. Representando os anticorpos naturais presentes no sangue.

Figura 8. Dado representando os alelos A, B e O e o cromossomo em que se encontra o locus desses alelos.



35

Figura 9. Dado representando os alelos H e h e o cromossomo em que se encontra o locus desses alelos.

Dicas para os Jogadores

Relação de genótipos e fenótipos do sistema ABO
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Palavras-chave: Ensino de Genética, painéis di-
dáticos, raças e racismo.

Em 2007, elaboramos uma exposição itinerante 
de painéis que percorreu diversas escolas do município 
de Bauru e região, cujo propósito foi apresentar algumas 
informações sobre pesquisas na área de ciências biológi-
cas e suscitar discussões éticas envolvidas em suas apli-
cações. No conteúdo da amostra constaram três temas, 
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sendo um deles Raças e Racismo. O objetivo do presente 
artigo é apresentarmos os painéis sobre o tema Raças e 
Racismo representados nas Figuras 1 e 2, que propõem, 
respectivamente, as seguintes questões: “Existem raças 
dentro da espécie humana?” e “Que critérios são utili-
zados para separar os indivíduos em grupos distintos?” 
A nossa sugestão é utilizá-los como recurso didático para 
gerar discussões éticas no ensino de Biologia.

Figura 1. Painel sobre Raças e Racismo, extraído 
de Araújo; Tizioto; Caluzi (2007).

Figura 2. Painel sobre Igualdade X Diversidade, 
extraído de Araújo; Tizioto; Caluzi (2007).

No século XVIII, a cor de pele passou a 
ser um critério fundamental para a separa-
ção de raças distintas na espécie humana.

Noséculo XIX, métodos como Quocien-
te de Inteligência (QI) e a Craniometria 
foram utilizados indevidamente para cor-
roborar com as teorias vigentes acerca da 
hierarquização racial e superioridade do 
homem branco ocidental. Atualmente, análises de DNA evi-

denciam a não existência de raças na 
espécie humana.

No âmbito social, porem, as dife-
renças morfológicas continuam pre-
ponderantes para a discriminação de 
grupos raciais.

“A validade genética ou não do con-
ceito de raça tem relativamente pou-
ca importância para aqueles que são 
racializados de forma negativa”, diz 
Athayde Motta, representante de um 
movimento negro.

O principal ponto é saber enxergar 
e respeitar a unidade dentro da di-
versidade.

Devem ser respeitadas:

1. as diversidades geéticas e morfo-
lógica presentes na espécie humana: 
altura, peso, cor de pele, ser portador 
de necessidades especiais ou não;

2. outras diversidades: a escolha re-
ligiosa, a orientação de sexualidade, 
cultura, etc.

O genoma humano idêntico quanto ao número de bases 
nitrogenadas, a forma, e posição ocupada pelos genes 
codificadores das proteínas que constituem o organismo.

Porem, o genoma é único, ou seja, cada indivíduo possui 
um DNA distinto, com exceção de gêmeos homozigóticos 
(idênticos). Até mesmo estes apresentam diferenças físi-
cas pós-embrionárias.

Se cada indivíduo é diferente do outro, como agrupa-los 
de acordo com as suas semelhanças? Quais os critérios 
utilizados para a formação desses grupos?
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A partir do uso de painéis como os que apresen-
tamos nas figuras 1 e 2, é possível discutir em sala de 
aula o papel que a ciência e a genômica podem exercer 
na segregação ética das “raças humanas”. Na Figura 1, a 
imagem dos crânios em diferentes tamanhos e da régua 
ao lado foi inspirada no livro “A falsa medida do ho-
mem” de Sthephen Jay Gould e é um exemplo de como a 
ciência pode contribuir difundindo ideias de segregação 
racial. No século XIX, conforme Gould (1999), métodos 
como o Quociente de Inteligência (QI) e a Craniometria 
foram utilizados indevidamente para contribuírem com 
as teorias vigentes na época acerca da superioridade do 
homem branco ocidental sobre os demais. 

Até o início do XX explorou-se a idéia de que 
diferenças biológicas eram determinantes no comporta-
mento, na capacidade, nos padrões cognitivos e na se-
xualidade, legitimando a hierarquia racial. Segundo La-
guardia (2005), nessa época, prevalecia o pensamento de 
tipos humanos como coleções de traços que passavam 
como feixes imutáveis através das gerações. 

Uma possível discussão ética subjacente refere-se 
ao determinismo biológico, ou seja, até que ponto, dife-
renças biológicas (fenotípicas e genotípicas, por exem-
plo) são determinantes em características como as men-
cionadas anteriormente? Alguns ditados populares que 
explicitam o determinismo como “filho de peixe, peixi-
nho é” ou “tal pai, tal filho” podem subsidiar e ampliar 
o debate. 

A redescoberta dos trabalhos de Gregor Mendel 
(1822-1884), no início do século XX, possibilitou novos 
caminhos para o estudo da hereditariedade e das “raças 
humanas” e consequentemente do racismo científico her-
dado do século XIX (Laguardia, 2005). Décadas após, 
o desenvolvimento da Biologia Molecular permitiu es-
tudos que investigavam polimorfismos (variações) no 
genoma da espécie humana e as relações destes com ca-
racterísticas fenotípicas, tais como: cor de pele e olhos, 
textura de cabelo, altura, peso. Assim, a biologia mole-
cular tornou-se uma ferramenta importante no auxílio 
da legitimação ou desmistificação do conceito de raças 
dentro da espécie humana. 

Segundo Pena (2005), a cor da pele dos indivídu-
os deve–se à quantidade e tipo de pigmento melanina 
na derme, e sua variação depende da expressão de um 
número pequeno de genes, o que representa uma parte 
ínfima, frente aos milhares genes já descritos no geno-
ma humano. A separação da espécie humana em raças 
utilizando como critério a cor da pele é do ponto de vista 
biológico, uma atitude equivalente a segregar pela dife-
rença na cor dos olhos, refletindo assim, apenas constru-
ções sociais baseadas em características externas do ser 
humano ou em sua origem geográfica. 

Pouco se sabe sobre a base genética dos traços fe-
notípicos, como textura do cabelo, morfologia esqueléti-
ca, cor de pele etc, que muitas vezes são associados com 
classificação racial. Estas características exemplificadas 
são classificadas como quantitativas, pois resultam da in-
teração entre diversos genes e ambiente e provavelmente 
são influenciadas pela seleção natural. Sendo assim, gru-
pos com características físicas similares podem ser bas-
tante diferentes geneticamente (Tishkoff; Kidd, 2004). 
Esses aspectos podem ser explorados nas imagens do 
DNA e dos grupos de indivíduos que aparecem nos pai-
néis das Figuras 1 e 2. 

O genoma humano é idêntico quanto ao número 
de bases nitrogenadas, à forma e aos genes que codificam 
as proteínas que constituem o organismo, o que permite 
classificar todas as pessoas em uma única espécie. Porém, 
o genoma de cada indivíduo é único, com exceção de 
gêmeos homozigóticos (idênticos), podendo diferir, por 
exemplo, na sequência das bases nitrogenadas. Até mes-
mo gêmeos idênticos apresentam diferenças físicas pós 
- embrionárias, como por exemplo, a impressão digital, 
pequenas diferenças na aparência física e personalidade. 
A partir da leitura do painel exposto na Figura 2, é pos-
sível questionar: Se cada indivíduo apresenta diferenças 
genéticas e físicas quando comparado com outro, como 
agrupá-los de acordo com as suas semelhanças? Quais os 
critérios utilizados para formação desses grupos? 

É evidente que essa discussão não se esgota por 
aqui e que há outros aspectos que podem ser explorados, 
tanto do ponto de vista de conteúdo científico quanto 
ético. Sugerimos que a idéia principal a permear todo 
o debate seja a de enxergar e respeitar a unidade dentro 
da diversidade, ou seja, somos uma única espécie com 
identidade genética distinta.
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 Identidade pode ser descrita como a soma de ca-

racteres que individualizam uma pessoa, distinguindo-a 
das demais, enquanto o emprego de meios adequados 
para determinar a identidade ou não identidade das pes-
soas é o processo de identificação (SIEGEL, KNUPFER 
e SUUKKO, 2000). Todos nós já fomos identificados 
de alguma forma e em algum momento de nossas vidas. 
Iniciamos nossa vida como uma pessoa individualizável 
desde o nascimento quando deixamos nossa impressão 
plantar na caderneta médica.

A identificação é civil, quando se trata da iden-
tificação cotidiana do cidadão: certidão de nascimento, 
carteira de identidade. Esta classe de identificação é obri-
gatória em nosso país. Entretanto, neste trabalho, interes-
sa-nos a identificação criminal. Esta pode ser de pessoas 
vivas ou mortas, quando não for possível identificá-las 
pelo sistema de identificação civil, principalmente quan-
do envolvidas em crimes (vítimas ou suspeitos). 

A identificação pode ser Conclusiva – impressões 
papilares (digitais, plantares e palmares), arcada dentá-
ria, desenho do palato, desenho dos seios faciais, impres-
sões labiais, íris, DNA; ou não conclusivas – tipagem 
sanguínea (AB0, Rh), marcas e tatuagens, identificação 
visual, tamanho do pé (antropométricas), impressão au-
ricular (ESPÍNDULA, 2006)

É difícil estabelecer com exatidão o início da utili-
zação de técnicas para identificar pessoas. Porém, a iden-
tificação humana de forma sistematizada teria seu início 
com o método antropométrico introduzido por Bertillon 
em 1882. Este método levava em consideração algumas 
características morfológicas e cromáticas, como a po-
sição de sobrancelhas, o formato do queixo, lóbulo da 
orelha, cor da íris, da pele ou dos cabelos (GARRIDO e 
GIOVANELLI, 2009).

Por muito tempo, até o início do século XX, as 
características biológicas que identificavam pessoas ou 
grupos de pessoas foram utilizadas para a determinação 
do perfil criminológico (CABETTE, 2007). Estas carac-
terísticas somadas às psicológicas instituíram a visão 
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bio-psicológica da criminologia. Por desinformação ou, 
propositalmente, por questões ideológicas, a visão bio-
psicológica foi utilizada com intuitos racistas e baseou 
discursos eugênicos como na sua vertente mais cruel, o 
nazismo. 

Entre as técnicas de identificação humana atual-
mente utilizadas, a papiloscopia ocupa lugar importante. 
Ela se baseia na perenidade; individualidade; variabili-
dade e imutabilidade das papilas dérmicas. Esta ciência 
pode ser dividida em: datiloscopia (identificação por 
meio das impressões digitais); quiroscopia (identificação 
por meio das impressões palmares) e podoscopia (identi-
ficação por meio das impressões plantares).

Histologicamente, as papilas dérmicas são dobra-
mentos da derme moldados a partir dos quatro meses de 
vida embrionária e que se mantêm até a completa pu-
trefação dos tecidos (FILHO et al, 1999). Na verdade, 
a constituição das papilas dérmicas é um fenômeno epi-
genético, o que explica as diferenças encontradas mes-
mo entre gêmeos idênticos (DAUGMAN, 2007). Além 
disso, variações fenotípicas ocorrem no decorrer da vida, 
em virtude de pressões ambientais, como cortes e esco-
riações ou mesmo patologias (FILHO et al, 1999) 

As primeiras referências sobre as papilas epidér-
micas foram feitas por Malpighi no séc. XVII, mas foi 
só no séc. XIX que Faulds, Herschel, Darwin e Galton 
sistematizaram sua utilização e Juan Vucetich, na Argen-
tina, criou o método de identificação dactiloscópico atu-
almente utilizado (GARRIDO e GIOVANELLI, 2009). 
O Sistema Vucetich se baseia na classificabilidade dos 
tipos básicos de conformação das papilas dérmicas nas 
falanges distais (dactilos): arco; presilha interna; presilha 
externa; verticilo. Estes tipos básicos podem apresentar 
variações melhor descritas em trabalhos próprios.

 No ramo médico-legal da identificação humana 
é possível realizar, por exemplo, a estimativa de sexo 
pela análise do crânio, a determinação da idade pela 
característica dos ossos e, ainda, a identificação pelos 
detalhes dos seios da face, no que pode ser enquadrado 
na antropologia forense. É usual ainda a comparação de 
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arcadas dentárias com odontogramas, feita pela odonto-
logia forense (FILHO et al, 1999).

Na atualidade, as técnicas genéticas vêm ganhan-
do terreno na identificação humana. Estas iniciaram com 
a análise do Sistema AB0 e Rh do sangue, evoluindo 
para a identificação de isoenzimas. Esta última técnica 
foi desenvolvida em 1930 e aplicada a partir de 1950, 
aumentando consideravelmente o número de sistemas 
polimórficos (fosfoglicomutase, esterase D, glioxilase, 
adenosina desaminase, fosfatase ácida, adenilatocinase, 
anidrase carbônica, peptidase A, glicose-6p desidrogena-
se) para a identificação.

Posteriormente, passou-se a utilizar na identifica-
ção humana grupos sorológicos (transferrina, haptoglo-
bina), variantes da hemoglobina, sistema HLA, até que 
se alcançou diretamente o material genético em 1980 
com Ray White, descrevendo o primeiro marcador poli-
mórfico de tamanho de fragmentos de restrição (RFLP). 
Com o advento da técnica da reação em cadeia da poli-
merase (PCR), a partir de 1985, abriu-se caminho para a 
aplicação mais ampla dos testes de DNA na identificação 
humana (FILHO et al, 1999).

Já em 1988, o FBI (Federal Bureau of Investiga-
tion) investigava casos com o uso de DNA. Com o início 
da década de 1990 e a descrição de sequências no DNA 
denominadas microssatélites (STR – pequena sequência 
repetida em tandem), foi possível incrementar enorme-

mente a análise do material genético com intuito forense. 
Estas regiões repetidas em tandem no genoma humano 
são bastante polimórficas, isto é, apresentam uma varie-
dade de tamanhos na população e, assim, a análise per-
mite discriminar pessoas ou linhagens de pessoas (quan-
do em cromossomos sexuais).

A análise de STRs é feita por meio da amplifica-
ção (PCR) do material genético extraído das amostras de 
interesse com iniciadores (primers) específicos para, no 
mínimo, 15 (quinze) loci gênicos autossômicos e 8 (oito) 
loci do cromossomo Y (BUTLER, 2005). Além disso, é 
sempre feita a amplificação da região marcadora de gê-
nero denominada amelogenina. 

O material amplificado é analisado em sequen-
ciadores automáticos que, por meio de uma eletroforese 
capilar, separa as diferentes configurações (alelos) destes 
locais de STRs amplificados (Fig. 1). Como estes ale-
los são transmitidos por herança genética mendeliana, 
podemos fazer vinculações genéticas como paternida-
de, maternidade e irmandade. É possível ainda, utilizar 
a tipagem individual para comparação com amostras 
questionadas obtidas em locais de crime ou coletadas de 
vítimas de crimes sexuais, a fim de obter um índice de 
verossimilhança. Para isto, são utilizados cálculos popu-
lacionais baseados nas frequências alélicas previamente 
obtidas na população, implicando assim em resultados 
estatisticamente válidos (BUTLER, 2005)

figura1: Processamento da evidência biológica de um crime até sua comparação com perfil genético de 
suspeito/vítima/familiar.
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Atualmente, o estudo da identificação humana 
tem se direcionado para o uso de SNPs (single nucle-
otide polymorphism) que permitem a identificação de 
evidências degradadas, comuns na Criminalística (BU-
TLER, 2005). Além disso, são discutidas as possibilida-
des legais e éticas da construção de bancos de dados com 
informações genéticas de criminosos, a fim de auxiliar 
a investigação na busca de suspeitos de crimes, espe-
cialmente a partir de evidências de crimes sexuais. Este 
tipo de banco de dados já vem sendo utilizado no Reino 
Unido desde 1995 e pelo FBI desde 1998 com a denomi-
nação NDIS (National DNA Index System, que utiliza o 
software CODIS-Combined DNA Index System) (Bra-
sil, 2009). Devem-se tomar os cuidados necessários para 
que o domínio de informações genéticas não implique 
em uma nova visão biológica (genética) do crime, que 
tanto mal já proporcionou à humanidade. 
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Atividade de ensino de genética, evolução e ciên-
cia ambiental para o ensino médio.

Introdução
A manutenção da diversidade dos seres vivos de-

pende da preservação dos ambientes naturais em que es-
ses organismos vivem. Quando uma espécie de animal 
ou planta se extingue, os seus genes juntamente com toda 
a variabilidade de alelos são perdidos para sempre. Esses 
conjuntos gênicos são resultados de milhões de anos de 
evolução, são recursos valiosos e insubstituíveis da natu-
reza. Em geral, a perda da variabilidade genética leva à 
redução do potencial evolutivo, ou seja, à diminuição de 
possibilidades genéticas selecionáveis que resultam na 
habilidade de adaptação dos organismos.

A presente atividade trabalha conceitos básicos de 
genética e evolução, e mostra, de forma lúdica e visual 
os efeitos que mudanças ambientais podem causar nas 
freqüências alélica e fenotípica de uma população, aqui 
representada por um grupo de joaninhas. Esta atividade 
permite simular o efeito da seleção natural, facilitando a 
compreensão desse mecanismo que é um dos responsá-
veis pela evolução dos organismos.

Objetivo
A atividade visa promover a discussão e reforçar a 

compreensão de conceitos como: genes, alelos múltiplos, 
dominância e sua ausência, genótipos, fenótipos, homo-
zigose, heterozigose e seleção natural. Para alcançar tal 
objetivo é apresentada uma simulação da interação entre 
genes, fenótipos e o meio ambiente.

Material para cada grupo (dois a cinco estudan-
tes)
- Um saquinho, não transparente, de cerca de 15 X 30 cm. 
- 8 contas verdes. 
- 8 contas vermelhas.

A SeleçãO NAturAl eM AçãO: O cASO dAS jOANINhAS

Lyria Mori1, Cristina Yumi Miyaki2 e Maria Cristina Arias3

  1- lmori@ib.usp.br, 2 - cymiyaki@ib.usp.br, 3 - mcarias@ib.usp.br
Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo

- 8 contas amarelas.
- Um pedaço de madeira (ou isopor) de cerca de 50 X 5 cm 

com uma fileira com 12 pares de orifícios e uma fileira 
paralela abaixo com 12 orifícios (Figura 1).

- 24 palitos colocados aos pares na primeira fileira de 
orifícios (Figura 1).

- 10 joaninhas (botões em forma de joaninha) de cada 
cor de asas: verde, vermelha, cor de laranja e amarela.

- Roteiro da atividade para o aluno impresso (ver “Proce-
dimento para o aluno”).

- Tabela 1 impressa mostrando as interações entre os três 
alelos.

- Tabela 2 impressa para marcar o número de joaninhas 
com cada uma das cores de asas durante quatro gera-
ções e em diferentes condições ambientais.

Aplicando a atividade
Essa atividade é designada para estudantes de en-

sino médio e de cursos de graduação. Os estudantes já 
devem conhecer os conceitos básicos de genética, como, 
por exemplo, que em indivíduos diplóides há um par de 
alelos para cada gene, e que o alelo herdado é resultado 
da aleatoriedade da segregação desses alelos durante a 
meiose, na formação dos gametas. Os estudantes tam-
bém precisam entender os conceitos de dominância e 
recessividade. 

1. A classe deverá ser dividida em grupos de 2 a 
5 alunos;

2. O professor deverá entregar a cada grupo um con-
junto de material (acima descrito) e solicitar que os alunos 
sigam as instruções do “Procedimento para o aluno”;

3. Ao explicar a atividade, o professor deverá 
enfatizar: (a) que cada conta representa um alelo e a 
composição desses dois alelos é que vai determinar a 
cor das asas da joaninha (b) que de cada par de contas 
retirado ao acaso do saquinho, uma delas representa o 
alelo proveniente da mãe, e a outra, o alelo proveniente 
do pai da nova joaninha;
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4. O professor poderá nesse momento introdutó-
rio, discutir com os alunos os tipos de interação entre 
os alelos do gene para cor das asas, e a correspondência 
dos fenótipos com os genótipos, utilizando as ilustra-
ções e informações da Tabela 1;

5. Ao chegar na instrução 3 do “Procedimento”, o 
professor poderá reforçar que o ambiente pode atuar de 
forma decisiva. Como as joaninhas de asas amarelas não 
estão bem camufladas, são comidas por predadores an-
tes de deixarem descendentes. Assim, o professor poderá 
explicar esse passo para a classe e enfatizar que: “se você 
tem joaninhas de asas amarelas, elimine-as do restante, 
assim como as suas contas”. É importante certificar-se 
de que todos os grupos eliminaram as joaninhas de asas 
amarelas antes de começarem a retirar as contas da ge-
ração seguinte.

6. Os estudantes deverão prosseguir para as ins-
truções 4 e 5 e simular mais duas gerações, perfazendo o 
total de três gerações. Os números de joaninhas com os 
diversos genótipos e fenótipos deverão ser anotados na 
Tabela 2. Os estudantes não deverão prosseguir para o 
item 6, pois nesse momento o professor deverá colocar 
na lousa a tabela 2 com os resultados da classe toda para 
cada geração sorteada, obter os totais de cada geração e 
fazer perguntas como:

- Por que há tantas joaninhas de asas verdes?
- Por que há tão poucas joaninhas vermelhas, 

amarelas e cor de laranja?
7. A instrução 6 do “Procedimento para o aluno” 

solicita que os estudantes eliminem as joaninhas de asas 
verdes e só então devem sortear a quarta geração e re-
gistrar sua composição na Tabela 2. O professor deverá 
fazer uma tabela semelhante na lousa, somando todos os 
resultados da classe.

8. Ao final da atividade, o professor deverá pro-
mover uma discussão com base nas questões propostas 
na ficha de “Procedimento para o aluno”.

Procedimento para o aluno (esse roteiro deverá 
ser impresso e entregue a cada grupo)

1. Cada conta representa um alelo do gene que 
confere a cor das asas das joaninhas. Certifique-se ini-
cialmente de que há oito contas de cada cor no saquinho. 

2. Simule uma primeira geração de joaninhas (12 
indivíduos). Para isso, retire, sem olhar, um par de con-
tas do saquinho, uma delas representa o alelo presente 
no espermatozóide e a outra, o alelo presente no óvu-
lo. Coloque uma conta em cada palito e na frente de 
cada genótipo (par de contas), coloque a joaninha com 
o fenótipo correspondente, seguindo a Tabela 1. Faça o 

sorteio até completar as 12 joaninhas.
3. Conte o número de joaninhas com cada com-

posição de alelos e preencha a Tabela 2, na linha corres-
pondente à primeira geração.

O ambiente onde as joaninhas vivem é muito ver-
de e com muita vegetação. As joaninhas de asas verdes 
estão bem camufladas dos predadores. As joaninhas de 
asas vermelhas ou cor de laranja estão razoavelmente ca-
mufladas. Entretanto, as joaninhas de asas amarelas são 
facilmente predadas nesse ambiente. Se você tem joa-
ninhas de asas amarelas, elimine-as juntamente com 
seus alelos.

4. Coloque o restante dos alelos no saquinho. Si-
mule a segunda geração de joaninhas de modo seme-
lhante à primeira. Some o total de joaninhas com cada 
composição de alelos e preencha a Tabela 2. Elimine as 
joaninhas de asas amarelas e os respectivos alelos, colo-
que o restante das contas de volta no saquinho.

5. Simule a terceira geração, do mesmo modo 
descrito acima, e preencha a linha da terceira geração 
na Tabela 2.

6. Ocorreu um acidente! Uma indústria lançou 
dejetos de herbicida no ambiente, matando toda a ve-
getação. As rochas expostas são excelentes camuflagens 
para as joaninhas de asas amarelas, vermelhas e cor de 
laranja. Agora as joaninhas de asas verdes são facilmen-
te vistas e predadas. Retire as joaninhas com asas verdes 
e seus respectivos alelos. Não remova as joaninhas com 
asas amarelas, caso elas tenham aparecido. Coloque o 
restante das contas no saquinho e sorteie a quarta gera-
ção. Preencha a Tabela 2. 

7. discutam em grupo:
a) Todos os alelos amarelos desapareceram após três 

gerações de eliminação das joaninhas com asas ama-
relas?

b) O tamanho da população diminuiu? Por que? Você 
esperaria que algo semelhante acontecesse na natu-
reza?

c) Como é a população da terceira geração quando com-
parada com as gerações anteriores?

d) Algum alelo desapareceu completamente?
e) Compare a ocorrência dos diferentes alelos após a 

seleção contra as joaninhas com asas amarelas e após 
a seleção contra as joaninhas com asas verdes. Há di-
ferença?

f) Como a interação entre os alelos explica os resultados 
do item e?

g) O que pode acontecer ao grupo de joaninhas da quar-
ta geração se a vegetação verde crescer novamente?
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Notas para o professor e respostas das questões 
do “Procedimento para o aluno”

Na presente atividade os estudantes geram os ge-
nótipos e indicam os fenótipos de uma população fictícia 
de joaninhas. Os alunos devem ser capazes de notar que 
as freqüências genotípica e fenotípica de cada geração 
sofrem mudanças em resposta às condições ambientais e 
ao sorteio ao acaso de gametas. Além disso, é importante 
citar que eventos catastróficos semelhantes ao simulado 
nessa atividade (morte da vegetação devido à poluição) 
podem acontecer no mundo real.

Como todo modelo, a presente atividade possui 
simplificações que podem ser discutidas com os alunos, 
dependendo da profundidade da discussão gerada. Al-
guns alunos podem perceber que, assim como o núme-
ro total de joaninhas a cada geração tende a diminuir, o 
número total de alelos também tende a diminuir com o 
passar das gerações, pois os alelos das joaninhas preda-
das não voltam para o sorteio da geração seguinte. Ou-
tra simplificação é que não consideramos a composição 
genotípica de joaninhas da geração anterior na formação 
da geração seguinte. Ou seja, se em uma geração temos 
duas joaninhas com asas verdes, uma com asas verme-
lhas e uma com asas cor de laranja, não consideramos 
que uma com asas verdes vai se reproduzir com uma com 
asas vermelhas e a outra com asas verdes com uma com 
asas cor de laranja, mas simplesmente devolvemos os 
alelos para o saquinho de sorteio.

Como extensão dessa atividade o professor poderá 
explorar o efeito do mimetismo (camuflagem) na seleção 
natural.

Questões do “Procedimento para o aluno” 
e respostas:

a) Todos os alelos amarelos desapareceram após três 
gerações de eliminação das joaninhas de asas amarelas?

r.: Não, ainda há alelos amarelos presentes. O 
alelo amarelo claramente não está aumentando a chan-
ce de sobrevivência das joaninhas de asas amarelas, mas 
levará algum tempo até que todos os alelos amarelos de-
sapareçam. Isso ocorre porque eles estão frequentemente 
mascarados pelos alelos dominantes e passam de uma 
geração para outra.

b) O tamanho da população mudou? Por quê? 
Você esperaria que isso acontecesse na natureza?

r.: Sim, o tamanho da população diminuiu ligei-
ramente. Porque joaninhas de asas amarelas são remo-
vidas junto com seus alelos e, portanto, esses alelos não 
farão parte do conjunto gênico (“gene pool”) da geração 
seguinte.

Não, nós não esperamos que isso aconteça na na-
tureza porque cada fêmea realiza a postura de muitos 
ovos, portanto sempre haverá um grande número de jo-
aninhas recém eclodidas em relação ao número das que 
irão sobreviver até a fase adulta, não importando a sua 
cor das asas. Esse é um aspecto da simulação que simpli-
fica a realidade.

c) Como é a terceira geração quando comparada 
com as gerações anteriores?

r.: Provavelmente haverá menos alelos amare-
los do que nas gerações anteriores. Nessa simulação, o 
número de joaninhas não aumenta de uma geração para 
outra. Peça aos alunos para considerar as limitações da 
simulação e sugerir modificações para superar esses pro-
blemas. Uma possibilidade, talvez complicada de ser im-
plementada, seria aumentar o número de alelos restantes, 
respeitando suas freqüências antes de realizar o sorteio 
da geração seguinte.

d) Na quarta geração algum alelo desapareceu in-
teiramente?

r.: Sim. O alelo verde desapareceu completamen-
te.

e) Na quarta geração houve mudança no tamanho 
e na composição de alelos da população em comparação 
com as demais gerações? Como?

r.: Sim. Agora a população é significativamente 
menor e alelos, além do verde, podem ter desaparecido 
completamente.

f) Como a interação entre os alelos explica os re-
sultados do item e? 

r.: O alelo para a cor de asas verdes é dominante 
sobre os alelos para as cores vermelho e amarelo, por 
isso o alelo para verde desapareceu imediatamente quan-
do houve seleção contra as joaninhas de asas verdes. Ou 
seja, os alelos para asas verdes desapareceram imediata-
mente porque eles são dominantes e sempre se manifes-
tam no fenótipo. Qualquer joaninha que tenha pelo me-
nos um alelo para a cor verde terá o fenótipo asas verdes, 
e, portanto, sofrerá seleção contra quando a vegetação 
verde for eliminada. Já o alelo para asa amarela declinou 
em número lentamente quando as condições ambientais 
não eram favoráveis ao fenótipo amarelo. Os alelos para 
asa amarela declinam lentamente porque eles são reces-
sivos e mascarados pela presença de alelos para outra cor 
(verde ou vermelho). Uma mensagem importante é que 
alelos dominantes podem ser eliminados rapidamente da 
população por pressão seletiva. Os alelos recessivos de-
clinam lentamente porque eles estão escondidos ou mas-
carados.
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g) O que pode acontecer ao grupo de joaninhas da 
quarta geração se a vegetação verde crescer novamente?

r.: As joaninhas de asas amarelas voltarão a ser 
predadas e como o alelo para asa verde foi totalmente 
eliminado, joaninhas com asas dessa cor só aparecerão 
novamente mediante nova mutação.

Deixe os estudantes proporem as próprias ques-
tões também. Incentive os alunos a testarem algumas de 
suas respostas. Se houver tempo disponível, a atividade 
das joaninhas pode ser feita novamente com novas con-
dições ambientais.

Glossário
Alelo: formas alternativas de um gene. Por exem-

plo, os alelos verde, vermelho e amarelo do gene para cor 
das asas nas joaninhas.

Alelismo múltiplo: A existência de vários alelos 
conhecidos de um gene. Esse é o caso dos alelos verde, 
vermelho e amarelo do gene para a cor das asas.

Alelo dominante: Um alelo que expressa seu efeito 
fenotípico mesmo quando em heterozigose com um alelo 
recessivo, assim, se A é dominante em relação a a, então 
AA e Aa tem o mesmo fenótipo. É o caso do alelo verde 
sobre os alelos vermelho e amarelo nesse exercício.

Alelo mutante: Um alelo cuja sequência de nu-
cleotídeos difere do alelo encontrado no tipo padrão, ou 
selvagem. No caso da cor das asas das joaninhas, se o 
fenótipo asas verdes for o mais freqüente na população, o 
alelo representado pelas contas verdes é o alelo selvagem 
ou normal, e os alelos vermelho e amarelo são alelos mu-
tantes. Os alelos mutantes surgem por mutação.

Alelo recessivo: Um alelo cujo efeito fenotípico 
não se manifesta em um heterozigoto. No caso desse 
exemplo, os alelos para cor de asas vermelhas e amarelas 
são recessivos em relação ao para a cor verde.

dominância incompleta: Uma situação na qual 
um heterozigoto mostra um fenótipo quantitativamente 
(mas não exatamente) intermediário aos correspondentes 
homozigotos (exatamente intermediário significa sem 
dominância). Nesse exercício, é o caso dos alelos para 

vermelho e amarelo, que quando juntos no indivíduo re-
sultam em fenótipo cor de laranja. 

Mutação: alteração por substituição, deleção ou 
inserção de nucleotídeos na seqüência do DNA.

Seleção natural: A sobrevivência e/ou reprodução 
diferencial de classes de entidades que diferem em uma 
ou mais características. As entidades podem ser alelos, 
genótipos ou subconjuntos de genótipos, populações ou, 
em um sentido amplo, espécies. Mortalidade ou taxas 
reprodutivas alteradas devido a processos ambientais 
naturais. Reprodução diferencial e sobrevivência de ge-
nótipos (seleção natural) levam a mudanças adaptativas 
evolutivas.

OBS. Esta atividade foi inspirada em “Toothpick 
fish – a middle school activity for teaching genetics and 
environmental science”. 

<http:genetics-education-partnership.mbt.wa-
shington.edu/download/toothpickfish.pdf>
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Figura 1. Foto ilustrativa do conjunto de peças utilizadas nessa atividade.

tabela 1. Fenótipos e genótipos correspondentes

OBS.: a combinação dos alelos vermelho e amarelo resulta em uma joaninha com as asas cor de laranja.
LEMBRE-SE, cAdA cONtA REPRESENTA uM AlelO DO GENE QUE CONTROLA A COR DAS 
ASAS E NãO A cOr dA jOANINhA.



46

tabela 2. Número de joaninhas descendentes de acordo com a cor de suas asas e seus  
genótipos, durante quatro gerações e em diferentes condições ambientais.

Fenótipos

Genótipos

1ª geração

2ª geração

3ª geração

Acidente!!! Toda a vegetação morre. As joaninhas de asas verdes são facilmente
vistas pelas aves e são predadas. Retire as joaninhas de asas verdes e seus alelos. 

Retorne os alelos dos sobreviventes para o saquinho e sorteie novamente.

4ª geração


