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Editorial
A Revista Genética na Escola, desde seu 

primeiro número editado em março de 2006, 

vem atendendo a comunidade de professores 

de Genética e Biologia Evolutiva nos ensinos 

básico e superior. Nesse período, a Genética 

na Escola recebeu um identifi cador de pu-

blicação seriada reconhecido internacional-

mente (ISSN), contou com a participação 

ativa de um corpo de pareceristas ad doc, 
manteve a periodicidade semestral e se con-

solidou como um periódico bastante conhe-

cido. Cerca de 150 mil acessos foram conta-

bilizados desde outubro de 2009, época em 

que foi iniciado este registro. 

O desafi o agora é ampliar o universo de 

leitores e autores para que a Revista ganhe 

em qualidade e aproxime-se ainda mais dos 

interesses e necessidades de quem ensina 

Genética. Por isso, a partir deste número 

estamos implantando uma nova linha edito-

rial, com novas seções que buscam organizar 

os trabalhos de uma maneira mais prática e 

interessante. As experiências educativas nas 

áreas de Genética e Biologia Evolutiva, sejam 

elas propostas de novos materiais didáticos, 

investigações sobre o ensino, refl exões sobre 

conceitos ou discussões sobre desdobramen-

tos de novas tecnologias na vida cotidiana, 
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Felipe Bandoni

Rodrigo Mendes

Índice



estarão distribuídas em sete seções, resumi-

damente apresentadas a seguir (maiores de-

talhes no site da Genética na Escola):

Na seção Conceitos de Genética serão tra-

tadas as ideias mais centrais da Genética e 

Biologia Evolutiva. Os conceitos devem ser 

formalmente defi nidos e ressaltados os as-

pectos frequentemente mal compreendidos. 

O desenvolvimento histórico e/ou atuali-

dades que forneçam novos pontos de vista 

podem ser discutidos. A seção Genética e 

Sociedade será composta por relatos e refl e-

xões de situações nos quais o conhecimento 

científi co tem desdobramentos na tecnologia, 

ou na industria, ou na saúde, na natureza 

ou, de modo geral, na qualidade de vida das 

populações. Essa seção também se destina a 

divulgar a relevância histórica de instituições 

e pesquisadores eminentes. Pesquisas acadê-

micas sobre o Ensino de Genética e Biologia 

Evolutiva comporão a seção Investigações 

em Ensino de Genética. Experiências bem 

sucedidas vivenciadas por professores dos di-

versos níveis da educação serão relatadas na 

seção Na sala de aula. Novos experimentos, 

propostas de dinâmicas, sugestões de uso de 

materiais e roteiros de aula são exemplos de 

artigos que se encaixam nesta seção. Iniciati-

vas direcionadas para o aperfeiçoamento de 

professores são especialmente bem-vindas. 

A seção Materiais Didáticos divulgará ma-

teriais inéditos que sejam facilitadores de 

aprendizagem tais como jogos, atividades 

interativas presenciais ou virtuais, RPG, 

etc. A seção Resenhas abrigará resenhas de 

livros, fi lmes, softwares e sites relacionados 

aos temas da Genética e Biologia Evolutiva. 

Finalmente, mas não menos importante, a 

seção Um gene fará a divulgação de informa-

ções científi cas sobre a natureza e o funcio-

namento de genes específi cos e sobre a sua 

importância científi ca, tecnológica, histórica 

ou social. Genes relacionados a doenças, agri-

cultura, pecuária, domesticação de plantas e 

animais, por exemplo, poderão ser analisados 

em detalhe. Genes importantes para o de-

senvolvimento histórico da Genética ou que 

trouxeram grandes contribuições tecnológi-

cas também poderão ser alvo desta seção. A 

intenção é trazer informações detalhadas so-

bre genes específi cos, para aumentar o reper-

tório de conhecimento e de possibilidades de 

trabalho de professores, porém em linguagem 

mais simples que a estritamente acadêmica.

Paralelamente às mudanças na linha edito-

rial, um novo Corpo Editorial foi constitu-

ído e enriquecido pela participação de pro-

fi ssionais que atuam nas áreas de educação 

e de ensino, pertencentes a universidades 

e escolas de ensino médio. Os pareceristas 

pertencem a treze diferentes instituições de 

ensino superior, três escolas de ensino médio, 

de nove estados da Federação. Além disso, o 

projeto gráfi co foi inteiramente modifi cado, 

tornando a revista mais agradável e atrativa 

para a leitura.

Contamos com a colaboração dos leitores 

para divulgar a Revista Genética na Escola 

entre os diferentes profi ssionais que atuam 

nas universidades e escolas de ensino básico, 

assim como entre os professores em forma-

ção, como alunos de Licenciatura e os bol-

sistas PIBID, por exemplo, para ampliar o 

universo de autores. 

Você, leitor da Genética na Escola, está 

convidado a ler este número e a participar 

ativamente enviando manuscritos para pu-

blicação. Sua participação é muito impor-

tante! Sugestões e opiniões com relação ao 

novo formato podem ser encaminhadas para 

geneticanaescola@sbg.org.br.
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Os conceitos de dominância e recessivi-
dade estão certamente entre os mais 

antigos na história da Genética. Os termos 
aparecem pela primeira vez nos trabalhos de 
Mendel e são empregados até hoje. Contudo, 
como nem todas as situações da análise gené-
tica se encaixam perfeitamente nos conceitos 
de dominância e recessividade, é natural que, 
com o passar do tempo, ajustes e acomoda-
ções tenham sido necessários e tenham sur-
gido os conceitos de codominância e domi-
nância incompleta.

Na genética clássica, um caráter é dito como 
dominante quando se manifesta fenotipica-
mente no heterozigoto, ocultando completa-
mente o fenótipo recessivo. O fenótipo do-
minante é aquele presente em F1, que resulta 
do cruzamento de duas linhagens puras com 
fenótipos contrastantes. Em outras palavras, 
nessa situação, o fenótipo do heterozigoto é 
igual ao do indivíduo com genótipo homozi-
goto que possui dois alelos dominantes. No 
entanto, há situações em que, do resultado 
do cruzamento de indivíduos de linhagem 
pura (homozigotos), surgem indivíduos he-
terozigotos com fenótipo intermediário en-
tre os fenótipos apresentados pelos dois indi-
víduos parentais. Esse tipo de interação entre 
alelos é chamado de dominância incompleta. 
Finalmente, há casos de codominância, pois 
se observa no heterozigoto, simultaneamen-
te, ambos os fenótipos determinados pelos 
dois alelos no lócus. 

Na tentativa de fazer compreender, do ponto 
de vista molecular, qual a base desses fenô-
menos, quando estudamos a transcrição no 
curso de graduação em ciências biológicas, 
temos indagado regularmente, durante as 

aulas, se ambos os alelos em um lócus gênico 
transcrevem. Curiosamente, embora muitos 
alunos respondam corretamente que se espe-
ra que ambos os alelos venham a transcrever, 
uma fração razoável dos estudantes responde 
que alelos dominantes transcrevem e alelos 
recessivos não transcrevem. Aprofundan-
do essa discussão, indagamos se, no ensino 
médio, ou se nos cursinhos preparatórios 
pré-vestibulares, algum professor havia en-
sinado essa noção. A resposta tem sido a de 
que, embora os professores não afi rmem cla-
ramente isso, vários costumam afi rmar que 
alelos dominantes “impedem” ou “inibem” 
os alelos recessivos de se manifestarem. Essa 
noção distorcida explica porque um núme-
ro de alunos acaba por imaginar que alelos 
recessivos são obrigatoriamente inativos do 
ponto de vista da transcrição. Essa ques-
tão merece uma discussão aprofundada do 
ponto de vista molecular que permita com-
preender por que certos alelos determinam 
fenótipos recessivos e outros determinam 
fenótipos dominantes. 

Um exemplo clássico da genética mendeliana 
molecularmente reestudado recentemente 
(BHATTACHARYYA et al, 1990) ajuda a 
ilustrar o porquê da dominância completa e 
refl etir sobre a questão da dominância e re-
cessividade. Ervilhas lisas e rugosas foram es-
tudadas por Gregor Mendel e a característica 
ervilha rugosa é dita recessiva, uma vez que 
esse fenótipo não ocorre no heterozigoto, 
que sempre exibe ervilhas lisas. Hoje é bem 
conhecido que a mutação presente no alelo 
recessivo, que determina ervilhas rugosas, é 
uma inserção de um elemento genético 
móvel de 800 pares de bases na região codi-
fi cadora de aminoácidos do gene que codifi ca 

Alelos  
são formas alternativas da 
sequência nucleotídica de um 
gene. Nos organismos diploides 
cada lócus gênico alberga dois 
alelos. Quando os dois alelos 
em um lócus gênico são iguais, 
o indivíduo é homozigoto nesse 
lócus. 

As defi nições de dominante e recessivo cunhadas nos primórdios da ciência da genética são 
muito úteis e se adaptam muito bem a muitas das situações que estudamos. No entanto, elas 

requereram ajustes com o passar do tempo, que levaram a criação de termos como codominância e 
dominância incompleta. Nesse artigo é feita uma refl exão cautelosa de que a aplicação desses termos 
pode em muito depender do que está sendo defi nido como fenótipo na análise genética e que os 
efeitos de um alelo sobre o fenótipo dependem de uma intrincada rede de fenômenos moleculares. 
Se um alelo determinará um fenótipo dominante ou recessivo em um dado lócus, isso dependerá: (a) 
do tipo de produto que resulta da transcrição e tradução da informação contida nesse alelo; (b) da 
relação desse produto com o produto codifi cado pelo outro alelo no mesmo lócus e (c) da reação do 
organismo à presença, ausência, ou redução da quantidade dos produtos dos alelos ou a modifi cações 
na função desses produtos. Em resumo, do ponto de vista molecular, cada caso é um caso. 

Elemento genético móvel  
é o termo usado para descrever 
sequências de DNA presentes 
nos genomas de vários 
organismos que são capazes de 
se deslocar de uma localização 
cromossômica para outra.
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a enzima ramifi cadora de amido, gene 
SBE1. O elemento móvel inserido é transcri-
to juntamente com a região codifi cadora do 
gene e passa a fazer parte do RNA mensagei-
ro. A proteína, traduzida a partir dessa men-
sagem, é uma enzima ramifi cadora de amido 
não funcional. Nesse caso, o alelo mutado 
não foi de fato impedido de transcrever, mas 
acarretou a produção de uma enzima não 
funcional. O fato de o indivíduo heterozigo-
to produzir ervilhas lisas indica claramente 
que, mesmo com metade da quantidade da 
enzima funcional, a ramifi cação do amido 
ocorre normalmente e não há alterações per-
ceptíveis na forma dos grãos de ervilha. Esse 
raciocínio aplica-se, de modo geral, para ale-
los que codifi cam enzimas quando mutados. 
Enzimas geralmente atuam em organismos, 
catalisando reações químicas em pequenas 
concentrações. Em muitos dos exemplos de 
alelos mutados que codifi cam enzimas não 
funcionais, a redução da atividade enzimáti-
ca à metade do esperado para o organismo 
(porque um dos alelos codifi ca enzima não 
funcional) é bem tolerada pelo organismo e 
não há evidência fenotípica visível da hetero-
zigose. Nesse caso, o produto gênico presen-
te em metade da dose “dá conta” de exercer a 
função. 

Em outros exemplos, nos casos em que 
ocorre a dominância incompleta, a explica-
ção molecular é um pouco diferente: o alelo 
selvagem produz certa dose de seu produto 
proteico. Se houver dois alelos selvagens, 
a dose do produto é o dobro da produzida 
pelo heterozigoto, que apresenta um alelo in-
capaz de produzir esse produto e, portanto, 
produz metade. Se produzir metade do pro-
duto levar a um efeito fenotípico, distinto da 
situação em que se produz a dose completa, 
temos dominância incompleta. Há exemplos 
oriundos da genética de plantas em que os 
heterozigotos produzem metade da quanti-
dade de pigmento que dá cor às fl ores (por 
exemplo, vermelho) e, portanto, têm cor in-
termediária (rosa) entre a cor apresentada 
pelo homozigoto dominante (vermelho) e o 
recessivo (branco). 

Finalmente, são exemplos clássicos da codo-
minância a produção de antígenos que deter-
minam grupos sanguíneos em humanos. Os 
alelos diferentes produzem tipos diferentes 

de antígenos que estão presentes na super-
fície das hemácias. Por exemplo, no sistema 
ABO, indivíduos com genótipos IAIB pro-
duzem ambos os tipos de antígenos, por-
tanto dizemos que os alelos IA e IB são co-
dominantes. No entanto, no mesmo lócus 
podemos ter também o alelo i, incapaz de 
produzir antígeno e que se comporta como 
recessivo em heterozigotos que tenham 
qualquer um dos outros dois alelos. Esse 
exemplo, além de servir para ilustrar a co-
dominância, ilustra também a ocorrência 
de alelos múltiplos pois, nesse caso, três 
alelos distintos podem ocorrer nesse lócus. 
Tal ocorrência contraria claramente a ideia 
distorcida de que, para cada lócus, só po-
dem existir dois alelos na população, um 
obrigatoriamente dominante e um obriga-
toriamente recessivo.

A anemia falciforme ilustra muito bem o 
caso de que nem sempre se aplicam os ter-
mos, dominância, dominância incomple-
ta e codominância com facilidade e sem 
ambiguidades. A “doença” anemia falcifor-
me manifesta-se fenotipicamente somen-
te em indivíduos homozigotos com uma 
mutação específi ca, chamada de HbS, que 
leva, após a tradução do RNAm, à produ-
ção de cadeias beta de hemoglobina altera-
das. Os heterozigotos são assintomáticos 
e, portanto, seu fenótipo é aparentemente 
indistinguível dos homozigotos normais. 
Portanto, podemos dizer que a “doença” 
anemia falciforme é determinada por um 
alelo recessivo, e, portanto, a doença é re-
cessiva. No entanto, o estudo eletroforético 
das hemoglobinas produzidas por um he-
terozigoto mostra claramente a presença 
dos dois tipos de hemoglobina: a hemoglo-
bina A selvagem e a hemoglobina alterada, 
denominada hemoglobina S. Se conside-
rarmos os tipos de moléculas produzidas 
como fenótipo, podemos claramente di-
zer que se tratam de alelos codominantes. 
Também temos aqui a evidência molecular 
de que ambos os alelos estão ativos sob o 
ponto de vista da transcrição e da tradução, 
já que o produto de ambos pode ser visua-
lizado no heterozigoto. Esse exemplo mos-
tra que o que defi nimos como dominante 
depende do que for considerado, a princí-
pio, como sendo o fenótipo e qual o tipo de 
análise desse fenótipo que está sendo apli-

O Amido é um polissacarídeo 
produzido pelos vegetais para 
ser utilizado como reserva. O 
amido consiste de duas classes 
de polímeros de glicose: amilose 
e amilopectina, que diferem 
entre si quanto ao grau de 
ramifi cação do esqueleto linear 
alfa 1-4 glicose da molécula. A 
enzima ramifi cadora de amido 
introduz ligações glicosídicas 
1-6 alfa entre essas cadeias, 
gerando uma amilopectina 
ramifi cada. 
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cado. Na verdade, se reduzirmos o fenótipo 
em análise à presença de RNAm transcrito 
pelos alelos, chegaremos à conclusão de que 
a maioria dos alelos dos lócus gênicos dos 
organismos diploides comportam-se como 
codominantes, pois é possível, hoje, rastrear 
molecularmente a presença de RNAm pro-
venientes da transcrição de ambos os alelos.  

Esses experimentos são importantes porque 
atestam molecularmente que nos lócus gê-
nicos dos organismos diploides, a tendência 
geral é a de que ambos os alelos transcrevam 
(expressão bialélica), salvo algumas poucas 
exceções. São exemplos dessas exceções casos 
de alelos com alteração na região promotora 
da transcrição, ou ainda, o caso notável da 
inativação do cromossomo X das fême-
as de mamíferos, fenômeno que leva a maior 
parte dos genes do cromossomo X das fê-
meas terem expressão monoalélica, ou seja, 
somente a partir de um dos alelos.

A análise dos efeitos das mutações que criam 
novos alelos levou a uma tentativa de classi-
fi cação de suas consequências moleculares, o 
que em parte ajuda a compreender a razão 
pela qual certos alelos se comportam como 
dominantes ou recessivos. Essa classifi cação 
é muito utilizada por geneticistas humanos, 
na busca de compreender melhor os efeitos 
de algumas doenças hereditárias. Mutações 
que acarretam perda de função: nesses 
casos, o produto do gene não executa a sua 
função ou tem sua função reduzida. Quando 
a perda de função é completa, pode se falar 
em mutação nula. Mutações que acarretam 
ganho de função: em tal caso, o produto do 
gene executa uma função anormal ou au-
mentada em virtude da mutação.

O modo de herança do fenótipo de uma do-
ença hereditária pode estar muito relaciona-
do ao efeito molecular da mutação: se houver 
mutação de ganho de função, a presença do 
alelo normal pode não conseguir evitar que o 
alelo com função anormal exerça seus efeitos 
prejudiciais. Suponha que um lócus gênico 
codifi que uma proteína estrutural e suponha 
também que uma mutação em um certo ale-
lo codifi que, após tradução do RNAm, uma 
proteína estruturalmente anormal. Após 
produzir metade da quantidade da proteína 
estruturalmente alterada, suponha que essa 
proteína, ao ser incorporada em células ou 

tecidos do organismo, acarrete uma orga-
nização também anormal dessas células ou 
tecidos. Teríamos assim, uma situação de fe-
nótipo anormal na presença de um único ale-
lo mutado e, na prática, isso resulta em uma 
doença de herança autossômica dominante. 
Muitas doenças hereditárias humanas re-
sultam da produção de proteínas anormais, 
que mesmo em metade da dose, resultam 
em anomalias do desenvolvimento ou da 
manutenção dos tecidos. A função anormal 
do gene aparece no indivíduo heterozigo-
to e provavelmente o fenótipo tem herança 
dominante. Podemos citar, como exemplo, a 
doença de Huntington, pois, neste caso, 
a proteína traduzida, que tem aminoácidos 
a mais na sua sequência, exerce seus efeitos 
prejudiciais sobre neurônios ainda que o 
outro alelo produza a proteína normal. Os 
efeitos dessa doença são essencialmente de-
correntes de neurogeneração. Vale a pena ob-
servar que, neste caso, a proteína normal está 
também sendo produzida, o que contraria o 
mito de que o alelo recessivo foi impedido de 
se manifestar pelo dominante. 

Nos casos das mutações que acarretam perda 
de função, especialmente em enzimas impor-
tantes no metabolismo, é frequente que os 
alelos mutados se comportem como recessi-
vos. Para muitos dos produtos gênicos, espe-
cialmente as enzimas, a quantidade exata de 
produto não é crucial e mesmo na presença de 
metade do produto gênico funcional, a reação 
química ocorre normalmente. Nesse caso, o 
organismo não sofre de modo notável com a 
redução da quantidade do produto se a mu-
tação estiver em heterozigose e o fenótipo da 
doença só se manifesta se houver homozigose 
para alelos com perda de função. Por exem-
plo, na espécie humana, os diversos tipos de 
albinismo óculo-cutâneo são determina-
dos por herança autossômica recessiva. De-
correm de mutações em lócus que codifi ca-
dores de enzimas importantes à biossíntese 
de melanina. Nos heterozigotos que possuem 
alelos que codifi cam enzimas não-funcionais, 
não somos capazes de observar nenhuma alte-
ração na pigmentação da pele e o fenótipo dos 
heterozigotos é indistinguível do fenótipo do 
homozigoto com o alelo dominante. A essa si-
tuação dá-se o nome de haplossufi ciência. O 
caso das enzimas lisas e rugosas, já explicado, 
é muito semelhante a essa situação.

A doença de Huntington
é uma doença de herança 
autossômica dominante 
geralmente de início tardio 
(após 40 anos), de caráter 
neurogenerativo e progressivo. 
Os sintomas mais comuns são 
coréia (movimentos bruscos), 
falta de coordenação motora e 
demência. É causada por uma 
mutação em um gene localizado 
no cromossomo 4

A inativação do 
cromossomo X 
é um processo no qual uma das 
duas cópias do cromossomo 
X presente em fêmeas de 
mamíferos é inativada. A 
inativação do cromossomo X 
ocorre para que as fêmeas, que 
possuem dois cromossomos 
X, não produzam o dobro da 
quantidade de produtos gênicos 
presentes nos X dos machos, 
que possuem somente uma 
cópia do cromossomo X.

O albinismo 
óculo-cutâneo 
é um conjunto de doenças de 
herança autossômica recessiva 
causadas por bloqueios 
enzimáticos diversos na 
síntese do pigmento melanina 
presente na pele, nos cabelos 
e nos olhos. Além da falta de 
pigmentação da pele, cabelos 
e olhos ocorrem também a 
fotofobia e grave diminuição da 
acuidade visual dos afetados.
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No entanto, se a redução de um produto fun-
cional à metade de sua quantidade por causa 
de uma mutação de perda de função não for 
bem tolerada pelo organismo, ou seja, se a 
redução do produto à metade acarretar pro-
blemas, dizemos que há haploinsufi ciência 
e é possível que o efeito seja uma doença de 
herança dominante. Um bom exemplo seria 
a neurofi bromatose tipo I, doença au-
tossômica dominante, em que a redução da 
produção de uma proteína com efeitos sobre 
a regulação do ciclo celular acarreta o cres-
cimento anormal de certos tipos de células, 
originando manchas café com leite e tumores 
geralmente benignos. 

Um outro tipo especial de efeito de mutação, 
difícil de se enquadrar na categoria de perda 
de função ou ganho de função, é o chamado 
de efeito dominante-negativo. Nessa situ-
ação, o produto proteico do gene mutado 
exerce função alterada mas, ao interagir com 
o produto proteico codifi cado pelo alelo nor-
mal, prejudica sua função. Em outras pala-
vras, o produto anormal, nesse caso, interfere 
na função do produto normal. A situação 
descrita pode ser ilustrada com o caso dos 
colágenos. Os colágenos fi brilares do tecido 
conjuntivo organizam-se em triplas hélices 
de cadeias polipeptídicas. Algumas muta-
ções impedem as interações corretas entre as 
proteínas para formar as hélices e têm forte 
efeito dominante negativo. Por exemplo, mu-
tações de sentido errado, em heterozigose, 
no gene do colágeno de tipo I, levam a uma 
forma muito grave de osteogênese imper-
feita, doença que acarreta severos proble-
mas no desenvolvimento ósseo, também com 
herança autossômica dominante. 

Os exemplos de doenças ilustrados mostram 
claramente que alelos alterados por mutação 
também podem transcrever e seus RNAs 
podem ser traduzidos em proteínas dife-
rentes. Se seus efeitos se comportarão como 
dominantes ou recessivos isso dependerá em 
muito de como o organismo tolera a produ-
ção de proteínas diferentes ou anormais, ou 
a redução à metade da função do produto 
normal, produzindo um fenótipo distinto 
entre homozigotos selvagens e heterozigotos. 
De fato, ainda não se conhecem mecanismos 
moleculares que permitam que um alelo do-

minante interfi ra diretamente na capacidade 
de funcionamento de um alelo recessivo. 

Há outros mitos curiosos sobre alelos reces-
sivos e dominantes que merecem ser igual-
mente comentados. Um deles é o de que o 
alelo dominante é o mais frequente na po-
pulação. Os exemplos citados mostram cla-
ramente o oposto: muitas das doenças hu-
manas são causadas por alelos dominantes e 
que são raros na população, como é o caso 
das doenças descritas anteriormente, a neu-
rofi bromatose e a doença de Huntington; 

O fato de a maior parte dos exemplos citados 
terem sido casos de doenças hereditárias hu-
manas pode levar à falsa impressão de que, 
toda vez que ocorrem mutações na sequência 
nucleotídica do DNA, levando à produção 
de novos alelos, tais mutações tenham efeito 
obrigatoriamente prejudicial. Isso, com cer-
teza, está muito longe da verdade. Não pode-
mos nos esquecer de que a evolução de todas 
as espécies decorre da ocorrência casual de 
novas mutações que, juntamente com os me-
canismos de recombinação, aumentam mui-
to o repertório de variabilidade genética das 
espécies. Mutações desfavoráveis tendem a 
ser eliminadas das populações pela seleção 
natural; mutações sem efeito bioquímico 
ou fenotípico podem passar despercebidas 
pela seleção natural, enquanto as mutações 
que trazem características vantajosas para 
as espécies correspondem a novos alelos que 
tendem a aumentar a sua frequência nas 
populações. Ficaria muito difícil explicar a 
enorme diversidade da vida na Terra, que 
surgiu em decorrência de evolução por meio 
de mutação, recombinação e seleção natural, 
se viéssemos a supor que as mutações são 
sempre prejudiciais.

Em resumo, a antiga defi nição de dominante 
e recessivo sem dúvida ainda é útil, válida e 
se ajusta muito bem a muitas das situações 
que estudamos em genética. No entanto, 
deve permanecer a refl exão cautelosa de que 
a aplicação desses termos depende primor-
dialmente do que está sendo defi nido como 
o fenótipo nessa análise. Além disso, se um 
alelo determina um fenótipo dominante ou 
recessivo em um dado lócus, isso depende: 
(a) do tipo de produto que resulta da trans-
crição e tradução da informação contida nes-

A osteogênese imperfeita 
é uma patologia do sistema 
esquelético de origem 
genética. Sob o nome 
genérico de osteogênese 
imperfeita existe uma série 
de formas com características 
clínicas, hereditariedade, 
evoluções e conotações 
bioquímicas diferentes, 
nas quais o denominador 
comum é a impossibilidade 
dos osteoblastos (células do 
tecido ósseo, cuja função é 
sintetizar a parte orgânica 
da matriz óssea) produzirem 
osso estruturalmente e 
quantitativamente normal. 
Há diminuição da densidade 
mineral dos ossos e fragilidade 
com muitas fraturas. Os 
afetados apresentam geralmente 
anormalidades diversas das 
articulações e do esqueleto. 
Existem alguns tipos dessa 
doença com herança dominante 
e tipos com herança recessiva.

A neurofi bromatose 
tipo 1 é uma doença genética 
com transmissão autossômica 
dominante cujos sinais clínicos 
mais importantes são áreas 
de hipo ou hiperpigmentação 
(manchas café com leite) na 
pele, associadas a tumores 
benignos subcutâneos 
(neurofi bromas) que ocorrem 
ao longo dos trajetos dos 
nervos periféricos. O fenótipo 
é variável, existindo casos 
praticamente assintomáticos e 
outros muito graves.
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se alelo; (b) da sua relação com o produto 
codifi cado pelo outro alelo no mesmo lócus 
e (c) da reação do organismo à presença, au-
sência ou redução dos produtos dos alelos ou 
à modifi cação da função desses produtos.

Parece que, do ponto de vista molecular, cada 
caso é um caso.

REFERÊNCIA
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Nos tempos dos trabalhos de Mendel, a 
transmissão dos fatores hereditários, os ge-
nes como chamamos hoje, era estudada com 
bases em características das ervilhas de jar-
dim visualmente muito contrastantes e fa-
cilmente identifi cadas após os cruzamentos. 
No entanto, os primeiros geneticistas no co-
meço do século vinte que continuaram a se-
guir os estudos de Mendel ainda não tinham 
a menor noção do que era o gene do ponto 
de vista físico ou químico. Foi um médico 
inglês, Archibald Garrod, quem observou 
na primeira década do século XX, que di-
versas doenças humanas pareciam decorrer 
de defeitos metabólicos. Ele supôs que as 
doenças genéticas decorriam da ausência ou 
do funcionamento incorreto de enzimas que 
realizam reações importantes em nosso me-
tabolismo.

Estudos realizados na década de quarenta 
com o fungo Neurospora e suas diversas linha-
gens mutantes com defeitos bioquímicos, por 
George Beadle e Edward Tatum levaram os 
autores à hipótese “um gene – uma enzima”, 
ou seja, o papel de um gene seria determinar 
a síntese de uma enzima específi ca, que atua-
ria em uma via metabólica. Mas, ainda assim, 
o quadro ainda parecia incompleto: todas as 
enzimas são proteínas, mas existem diversos 
outros tipos de proteínas nas células que não 
são enzimas: temos proteínas com funções es-
truturais, hormônios, etc. Hoje sabemos que 
essas também são codifi cadas pelos genes, o 
que fez com que o conceito sobre a função do 
gene se ampliasse para incluir a codifi cação 
de proteínas que não são enzimas. Também 
a ideia de que o papel do gene era codifi car 
uma proteína também precisou sofrer ajustes. 
A hemoglobina, por exemplo, é constituída 
por quatro cadeias polipeptídicas: duas do 
tipo alfa e duas do tipo beta. Sabemos que as 

cadeias alfa e beta das globinas são codifi cadas 
por genes diferentes. Assim, o papel do gene é 
codifi car uma cadeia polipeptídica.

Na década de quarenta a comunidade cien-
tífi ca se convenceu de que o material gené-
tico era o DNA e em 1953 compreendeu-se 
a estrutura de sua molécula. Na década de 
sessenta desenvolveram-se os estudos sobre 
a transcrição do RNA a partir do DNA e so-
bre os diferentes tipos de RNA presentes na 
célula. Também nessa época o código genéti-
co foi decifrado e compreendeu-se em grande 
parte o mecanismo da síntese de proteínas. 
Esses estudos destacaram a importância des-
se grupo de moléculas fundamental ao fun-
cionamento da célula: os RNAs, ou seja, as 
moléculas de ácido ribonucléico. Os RNAs 
mensageiros, ribossômicos e transportado-
res são fundamentais ao processo de síntese 
de proteínas. Essas moléculas são transcritas 
tendo como molde sequências nucleotídicas 
de trechos da molécula de DNA. Os RNAs 
mensageiros são traduzidos, com base em sua 
sequência nucleotídica, em cadeias polipeptí-
dicas nos ribossomos. Os demais RNAs têm 
funções diferentes na tradução dos polipep-
tídeos. Portanto, nos dias de hoje, uma ma-
neira de descrever o gene seria considerá-lo 
como um trecho da molécula de DNA capaz 
de transcrever um RNA com função conhe-
cida: esse RNA, por sua vez, pode vir a ser 
traduzido em uma cadeia polipeptídica, se 
for um RNA mensageiro, ou executar outros 
papéis na célula. 

O fenótipo expresso pelo indivíduo vai de-
pender da interação entre os produtos protei-
cos produzidos pelos RNA mensageiros dos 
alelos de origem paterna e materna no inte-
rior da célula ou da tolerância da célula caso 
falte a função de um determinado produto.

Do gene ao fenótipo

Sociedade Brasileira de Genética 33

Genética na Escola – ISSN: 1980-3540



André Luis Klein1, Claiton Martins-Ferreira2

1 Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular. 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Departamento de Genética.

2 Pesquisador Pós-doc no Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular. 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Departamento de Genética.

Endereço para correspondência: ndrklein@gmail.com

Espécies: 
o que são 

e como 
surgem?

CONCEITOS DE GENÉTICA

34 Genética na Escola  |  Vol. 7  |  Nº 2  |  2012

mailto:ndrklein@gmail.com


olho nu que permita identifi cá-las, podendo 
ser discriminadas apenas com o auxílio de 
um estereoscópio por um especialista, com 
base na estrutura de suas genitálias (COS-
TA-SCHMIDT; ARAÚJO, 2010). Este é 
um exemplo oposto do que vimos anterior-
mente, nas borboletas, pois duas espécies 
compartilham uma mesma forma, caso em 
que são chamadas de espécies “crípticas”.

Se é possível haver formas tão diferentes 
dentro de uma mesma espécie, e espécies 
diferentes podem ser tão semelhantes, o 
que signifi ca ser uma espécie? Nestes dois 
organismos, assim como em muitos outros, 
a capacidade de reprodução é muito mais 
importante do que a própria morfologia. 

PALAVRAS-CHAVE

Especiação, conceitos de 
espécie, evolução

QUANTAS ESPÉCIES?
Na Figura 1, em um primeiro momento, 
quantas espécies de borboletas pode-se dizer 
que existem? Intuitivamente, as diferenças 
no padrão de cores das asas parecem justifi -
car a classifi cação em várias espécies. Porém, 
são todas subespécies (ou raças geográfi cas) 
de Heliconius erato, uma borboleta que se 
distribui do Uruguai até a América Central 
(SHEPPARD et al., 1985). Tais espécies 
com várias formas alternativas são denomi-
nadas “politípicas”.

As aranhas da Figura 2 - Paratrechalea ornata 
e Paratrechalea azul - por outro lado, convi-
vem lado a lado, nos mesmos ambientes, e 
não apresentam qualquer diferença visível a 

O objetivo deste artigo é sintetizar conceitos-chave sobre especiação e servir de 
auxílio para professores e alunos de ciências biológicas. Adotou-se uma abor-

dagem que estimula o questionamento como forma de interligar diferentes temas. 
Partindo-se dos conceitos de espécie, são tratados: a especiação alopátrica, o isola-
mento reprodutivo como um subproduto da divergência, o papel da seleção natural, 
reforço, hibridização, o papel da seleção sexual, especiação simpátrica, especiação 
parapátrica e mecanismos de isolamento.
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As subespécies de Heliconius erato podem se 
intercruzar e produzir descendentes férteis, 
enquanto que as duas espécies de Paratrecha-
lea, não. Sob essa perspectiva pode-se dizer 
que “espécies são grupos de populações na-
turais que intercruzam e estão reprodutiva-
mente isoladas de outros grupos desse tipo” 
(MAYR, 1963). Este é o Conceito Biológi-
co de Espécie (CBE).

ALTERNATIVAS AO CBE
Pode-se fazer alguma objeção ao conceito 
biológico de espécie apresentado acima? Sim; 
as bactérias, por exemplo, não fazem sexo. 
Além disso, apresentam pouca diversidade 
morfológica. Como elas se enquadram nes-
tes critérios? Antigamente, para se distinguir 
bactérias em forma de bastão, por exemplo, 
elas eram testadas quanto ao seu metabo-
lismo. Um tipo, classificado posteriormente 
como Escherichia coli, podia se alimentar de 
lactose, ao passo que outro, classificado pos-
teriormente como Vibrio cholerae, não. Esta é 
a lógica do Conceito Ecológico de Espécie - 
elas são definidas com base nos recursos que 
são adaptadas a utilizar. Mais precisamente, 
sob a ótica deste conceito uma espécie é uma 

Figura 1. 
Borboletas Heliconius erato 
- um exemplo de “espécie 
politípica”. Os padrões de 
coloração das raças geográficas 
são tão distintos quanto aqueles 
vistos entre espécies diferentes. 
(Extraído de SHEPPARD et al. 
1985).

linhagem que evolui independentemente 
e que ocupa uma zona adaptativa minima-
mente diferente das demais. Atualmente, 
trabalhos de comparação genômica chega-
ram à conclusão de que bactérias e arqueo-
bactérias devem ser classificadas com base no 
seu conteúdo genético. A lógica, contudo, é 
a mesma da anterior, uma vez que linhagens 
evolutivamente independentes devem for-
mar agrupamentos genéticos distintos. 

E os que trabalham precisamente com o diag-
nóstico de espécies, isto é, os taxonomistas, o 
que têm a dizer? Embora hoje a taxonomia 
tenha incorporado fortemente o pensamento 
filogenético nas suas bases teóricas, por muito 
tempo este campo seguiu a lógica do Concei-
to Fenético de Espécie, ainda utilizado em 
conjunto com as novas abordagens. De acor-
do com este conceito as espécies são definidas 
com base em caracteres observáveis e mensu-
ráveis dos organismos. De fato, na prática do 
dia-a-dia reconhecemos as espécies por seus 
caracteres fenéticos, com maior ou menor su-
cesso. O conceito fenético se assemelha aos 
conceitos morfológico e tipológico, quando 
existe um indivíduo “tipo” que apresenta as 
características definidoras da espécie.
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COMO SURGEM  
AS ESPÉCIES?
Parte da discussão sobre espécies, entretan-
to, não gira em torno da prática, mas do sig-
nificado biológico das espécies. Afinal, como 
elas surgem? Se retomarmos o CBE, vemos 
que as espécies devem estar “reprodutiva-
mente isoladas” de outros grupos desse tipo. 
Portanto, a pergunta que devemos fazer é: o 
que leva as populações a se isolarem repro-
dutivamente?

Figura 2. 
Aranhas do gênero 
Paratrechalea - exemplo 
de “espécies crípticas”. A 
identificação só pode ser feita 
por um especialista através da 
visualização da genitália em 
estereoscópio. A) P. azul, mais à 
frente, e P. ornata, ao fundo. B) 
Vista dorsal de P. azul; C) Vista 
dorsal de P. ornata. (Fotos de L. 
E. Costa-Schmidt).

Talvez a primeira resposta que nos venha à 
mente seja “uma barreira física”, como monta-
nhas, rios, vales ou desertos que isole popu-
lações da mesma espécie. Podemos pensar na 
formação do istmo do Panamá, que separou 
o oceano Pacífico do mar do Caribe há cerca 
de 3 milhões de anos. Tornou-se impossível 
populações de espécies aquáticas dos dois la-
dos do istmo se encontrarem. E o que acon-
tece depois? Entra, então, em jogo, o acaso 
das mutações genéticas. Não que antes isso 
não ocorresse. Acontece, porém, que agora as 
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mutações de um lado não podem ser disse-
minadas para as do outro e as diferenças se 
acumulam. Assim, inicia-se a divergência en-
tre as populações geograficamente isoladas. 
Se, eventualmente, tais populações voltarem 
a se encontrar, é possível que os dois conjun-
tos de genes voltem a formar um só pelo in-
tercruzamento dos indivíduos. Contudo, se 
as diferenças acumuladas forem tão grandes 
a ponto de os indivíduos provenientes de um 
lado não serem mais capazes de cruzar com 
os do outro, os dois conjuntos genéticos se-
rão mantidos. É importante ressaltar então 
que apenas com um mecanismo intrínseco 
(biológico) de isolamento, e não geográfico, 
é que as populações estão reprodutivamente 
isoladas e podemos dizer que existem duas 
espécies. Quando a especiação ocorre em lu-
gares diferentes - nos dois lados do istmo do 
Panamá, neste caso - diz-se que ela é alopá-
trica (alo = diferente; patria = lugar) (Figura 
3A).

Evidências das etapas da especiação alopátrica 
podem ser vistas tanto na natureza quanto 
em laboratório. Populações da borboleta 
Heliconius erato phyllis no Rio Grande do Sul, 
por exemplo, apresentam-se em estrutura 
de “ilhas”, com maior diferenciação genética 
entre elas do que dentro delas (SILVA E 
ARAÚJO, 1994). A deriva genética e a baixa 
capacidade de dispersão desta espécie devem 
ter sido os responsáveis por essa divergência 
entre populações geograficamente afastadas, 
divergência essa que, conforme vimos, pode 
ser o primeiro passo de um processo de 
especiação.

Uma evidência de laboratório provém de po-
pulações de Drosophila pseudoobscura manti-
das isoladas em meios de cultura diferentes 
– um, à base de amido, e outro, à base de 
maltose. Após várias gerações, as populações 
desenvolveram diferenças nas enzimas diges-
tivas e, quando colocadas em contato, os indi-
víduos preferiam cruzar com aqueles criados 
no mesmo meio de cultura - ou seja, havia 
sido iniciado um processo de isolamento re-
produtivo desencadeado pelo tempo que as 
populações permaneceram sem contato em 
ambientes diferentes (DODD, 1989).

O PAPEL DA  
SELEÇÃO NATURAL
O simples fato de duas populações estarem 
separadas geograficamente pode causar di-
ferenças genéticas entre elas, por deriva. E a 
seleção natural, qual seu papel? A resposta 
está no segundo exemplo a respeito das po-
pulações de Drosophila pseudoobscura, onde 
outro importante fator entrou em jogo: a 
adaptação. Juntamente com as diferenças 
adaptativas nas enzimas digestivas, surgiram 
diferenças importantes, ainda que desconhe-
cidas, no contexto reprodutivo, responsáveis 
pelas preferências sexuais manifestadas após 
a divergência. As diferenças que levaram ao 
isolamento reprodutivo podem ter se origi-
nado por pleiotropia (um gene influencian-
do mais de um fenótipo) ou pelo efeito ca-
rona (genes selecionados juntos devido à sua 
ligação física). 

Os famosos tentilhões de Darwin propi-
ciam-nos um exemplo ainda mais claro. 
Após a dispersão de uma espécie ancestral 
para as diferentes ilhas de Galápagos, a se-
leção natural favoreceu, em cada população, 
a forma de bico mais adequada para utilizar 
os alimentos encontrados no seu hábitat. 
Acontece que bicos não servem só para co-
mer. Pesquisadores constataram que a voca-
lização de cortejo destas aves era diferente e 
se relacionava com a morfologia do bico. A 
atração de parceiros, portanto, foi afetada 
pela evolução adaptativa para alimentação, 
levando ao isolamento reprodutivo entre as 
populações de cada ilha (WEINER, 1995).

Um terceiro exemplo retorna às borboletas 
que já mencionamos neste artigo: as Helico-
nius. As diferentes subespécies são, na verda-
de, mímicos de outra espécie do gênero (H. 
melpomene). Em cada local, talvez devido a 
uma fragmentação do ambiente no passado, 
as populações evoluíram um padrão de colo-
ração próprio que serve como defesa contra 
predadores. Mas, as cores não têm apenas 
função protetora nestas borboletas. O reco-
nhecimento de fêmeas pelos machos é feito 
através das cores das asas, de modo que os 
machos preferem acasalar com fêmeas do 

CONCEITOS DE GENÉTICA

38 Genética na Escola  |  Vol. 7  |  Nº 2  |  2012



seu próprio padrão. A divergência causada 
por uma adaptação de defesa, portanto, teve 
como subproduto um grau inicial de isola-
mento reprodutivo entre as subespécies ( JI-
GGINS, 2008).

CONCEITOS MAIS  
DEBATIDOS
De acordo com o que vimos, tanto a deriva 
genética quanto a seleção natural podem 
gerar isolamento reprodutivo como um sub-
produto da diferenciação entre populações 
geograficamente afastadas. Mas, a seleção 
natural não poderia favorecer diretamente 
o isolamento reprodutivo? Aqui, cabe fazer 
um parêntese: as duas etapas da especiação 
vistas até agora – isolamento geográfico e o 
surgimento do isolamento reprodutivo como 
um subproduto – são visões estabelecidas há 
bastante tempo na teoria evolutiva. Porém, 
há alternativas para estes processos, as quais 
consistem em conceitos que começaram a 
ser evidenciados e aceitos mais recentemente 
pelos biólogos. São eles: especiação sem iso-
lamento geográfico e seleção natural para 
isolamento reprodutivo.

Respondendo à nossa pergunta feita ante-
riormente (se a seleção natural poderia favo-
recer diretamente o isolamento reprodutivo) 
podemos introduzir o segundo dos concei-
tos, isto é, seleção para isolamento. Imagine 
duas das subespécies de Heliconius erato. Os 
eventuais híbridos formados em zonas de 
contato entre as populações podem apresen-
tar um padrão de coloração misto que os pre-
dadores locais não aprenderam a evitar. Se os 
híbridos forem menos viáveis devido a esta 
perda da coloração defensiva, como deverá 
atuar a seleção natural? A menor chance de 
sobrevivência dos híbridos resulta na menor 
propagação dos genes que promovem este 
tipo de cruzamento. A seleção natural, por-
tanto, favorecerá os indivíduos portadores de 
genes que promovem o outro tipo de cruza-
mento, isto é, entre aqueles que possuem o 
mesmo padrão mimético. Se esta seleção re-
sultar em critérios de preferência e/ou sinais 
de reconhecimento específico cada vez mais 

eficazes, estas subespécies podem se isolar 
permanentemente, completando o processo 
de especiação. Esta seleção para o isolamento 
reprodutivo, portanto, reforça a divergência 
iniciada pelo isolamento geográfico, de modo 
que este processo é justamente denominado 
reforço.

A partir do mesmo cenário inicial imagina-
do, suponha que os híbridos sejam viáveis e 
prefiram acasalar com seus semelhantes de 
coloração mista. O que aconteceria? Nova-
mente o reforço estará ocorrendo, mas neste 
caso poderá surgir uma terceira espécie. Na 
verdade, este cenário não é fictício, já existin-
do um caso documentado de especiação por 
hibridização em Heliconius, entre H. cydno e 
H. melpomene, originando H. heuripa (MA-
VÁREZ et al., 2006). Se analisarmos melhor 
este exemplo, notamos que, na última etapa 
da divergência, a seleção sexual, através da 
preferência diferencial por parceiros, foi o 
fator evolutivo mais importante. Assim, não 
só a seleção natural, mas também a seleção 
sexual pode participar da especiação.

A esta altura podemos questionar a impor-
tância do isolamento geográfico como pri-
meira etapa da especiação, já que as subespé-
cies de Heliconius não estavam mais isoladas 
por nenhuma barreira física. Aqui, portanto, 
entra a segunda área mencionada anterior-
mente como menos evidenciada: a especiação 
sem isolamento geográfico. Quando a popu-
lação ancestral ocupava uma área adjacente 
àquela onde surgiu a nova espécie (como no 
caso de Heliconius), diz-se que a especiação 
foi parapátrica (para = ao lado) (Figura 3B). 
Gradientes de variação no ambiente, como o 
tipo de solo, por exemplo, também podem 
levar a uma divergência adaptativa entre po-
pulações adjacentes e desencadear a especia-
ção parapátrica.

Em outro cenário, a nova espécie pode sur-
gir no mesmo local de sua espécie ancestral 
em um processo denominado especiação 
simpátrica (sim = igual) (Figura 3C). Ima-
gine que em uma população de moscas que 
utilizam o fruto “A” para oviposição apareça 
um polimorfismo genético que dá aos seus 
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portadores a capacidade e a preferência para 
explorar um novo fruto “B”. Se as moscas ma-
cho procuram por suas parceiras nos locais 
de oviposição, é provável que haja um maior 
número de cruzamento entre os portadores 
da nova variação genética do que com os de-
mais, assim como entre os indivíduos que ex-
ploram o fruto “A”. O fator importante neste, 
assim como em todos os exemplos de espe-
ciação, é a redução do fluxo gênico; com ou 
sem isolamento geográfico.

COMO AS ESPÉCIES  
SE MANTÊM?
Uma vez que duas espécies já tenham se di-
ferenciado, os fatores que as mantêm repro-
dutivamente isoladas são necessariamente 
os mesmos que as levaram às suas origens? 
Uma questão mais específica neste contexto 

é: o que acontece se as populações que di-
vergiram recentemente têm a oportunidade 
de intercruzar? O contato secundário entre 
espécies pode ter algumas consequências 
evolutivas importantes e uma delas já foi 
brevemente discutida neste artigo: a hibridi-
zação. Assim, se os híbridos tiverem menor 
aptidão do que as formas parentais, o reforço 
entra em jogo, aumentando uma divergência 
já iniciada. O reforço, portanto, pode atuar 
tanto durante quanto após um evento de es-
peciação. 

O reforço pode levar ao surgimento de “bar-
reiras” que impedem ou diminuem signifi-
cativamente as chances de hibridização. É 
importante mencionar, contudo, que estas 
barreiras também podem surgir por diversos 
outros caminhos além do reforço, dependen-
do da história evolutiva das espécies. Elas 

CONCEITOS DE GENÉTICA

Figura 3. 
Estágios dos três modelos de 
especiação de acordo com 
sua configuração geográfica. 
A) Especiação alopátrica. 
B) Especiação parapátrica. 
C) Especiação simpátrica. 
(Adaptado de Futuyma, 2005).
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são chamadas de mecanismos de isolamen-
to pré-zigóticos e podem atuar nos seguin-
tes níveis:

• ecológico, quando os nichos diferem; 

• sazonal, quando os períodos reprodutivos 
diferem; 

• etológico, quando os sinais de reconheci-
mento diferem; 

• fisiológico, quando hormônios importan-
tes são específicos; 

• mecânico, quando as genitálias não se en-
caixam por diferenças morfológicas;

• gamético, quando os gametas de um sexo 
são incompatíveis e resultam na morte dos 
do sexo oposto.

No entanto, as populações também podem 
permanecer geneticamente isoladas na au-
sência de reforço se a prole híbrida for inviá-
vel. Este tipo de barreira é denominado iso-
lamento pós-zigótico e pode atuar no nível 
da mortalidade zigótica, embrionária ou do 
adulto, se ele for incapaz de sobreviver e ou 
de se reproduzir.

Os fatores envolvidos na especiação, confor-
me vistos nesta síntese, muitas vezes atuam 
simultaneamente e em mais de uma etapa 
do processo. O uso de conceitos facilita a 
compreensão e a interpretação de padrões 
observados na natureza, mas temos que nos 
manter cientes de que estes modelos teóri-
cos constituem simplificações de algo muito 
mais complexo e intrincado.
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THOMAS FAIRCHILD 
O trabalho de Fairchild está ligado à história 
da horticultura e da jardinagem. Em 1722, 
publicou Th e city gardener (FARCHILD, 
1722) e nele descreveu as plantas que po-
deriam ser cultivadas em Londres. Relatou, 
igualmente, o prejuízo do rápido aumento da 
poluição devido à fumaça desprendida das 
chaminés das fábricas pelo efeito da revolu-
ção industrial na Inglaterra. A referida publi-
cação foi preparada para que todos que de-
sejassem ter uma Londres fl orida pudessem 
contribuir para isso com o plantio de árvores 
e fl ores e assim desfrutar de todo o embele-
zamento quando estivessem aposentados. 
Da mesma forma, era um estudo a respeito 

da movimentação da seiva em árvores frutí-
feras com a fi nalidade de produzir enxertos 
(FAIRCHILD, 1683). Th omas Fairchild faz 
parte do Catalogus plantarum (SOCIETY 
OF GARDENERS, 1730) onde constam 
descrições detalhadas das plantas ornamen-
tais e das árvores que poderiam ser cultiva-
das na cidade de Londres. Como se dedica-
ra principalmente a esse ramo, tal trabalho 
foi o primeiro publicado pelos membros da 
Sociedade de Jardinagem. No ano de 1690, 
adquiriu uma propriedade em Hoxton, nas 
proximidades da capital inglesa e lá perma-
neceu até morrer. Utilizou essa área para de-
senvolver o crescente interesse por introdu-
zir novas espécies de plantas que conseguia 
obter com o botânico americano Mark Ca-
tesby (1683–1749). Este, por sua vez, viajou 
pela América do Norte e Central coletando 
espécies de plantas que poderiam ser cultiva-
das e enviava as sementes obtidas para Th o-
mas Fairchild, até que teve a oportunidade 
de viajar também para Londres, levando uma 
extensa coleção de plantas que poderiam ser 
cultivadas na cidade. Por ocasião de seu re-
gresso à América, Mark Catesby levou várias 
plantas e animais da Inglaterra e, com suas 
anotações e desenhos, deu início às pesquisas 
em História Natural nos Estados Unidos da 
América.

Além da atividade de analisar o material ve-
getal enviado da América, Fairchild tinha es-
pírito investigativo e interesse pelo estudo do 
hibridismo concentrando-se especialmente 
na obtenção do híbrido da espécie Dianthus 
(cravo). Após cruzamentos realizados nesta 
espécie, o híbrido foi obtido e se caracterizou 

Esse artigo é o segundo de uma série baseada em revisão de literatura, com a 
fi nalidade de divulgar autores anteriores a Gregor Mendel (1822–1884). O 

primeiro artigo foi o de Cotton Mather (1663–1728) que descobriu que as plan-
tas podiam se cruzar pela ação dos ventos que transportam os grãos de pólen. No 
presente artigo será revista a formação da primeira planta híbrida obtida por cru-
zamento artifi cial por Th omas Fairchild (1667–1729).

tas podiam se cruzar pela ação dos ventos que transportam os grãos de pólen. No 
presente artigo será revista a formação da primeira planta híbrida obtida por cru-
zamento artifi cial por Th omas Fairchild (1667–1729).

Thomas Fairchild 
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Todavia, alguns acreditavam no caráter de 
Fairchild de que não faria um experimento 
daquela natureza se não tivesse algum obje-
tivo. Foi o caso dos artigos de Green (1914) 
e Roberts (1929) que não criticaram nega-
tivamente o trabalho, porém não consegui-
ram reverter a situação em que Fairchild 
fora colocado. O interessante desses inves-
tigadores críticos era que as observações 
foram publicadas após a morte de Fairchild 
que, então, não tinha mais condições para 
se defender.

Nem todas as observações aos resultados 
de Fairchild foram injuriosas. Houve quem 
aplaudisse e até mesmo propusesse uma 
aplicação para o híbrido de cravo. Philip 
Müller (1691–1771) foi florista renoma-
do na Inglaterra e pertenceu à Sociedade 
dos Perfumistas. Como cultivador de flores 
chegou à direção do Chelsea Physic Garden, 
cargo que ocupou até perto de sua morte em 
1771. Na sua trajetória como especialista em 
flores, Müller manteve os jardins do Chelsea 
Physic Garden com uma beleza incomparável 
e, para que o seu trabalho ficasse documen-
tado escreveu The Gardener Dictionary em 
1731. Nesse livro fez comentário ao híbrido 
de Fairchild dizendo que as flores de cravo

por ser o primeiro produzido manualmen-
te, diferente do híbrido relatado por Cotton 
Mather (1663–1728). No ano de 1717, Ma-
ther estudou espécies de Dianthus com a fi-
nalidade de cruzar estas plantas e obter algo 
novo. Dentre as espécies estudadas escolheu 
Dianthus caryophyllus (Carnation) e Dianthus 
barbatus (Sweet Willian) e, artificialmente, 
cruzou ambas as espécies. 

O resultado dos cruzamentos interespecífi-
cos naquela época era desconhecido e, para 
a surpresa de Fairchild, a planta obtida ti-
nha flores que se assemelhavam ao Sweet 
Willian, porém maiores e mais vermelhas. 
Entretanto, as sementes eram estéreis e a 
planta tornou-se conhecida como Fairchild-
-mule.

A designação Fairchild-mule foi criada por 
Richard Bradley (1688?–1732) no mesmo 
ano, 1717, logo que soube dos resultados. 
Bradley iniciou seu comentário mencionan-
do que não precisava explicar como o “pó” 
(como era chamado o pólen) de uma flor 
fecundava outra flor que estivesse nas proxi-
midades, e que, para formar um híbrido, bas-
taria semear as plantas originais desejadas 
próximas umas das outras e o vento faria o 
restante. Zirkle (1932) relatou que o híbrido 
obtido assemelhava-se tanto ao cravo Sweet 
Willian como ao Carnation e que o resultado 
deste cruzamento não era diferente do cru-
zamento entre o cavalo e o burro que produz 
a mula, que é estéril.

Quando os resultados de tal cruzamento 
chegaram às mãos de outros investigadores 
da época, dentre eles os botânicos Wilhelm 
Olbers Focke (1834–1922) e Wilhelm Frie-
drich Philipp Pfeffer (1845–1920), as críti-
cas foram volumosas, provocando descrédito 
quanto aos resultados dos cruzamentos em 
Dianthus. Focke assim se pronunciou: “O su-
cesso na fertilização artificial não serviu nem 
para o progresso da ciência, nem para dar 
maior estímulo aos cultivadores a fim de rea-
lizarem investigações”, e Pfeffer foi mais drás-
tico ainda: “Provavelmente o cruzamento entre 
os dois cravos era puramente uma experiência 
hortícola sem significado científico” (citado por 
ZIRKLE, 1932). 

GENÉTICA E SOCIEDADE

Atualmente, apenas se encontram citações 
sobre as investigações de Thomas Fairchild. 
A produção artificial do híbrido de Dian-
thus, foi o legado ao estudo do hibridismo, 
que só seria compreendido muito mais tar-
de, com a descoberta dos cromossomos das 
plantas. 

“...continuam florescendo por um longo tempo 
e são extremamente bonitas, especialmente 
o híbrido, que produz duas floradas, uma 
em maio e outra em julho... A flor descrita é 
de uma cor vermelha mais brilhante do que 
qualquer uma das anteriores, os cachos não 
são tão grandes, mas as flores têm um cheiro 
agradável” (ZIRKLE, 1932, p. 436).
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Genética na escola

acontecem, questões relativas à nature-
za da ciência, e afi rma que esses objeti-
vos serão atingidos se forem oferecidas 
oportunidades aos estudantes para se 
engajarem na resolução de problemas, 
investigando e desenvolvendo projetos 
de pesquisa.

Nesse contexto, desenvolver habilida-
des que permitam elencar dados, evi-
dências e apoios para sustentar afi rma-
ções e conclusões toma papel central 
nas pesquisas preocupadas com a pro-
moção da alfabetização científi ca. Por 
ser concebida justamente como a linha 
de raciocínio que justifi ca uma afi rma-
ção (KUHN, 1993), ou como os pas-
sos necessários para se estabelecer rela-
ções entre as evidências e as conclusões 
(TOULMIN, 2006), a argumentação 
ganhou destaque nas pesquisas em en-
sino de ciências a partir dos anos 1990, 
como parte da consolidação da área de 
investigação que relaciona a linguagem 
e os contextos de aprendizagem com 
o ensino de ciências (LEE et al, 2009; 
YORE et al, 2003).

Logo no início de seu artigo, Phillips 
e Norris (2009, p.313) defendem 
uma posição da qual compartilhamos: 

PALAVRAS-CHAVE

Alfabetização científi ca, leitura, 
argumentação, linguagem científi ca, texto 
científi co, investigação.

O ensino por investigação e a ênfase 
nos processos de leitura e escri-

ta de textos científi cos têm recebido 
atenção nas pesquisas em ensino de 
ciências cujo foco está na alfabetização 
científi ca. Norris e Phillips (2003) de-
fendem que, além da observação, dos 
experimentos, da coleta, registro e or-
ganização de dados a partir do mundo 
natural, ler e escrever são habilidades 
necessárias para o acesso dos estudan-
tes de educação básica a um determina-
do ‘fazer científi co’.

Ao elencar as habilidades fundamen-
tais para considerar um indivíduo alfa-
betizado cientifi camente, Hurd (1998) 
inclui a compreensão dos modos pelos 
quais a pesquisa científi ca é realizada, 
como seus resultados são validados e 
o entendimento de como as conexões 
entre ciência, tecnologia e sociedade 

O objetivo deste trabalho é identifi car a estrutura argumentativa e as marcas lin-
guísticas de artigos científi cos com vistas a entender a natureza da argumen-

tação na ciência e contribuir para as pesquisas em argumentação no ensino de ciên-
cias. Os estudiosos da alfabetização científi ca têm se preocupado com a leitura e a 
escrita de textos científi cos, a partir da adaptação de textos originais da ciência para a 
educação básica de modo a garantir a permanência das características investigativas 
fundamentais. Para realizar a adaptação, é necessário conhecer profundamente a es-
trutura e as características linguísticas e argumentativas desse gênero textual. Foram 
analisados dois textos que abordam a noção de que o DNA é a molécula portadora 
das informações hereditárias a partir do padrão do argumento de Toulmin (2006) 
e das marcas linguísticas de Koch (2000). A análise evidenciou a estrutura canônica 
dos textos científi cos, a presença da voz dos cientistas, o uso de modalizadores que 
conferem um caráter de incerteza da ciência e os argumentos analíticos.
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“Quando cientistas leem, eles estão realizando 
investigações.” Em contraposição à caracte-
rização das ciências experimentais como 
fundamentalmente baseadas em atividades 
hands-on, os autores apresentam dados que 
sustentam que, na maior parte do tempo, 
os cientistas estão envolvidos em atividades 
minds-on – leitura, escrita e/ou fala. Por esse 
motivo, é importante que os currículos e os 
professores de ciências deem a devida impor-
tância para a leitura em ciências e que a con-
cepção de leitura como investigação esteja 
presente de forma mais intensa na educação 
científica.

Ao investigar a estrutura de artigos científi-
cos com o objetivo de caracterizar a natureza 
da linguagem científica, além da já conheci-
da e emblemática linguagem técnica espe-
cializada, alguns autores (SUPPE, 1998; 
NORRIS; PHILLIPS, 1994; NORRIS, 
1992) verificaram que textos de diversas áre-
as e, especialmente da física, possuem uma 
estrutura argumentativa comum, na qual os 
cientistas estão preocupados em oferecer jus-
tificativas para seus problemas de pesquisa, 
métodos escolhidos, dados e análises, além 
de oferecer evidências e apoios para suas in-
terpretações.

Em contraste, pesquisas que analisam livros 
didáticos de ciências verificam que grande 
parte dos textos desses livros tem caráter so-
mente expositivo ou narrativo, há ausência 
do gênero argumentativo, apresentando a 
produção do conhecimento científico muito 
mais como uma sequência de procedimentos 
mecânicos e inquestionáveis, do que como 
uma atividade de raciocínio apoiado em evi-
dências. Somado a esse quadro, é generali-
zada na escola uma concepção simplista de 
leitura, considerando-a como sinônimo de 
reconhecer corretamente um determinado 
vocabulário e identificar ou parafrasear sen-
tenças do texto. Aumentar o conteúdo espe-
cífico de ciências nesse cenário não contribui 
para que o estudante melhore sua fluência na 
interpretação de textos científicos, já que o 
problema não é a compreensão de conceitos 
científicos, mas sim uma ideia empobreci-
da do que é a leitura e qual o seu papel na 
atividade criativa do cientista (PHILLIPS; 
NORRIS, 2009). Como alternativa a esse 
quadro, os autores propõem que a leitura 

seja considerada como um processo de inves-
tigação, através da qual os significados seriam 
construídos a partir da interpretação e da 
utilização ativa dos conhecimentos prévios.

Adaptar textos científicos originais para a 
educação básica, de forma a garantir a per-
manência das características consideradas 
fundamentais para o desenvolvimento de 
uma concepção de leitura como investigação 
tem sido proposto por diversos pesquisado-
res da área de ensino de ciências. Um núme-
ro especial do periódico Research in Science 
Education (número 3, volume 39 de 2009) 
foi dedicado ao tema Adapting primary lite-
rature for promoting scientific literacy. Os ar-
tigos publicados nesse número defendem e 
investigam a produção e utilização de textos 
adaptados da literatura primária/original 
em sala de aula de ensino médio como for-
ma de promover habilidades de raciocínio 
argumentativo ao se estudar. Diferentemen-
te dos livros didáticos, os textos adaptados 
manteriam a estrutura canônica dos textos 
científicos (introdução, métodos, resultados 
e discussão), teriam uma organização argu-
mentativa, apresentariam evidências para 
sustentar conclusões e aspectos de incerteza 
da natureza da ciência (FALK; YARDEN, 
2009; NORRIS et al, 2009; YARDEN, 
2009; JIMÉNEZ-ALEIXANDRE; FRE-
DERICO-AGRASO, 2009).

Apesar dos desafios na implementação des-
sa metodologia, principalmente no que diz 
respeito tanto ao processo de adaptação dos 
artigos científicos em diferentes áreas do co-
nhecimento quanto à formação de professo-
res na utilização desse novo gênero de texto, 
Ford (2009) evidencia as potencialidades do 
APL (adapted primary literature) em possibi-
litar aos estudantes experiências autênticas e 
complexas sobre o conteúdo e a epistemolo-
gia das ciências, especialmente com relação 
ao raciocínio e aos componentes do argu-
mento científico.

Defendemos que, para realizar a adaptação 
dos artigos originais e investigar as potencia-
lidades no ensino, é necessário conhecer mais 
profundamente a estrutura e as característi-
cas linguísticas de tais materiais. No presen-
te trabalho, com o objetivo mais amplo de 
analisar aspectos importantes da estrutura 
de artigos científicos, evidenciando assim ca-
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racterísticas do raciocínio de pesquisadores e 
da natureza da atividade científica, pretende-
mos responder à seguinte questão de pesqui-
sa: quais são as características da linguagem 
científica de dois artigos originais importan-
tes para a história da Biologia?

Esperamos que, ao responder à questão, 
possamos atingir o seguinte objetivo especí-
fico: identificar a estrutura argumentativa e 
as marcas linguísticas de artigos científicos 
originais com vistas a esclarecer a natureza 
da argumentação em ciência e, dessa forma, 
contribuir para as pesquisas em argumenta-
ção no ensino de ciências.

METODOLOGIA
Foram tomados como objeto de análise dois 
textos originais de cientistas (HERSHEY; 
CHASE, 1952; AVERY et al, 1944) sobre 
a noção de que o ácido desoxirribonucléico 
(DNA) é a molécula portadora das infor-
mações hereditárias. Há duas razões para a 
escolha dos textos. Uma delas se refere à im-
portância desses artigos no estabelecimento 
de um dos paradigmas centrais das ciências 
biológicas: o de que o DNA é a molécula 
portadora das informações hereditárias dos 
seres vivos. A outra está relacionada ao tema 
da hereditariedade nos cursos de Biologia 
dos currículos da educação básica e também 
em alguns materiais didáticos (AMABIS; 
MARTHO, 2004, por exemplo). Usou-se o 
padrão de Toulmin (2006) e as marcas lin-
guísticas de Koch (2000) para identificar ele-
mentos dos argumentos e suas relações.

As pesquisas em argumentação no ensino de 
ciências têm utilizado o padrão do argumen-
to de Toulmin (TAP) com diversos objeti-
vos. Bozzo (2011), em revisão de literatura 
sobre o tema, verificou que 43% dos artigos 
de circulação internacional sobre pesquisa 
em argumentação no ensino de ciências no 
período de 1988 a 2008, utilizaram o TAP 
como ferramenta de análise de argumentos 
em sala de aula e mais 16% usaram os con-
ceitos abordados na obra de Toulmin (2006) 
para justificar a centralidade da argumenta-
ção no ensino de ciências.

O objetivo da investigação de Toulmin é 
caracterizar o processo racional da produ-
ção de argumentos produzidos em diversas 

esferas da sociedade, “(...) os procedimentos e 
as categorias mediante os quais se podem discu-
tir e decidir todas as “causas”.” (TOULMIN, 
2006, p.10). Entendendo o artigo científico 
como um texto predominantemente argu-
mentativo e buscando investigar justamente 
as características dessa estrutura argumen-
tativa, os dois motivos apresentados ante-
riormente justificam a escolha desse refe-
rencial para realizarmos a análise dos artigos 
científicos.

Para haver um argumento, “é preciso apre-
sentar dados de algum tipo; uma conclusão 
pura, sem quaisquer dados apresentados em 
seu apoio, não é um argumento” (TOUL-
MIN, 2006, p. 152). O passo que autoriza 
o estabelecimento de uma afirmação (C) a 
partir dos dados (D) é chamado de garantia 
(W). A garantia é a informação a partir da 
qual argumentamos. No entanto, a garantia 
somente será válida em virtude de certos fa-
tos, observações, experimentos, leis e conhe-
cimentos mediante os quais foi estabelecida. 
As garantias têm avais que permitem sua 
formulação, apoios (B) que as tornam acei-
táveis. As garantias possuem qualificadores 
modais (Q) que emprestam força às conclu-
sões – termos como certamente, presumi-
velmente, provavelmente, necessariamente, 
quase nunca –, além de circunstâncias ex-
cepcionais que, em casos específicos, podem 
ser refutadas (R).

Quando a conclusão não apresenta ganho 
significativo de informação com relação à ga-
rantia, o argumento é considerado analítico. 
Nele, a conclusão é resultado óbvio dos dados 
e da garantia, como se apenas o embaralha-
mento das premissas fosse suficiente para se 
chegar à conclusão. Toulmin afirma que esse 
tipo de argumento é raro na prática cotidia-
na e os distingue de argumentos substanciais. 
Nestes, o argumento nunca é tautológico e as 
informações que permitem passar dos dados 
à conclusão são relevantes e substanciais.

Complementamos a análise considerando as 
marcas linguísticas de Koch (2000), que ser-
vem como pistas da significação do texto, im-
portantes para produzir a sua compreensão 
e, portanto, a comunicação. Identificá-las e 
compreendê-las faz parte do desenvolvimen-
to de uma competência textual e comunica-
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tiva do ser humano. Para nosso trabalho, as 
marcas linguísticas referem-se: 

• aos tempos verbais do discurso;

• às modalidades do discurso;

• aos operadores argumentativos;

• à seleção lexical.

Em relação aos tempos verbais, considera-
mos dois grupos: 

• grupo I – referentes ao presente e ou futu-
ro indicando implicação direta dos inter-
locutores na situação comunicativa;

• grupo II – referentes ao pretérito perfeito 
do indicativo e indicam eventos distantes 
dos interlocutores.

As modalidades do discurso referem-se às 
características que revelam as atitudes dos 
locutores perante o que dizem, podendo ser:

• aléticas, as que têm valor de verdade;

• epistêmicas, as que têm valor de conheci-
mento e podem ser, também, quantifi ca-
doras.

Os operadores argumentativos têm a função 
de orientar o interlocutor para determinada 
conclusão, através de indicadores de relações 
interfrásticas com o uso de conjunções, como 
e, para unir; relações de disjunção, no caso do 
uso de ou; relações de condicionalidade com 
o uso de se, então, mas.

E, por fi m, a seleção lexical, refere-se à es-
colha do vocabulário e do uso do plural ou 
singular.

ANÁLISE DOS TEXTOS DOS 
CIENTISTAS
Os artigos científi cos analisados neste tra-
balho foram encontrados em uma página da 
internet intitulada “Linus Pauling and the race 
for DNA: a documentary history”1 . Para os 
produtores da página, os artigos disponibi-
lizados são considerados centrais na corrida 
sobre a determinação da estrutura do DNA, 
iniciada em 1940 e encerrada com a publica-
ção do célebre artigo de Watson e Crick na 
revista Nature em 1953. Optamos por ana-
lisar os dois artigos considerados fundamen-
tais para que a comunidade científi ca interes-
sada em saber qual molécula era responsável 

pela replicação e transferência da informação 
genética mudasse o foco das proteínas para o 
DNA: Avery, MacLeod e McCarty (1944) e 
Hershey e Chase (1952).

ANÁLISE DA PUBLICAÇÃO 
DE AVERY, MACLEOD E 
MCCARTY (1944)
O texto é dividido nas seguintes seções: in-
trodução (duas páginas), experimento (qua-
tro páginas), métodos preparativos (duas 
páginas), análise do material transformante 
purifi cado (oito páginas), discussão (quatro 
páginas), resumo (uma página), conclusão 
(um período), bibliografi a (uma página), ex-
plicação da fi gura 1 (uma página) e fi gura 1 
(uma página).

Podemos considerar que todo o texto é um 
argumento para se chegar à conclusão ex-
pressa em um único período:

A evidência apresentada suporta a crença de 
que um ácido nucléico do tipo desoxirribose 
é a unidade fundamental do princípio 
transformante do Pneumococcus Type III. 
(p. 156)2.

Na introdução, são relatados experimen-
tos anteriores, principalmente o de Griffi  th 
(19283 apud AVERY; MACLEOD; MC-
CARTY, 1944), nos quais os autores che-
gam aos mesmos resultados e elaboram as 
mesmas conclusões: formas R de Pnemococ-
cus que crescem em suspensão de bactérias 
do tipo S, mortas pelo calor, adquirem a es-
trutura capsular e a especifi cidade biológica 
das bactérias S (tipo III). Aqui, a questão 
da autoria parece ser importante no texto 
científi co; é comum a citação dos autores de 
um trabalho ou uma ideia e os detalhes da 
publicação escrita (ao longo do texto e na 
bibliografi a). Com relação ao aspecto da pes-
soa do discurso, nessa e nas outras seções, foi 
comum observar-se que o sujeito das frases 
era atribuído ao próprio artigo: “O presente 
artigo está preocupado com...” (p. 138), “O pre-
sente estudo lida com...” (p. 152). Ao longo de 
todo o artigo, foi possível identifi car somente 

1Linus Pauling e a corrida 
pelo DNA: uma história 
documentada. A página 
da internet é http://
osulibrary.oregonstate.edu/
specialcollections/coll/pauling/
dna/index.html e foi acessada 
em 27/01/2009.

2Nesta seção, todas as páginas 
citadas em parênteses se 
referem ao texto de Avery, 
MacLeod e McCarty (1944). 
Optamos por não inserir a 
citação completa para permitir 
uma leitura mais fl uida. Além 
disso, fi zemos a tradução livre 
de todas as citações diretas.

3GRIFFITH, F. The signifi cance 
of pneumococcal types. J. 
Hyg., v. 27, p. 113-159, 1928. 
A partir desta indicação, vamos 
nos referir a esse trabalho como 
somente “experimento de 
Griffi th”.
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um caso de presença da primeira pessoa do 
plural (“Nós temos experiência...” (p. 138)). A 
terceira pessoa do singular ou do plural foi 
utilizada para a referência a outras experiên-
cias: “Ele mostrou que...” (p. 138).

Consideramos a expressão “Ele mostrou que...” 
como uma expressão modalizadora, pois con-
fere força ao dado que outros investigadores 
obtiveram como conclusão e que foi utilizada 
como garantia pelos autores do artigo.

O argumento estabelecido na introdução é 
um argumento substancial, já que a conclusão 
não decorre de um simples embaralhamento 
das premissas, mas é uma afirmação hipoté-
tica, uma elaboração a partir dos dados e da 
garantia. A expressão “evidências convincen-
tes” indica isso. “Convincentes” também é um 
modalizador, já que tem a função de confe-
rir força à conclusão. Além disso, é um ar-
gumento indutivo, já que estabelece uma lei 
geral que será utilizada como garantia em 
outros argumentos.

Tanto dado como garantia são empíricos, isto 
é, resultados de experimentos anteriores. A 
distinção entre as duas categorias se dá pelo 
fato de o dado ser representado por um re-
sultado novo obtido do experimento de Gri-
ffith com o objetivo de investigar a transfor-
mação bacteriana, enquanto que a garantia é 
composta por resultados de experimentos já 
conhecidos, estabelecidos e aceitos pela área.

Ao longo da introdução, mais dados empíri-
cos de outros autores são acrescentados com 
a utilização das palavras “demonstrou” ou “de-
monstraram” e, no último parágrafo, é apre-
sentado o objetivo do artigo: 

do...”; e neste outro caso - “o presente trabalho 
está preocupado em...” (p. 138). O pretérito 
perfeito simples (grupo II) aparece nos re-
latos dos experimentos realizados anterior-
mente por outros autores (“Griffith encon-
trou...”, “Berry e Dedrick obtiveram sucesso...”), 
associado em geral com a referência nominal. 
Ainda nessa seção, as referências aos seres vi-
vos são feitas no plural (“these animals, cells, 
mice, bacterial species”).

As seções Experimental e Preparative me-
thods descrevem, respectivamente, as condi-
ções para a obtenção da transformação dos 
tipos de pneumococos in vitro e a obtenção 
do princípio ativo a partir de uma determi-
nada linhagem de pneumococos do tipo III. 
São seções eminentemente descritivas, com 
a utilização predominante do tempo verbal 
presente do indicativo. O futuro composto 
do indicativo (também do grupo I) é utili-
zado na seguinte situação: “Os vários compo-
nentes do sistema serão descritos na seguinte 
ordem...” (p. 138). Além de descreverem os 
procedimentos, os autores levantam os pro-
blemas e fazem inferências, tirando conclu-
sões parciais relativas ao tópico específico. 
Num trabalho científico, esse detalhamento 
é importante na comunicação do proces-
so da pesquisa pois fornece legitimidade ao 
executado e permite a repetição da investi-
gação pela comunidade. Na página 139, por 
exemplo, os autores levantam a hipótese de 
que outros fatores além de anticorpos R es-
tão envolvidos no soro acrescentado ao meio 
de cultura e que isso seria importante para 
a efetividade da transformação das bactérias. 
A palavra “sugere” é utilizada (“Esse fato sugere 
que outros fatores além de anticorpos R estão 
envolvidos”). Para se referir a um resultado 
específico, é utilizado o tempo verbal preté-
rito perfeito composto (“No curso do presente 
estudo foi notado que...” (p. 140)). A explica-
ção para o resultado, no entanto, é dada no 
presente (“O significado disso está no fato de...” 
(p. 140)).

A seção Analysis of purified transforming 
material também é bastante descritiva dos 
resultados dos experimentos, que são trans-
formados em inscrições (tabelas e gráficos). 
As palavras “fato” e “evidência” são mais uma 
vez utilizadas:

“isolar o princípio ativo e, se possível, 
identificar sua natureza química ou, pelo 
menos, caracterizá-la de maneira suficiente 
para classificá-la em um grupo genérico 
conhecido de substâncias químicas” (p. 138). 

Nessa seção, quando os autores se referem 
ao próprio trabalho, são utilizados principal-
mente tempos verbais do grupo I (presente 
do indicativo composto: “biólogos têm tenta-
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O fato de a tripsina, quimiotripsina e ribo-
nuclease não terem efeito no princípio trans-
formante é uma evidência a mais de que essa 
substância não é ácido ribonucléico ou uma 
proteína suscetível a ação de enzimas trípti-
cas (p. 146).

Os resultados dos experimentos transfor-
mados em inscrições (tabelas) são transfor-
mados em fatos que, por sua vez, são trans-
formados em evidências para a conclusão 
enunciada em um argumento analítico e, por-
tanto, dedutivo.

Outro exemplo dessa mesma construção 
praticada diversas vezes ao longo da seção:

O fato de a atividade transformante ser des-
truída somente pelas preparações contendo 
depolimerase de ácido desoxirribonucléico e, 
o outro fato de que, em ambos os casos [soro 
de cachorro e coelho], as enzimas conside-
radas são inativadas à mesma temperatura 
e inibidas por fluoreto, fornecem evidência 
adicional para acreditar que o princípio ati-
vo é um ácido nucléico de desoxirribose (p. 
149-150).

Ao se referir aos dados apresentados na ta-
bela, outra expressão “mostram que...” é co-
mumente utilizada: “Os dados apresentados 
na Tabela IV mostram que...” (p. 151). Além 
dela, outras expressões modalizadoras que 
indicam uma seleção lexical característica 
do campo científico são utilizadas: “Tem sido 
descoberto...” (p. 139).

Mas, é na seção Discussion que as refutações 
e modalizadores aparecem de fato. Os auto-
res dialogam com investigações anteriores, 
cujos resultados obtidos foram diferentes, 
refutando-os de maneira a fortalecer a con-
clusão com a qual buscam convencer o leitor 
(que muito provavelmente é também um 
cientista).

O presente estudo lida com os resultados de 
uma tentativa de determinar a natureza quí-
mica de uma substância indutora de trans-
formações específicas entre tipos de pneumo-
cocos (p. 152).

A escolha da palavra “tentativa” no trecho aci-
ma é interessante pois traz uma visão embu-
tida do que seja o fazer científico. Associar as 
investigações com tentativas, revela o caráter 
provisório, árduo e humano da ciência, ao 

mesmo tempo que, se a tentativa for bem su-
cedida nos resultados obtidos, possibilitan-
do aos autores elaborarem uma conclusão 
categórica e genérica (como é o caso deste 
artigo), conferirá credibilidade e força persu-
asivas dos leitores.

A análise do trecho, citado a seguir, revela a 
utilização de modos verbais do grupo I e de 
vários modalizadores (aléticos: “fortemente”, 
“possibilidade” e epistêmicos: “evidências”, “evi-
denciado”).

Os dados experimentais apresentados 
neste artigo sugerem fortemente que 
ácidos nucléicos, pelo menos aqueles do 
tipo desoxirribose, possuem diferentes 
especificidades como evidenciado pela 
ação seletiva do princípio transformante. 
De fato, a possibilidade da existência de 
diferenças específicas no comportamento 
biológico dos ácidos nucléicos tem sido 
sugerida previamente, mas nunca tinha sido 
experimentalmente testada. As técnicas 
usadas no estudo de transformação parecem 
fornecer um modo sensível de testar a 
validade dessa hipótese e os resultados então 
obtidos somam evidências que dão suporte 
favorável a esse ponto de vista (p. 152-153, 
grifos nossos).

Aparece aqui também a utilização de ope-
radores argumentativos que tem a função de 
orientar o leitor para uma determinada con-
clusão por meio do encadeamento dos enun-
ciados: “pelo menos”, “de fato”, “e”.

Na página 154, outros modalizadores são 
usados: “claramente”, “sempre”, juntamente 
com a seleção lexical “descobertas experimen-
tais”. Além dos operadores argumentativos: 
“uma vez que”, “mais do que isso”, “portanto”, 
“não só...mas também”, “igualmente, senão mais 
significativo”.

A seguir, um exemplo de condicionalidade ló-
gica encontrado na discussão, com a utiliza-
ção de modalizadores aléticos e epistêmicos.
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Apesar da relativização dos resultados na 
discussão, a conclusão é categórica na ela-
boração de um enunciado no presente do 
indicativo, novo sob o ponto de vista do con-
teúdo científico, mas analítico sob o ponto 
de vista da construção lingüística. O que foi 
elaborado na relação de condicionalidade na 
discussão, na conclusão é reelaborado na for-
ma de conjunção – na discussão é necessário 
ponderar sobre a possibilidade de a comu-
nidade científica aceitar as evidências como 
verdadeiras, enquanto que a conclusão trata 
as evidências como aceitas.

Ao longo do texto, são levantados os dados 
para a construção de evidências a partir da 
descrição dos resultados dos experimentos 
e de sua transformação em inscrições lite-
rárias. As garantias e apoios são destacados 
na medida em que os autores se referem a 
experimentos de outros pesquisadores e 
também na descrição dos procedimentos 
experimentais que se propuseram a realizar. 
Há a presença de qualificadores modais e 
também de refutações na discussão dos re-
sultados. Assim, por meio da elaboração de 
pequenos argumentos (de acordo com a no-
ção básica de Toulmin: D/W, C), os autores 
estabelecem garantias que serão utilizadas 
para o argumento maior, a posição defendi-
da pelos locutores na conclusão final de seu 
trabalho.

Mesmo com a utilização de uma grande 
quantidade de modalizadores/expressões 
modalizadoras na seção “Discussion” indi-
cando um discurso polêmico ou tolerante 

(KOCH, 2000), a seleção lexical atribui um 
valor de verdade necessária às proposições 
(“descoberta”, “fato”, “provar”).

Se, na introdução do artigo, os cientistas 
elaboram um argumento substancial, o argu-
mento completo defendido ao longo do texto 
pode ser considerado analítico. Os dados do 
argumento são os resultados obtidos empi-
ricamente (e transformados em inscrições e 
interpretações das inscrições); a conclusão é 
a alegação que querem defender; e, a garantia 
é representada pelo próprio procedimento 
experimental que está impregnado de um 
conhecimento básico compartilhado pela co-
munidade científica e que, por isso mesmo, 
não precisa ser explicitado. 

ANÁLISE DA PUBLICAÇÃO DE 
HERSHEY E CHASE (1952)
A análise aqui apresentada mostra caracte-
rísticas bastante semelhantes entre os dois 
textos científicos, a começar pela divisão e 
ordem das seções: logo após o título e a apre-
sentação dos autores e data de submissão, o 
texto tem início, sem uma definição da seção, 
com a extensão de um parágrafo. Nele, há a 
referência a outros trabalhos utilizando-se as 
expressões tem mostrado e o mesmo é verdade. 
A conclusão do trabalho está enunciada no 
mesmo trecho:

Os experimentos reportados nesse artigo 
mostram que um dos primeiros passos no 
crescimento do T2 é a separação da capa de 
proteína do ácido nucléico da partícula viral, 
depois da qual a maior parte da proteína 
contendo enxofre não tem mais função adi-
cional (p. 39). 

Em seguida, há o materials and methods (duas 
páginas), em que são descritas as linhagens 
de fagos e de bactérias, os meios utilizados 
para o crescimento e a preparação dos fagos 
radioativos. Grande parte do texto, no en-
tanto, é dedicada ao relato, descrição de pe-
quenos experimentos que foram concebidos 
para se chegar ao objetivo proposto. São sete 
seções com elementos parecidos: referências 
a experimentos de outros pesquisadores no 
pretérito e utilização do presente para rela-
tar o experimento realizado pelos autores; 
a transformação dos resultados empíricos 
em inscrições literárias (tabelas e gráficos); 

Se, no entanto, a substância biologicamente 
ativa isolada na forma altamente purificada 
como sal de DNA realmente provar ser o 
princípio transformante, como as evidências 
disponíveis fortemente sugerem, então ácidos 
nucléicos desse tipo devem ser considerados 
não somente importantes estruturalmente mas 
como funcionalmente ativos em determinar 
as atividades bioquímicas e características 
específicas das células de pneumococos (p. 
155, grifos nossos).
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o sujeito das afirmações é o experimento, o 
resultado, o trabalho, mas também aparece a 
primeira pessoa do plural (nós) na descrição 
de procedimentos.

Apesar da autonomia de cada montagem dos 
experimentos, é interessante perceber como 
os autores conectam um ao outro no decor-
rer da construção textual. A conclusão de 
um dos experimentos, por exemplo, é trans-
formada em dado com caráter de previsão 
que será testada e confirmada por meio do 
arranjo experimental seguinte. Vejamos um 
exemplo:

Nós temos concluído acima que a maior 
parte da proteína contendo enxofre das par-
tículas de fago restantes não toma parte na 
multiplicação do fago, e de fato não entra na 
célula. Segue que pouco ou nenhum enxofre 
deveria ser transferido do fago parental para 
a progênie. O experimento abaixo mostra 
que essa expectativa está correta, e que a 
transferência máxima é da ordem de 1 por 
cento (p. 49).

Garantias são estabelecidas a cada experi-
mento e utilizadas no experimento seguinte 
até se chegar ao argumento final defendido 
pelos autores que, surpreendentemente, não 
é enunciado em um item conclusão. Depois 
da descrição de todas as investigações e re-
sultados obtidos (13 páginas), há a seção dis-
cussion, na qual os pesquisadores apresentam 
novamente a conclusão do argumento prin-
cipal do artigo a partir dos dados empíricos 
obtidos com a utilização de qualificadores 
modais (sublinhados).

Nós mostramos que quando bacteriófago T2 
se prende nas células de bactérias, a maior 
parte do DNA entra na célula, e um resí-
duo contendo pelo menos 80% da proteína 
contendo enxofre permanece na superfície da 
célula. Nós inferimos que proteína contendo 
enxofre não tem função na multiplicação do 
fago e que o DNA tem alguma função. Nos-
so experimento mostra claramente que uma 
separação física entre uma parte genética e 
uma não genética do fago T2 é possível. (p. 
54, grifos nossos).

Interessante notar o uso da palavra inferimos 
na elaboração da conclusão. A inferência é 
possível apoiada nos experimentos deles e 

nos de outros pesquisadores citados no item. 
Ainda nessa seção, são apresentadas ques-
tões que permanecem sem respostas. Final-
mente, há a seção summary que sintetiza, em 
itens numerados, cada um dos experimentos 
e, por último, enuncia novamente o argu-
mento central do texto que é encerrado na 
seção references.

O argumento defendido pelos autores é um 
argumento analítico: as informações são 
construídas, ao longo do texto, por meio do 
relato de pequenos experimentos e com o 
uso de garantias e conhecimentos básicos im-
plícitos já compartilhados pela comunidade 
científica. Mais do que isso, no último item 
do sumário (que é a última frase do texto) os 
cientistas concluem que a proteína não tem 
função no crescimento intracelular do fago e 
que o DNA tem alguma função, chamando 
a atenção de que nenhuma outra inferência 
deve ser feita com base nos resultados de tais 
experimentos.

A proteína contendo enxofre das partículas 
restantes do fago é confinada a uma capa 
protetora que é responsável pela adsorção na 
bactéria, e funciona como um instrumento 
para a injeção do DNA do fago para dentro 
da célula. Esta proteína provavelmente não 
tem função no crescimento intracelular do 
fago. O DNA tem alguma função. Outras 
inferências químicas não devem ser feitas 
com base nos experimentos apresentados (p. 
56).

Apesar deste texto se referir exclusivamen-
te ao funcionamento do bacteriófago T2 e 
da cautela do último parágrafo, não foi as-
sim que os resultados foram recebidos pela 
comunidade científica, quando foram apre-
sentados pelos pesquisadores no Congresso 
Internacional de Bioquímica (realizado em 
Paris em 1952). Naquele momento, para 
compreender a essência do material genético, 
os pesquisadores tinham que voltar os olhos 
para o DNA e foi o que Linus Pauling, Fran-
cis Crick e James Watson fizeram na corrida 
pela descoberta da estrutura dessa substân-
cia (WATSON; BERRY, 2005). Assim, a 
alegação de que o DNA é o portador das 
informações hereditárias de todos os seres 
vivos é uma indução que não foi refutada por 
nenhum outro experimento científico até o 
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momento, ao mesmo tempo que tem sido 
confirmada pelos resultados de pesquisas em 
diversos níveis.

DISCUSSÃO E IMPLICAÇÕES
A partir da análise realizada, é possível res-
ponder à questão proposta neste trabalho: 
quais são as características da linguagem 
científica de dois artigos publicados em me-
ados do século XX sobre o papel do DNA 
como portador das informações hereditá-
rias?

Apesar dos dois textos não apresentarem to-
das as seções separadas em subitens, é pos-
sível identificar a estrutura canônica presen-
te nos artigos científicos típicos – Resumo, 
Introdução, Métodos, Resultados, Discussão e 
Conclusão (SUPPE, 1998).

Nos dois textos, ocorre a utilização alternada 
entre tempos verbais do grupo I (presente) 
do grupo II (pretérito), predominando o 
presente do indicativo. O grupo I é utilizado 
preferencialmente quando os autores se refe-
rem ao próprio trabalho para explicar algum 
resultado e/ou realizar alguma inferência/
generalização e, o grupo II, quando descre-
vem/relatam outros experimentos ou para 
se referir a algum resultado específico. É fre-
quente a referência nominal a outros autores 
e o uso da 3ª pessoa do singular ou do plu-
ral, além do uso impessoal do trabalho como 
sujeito; no entanto, encontramos também a 
primeira pessoa do plural quando se referem 
ao próprio trabalho.

É evidente que a natureza da linguagem está 
relacionada com as seções dos artigos. Na dis-
cussão aparecem as modalidades epistêmicas 
e quantificadoras (que, aqui, estão relaciona-
das às epistêmicas); aparecem também ope-
radores argumentativos de condicionalidade. 
No entanto, a seleção lexical envolve a moda-
lidade alética. Na conclusão, é mais frequente 
o uso da modalidade alética e de operadores 
argumentativos de conjunção, mas a seleção 
lexical passa pelo epistêmico.

Há, portanto, um deslizamento de uma mo-
dalidade a outra nesse texto científico: do 
discurso tolerante ou polêmico ao discurso 
autoritário; entre a dimensão do crer e a di-
mensão do saber. Apesar da ideia do provisó-

rio em ciência, alguns aspectos são tomados 
como verdade para se poder avançar, o que 
é compatível com a ideia de Latour (2000) 
de que não há racionalidade pura nos textos 
científicos e que eles são impregnados de re-
tórica, de intenção persuasiva de seus leito-
res, representantes da comunidade científica.

Sutton (1998) defende que a voz pessoal do 
cientista é detectável, principalmente quan-
do se escreve algo novo pela primeira vez. A 
partir do momento em que consensos são 
estabelecidos, que o conhecimento ganha o 
status de fato, a voz pessoal do cientista vai 
se apagando, dando lugar a uma impessoa-
lidade no discurso. Se as cartas de cientistas 
para seus colegas têm um tom mais pessoal, 
esse tom desvanece à medida em que escreve 
para uma revista científica ou toma parte de 
revisões. Quando o conhecimento chega ao 
livro didático, a sua história é omitida e se 
torna propriedade pública.

Não esperávamos encontrar a voz pessoal 
dos cientistas nos dois artigos analisados. No 
entanto, isso foi possível em duas situações 
diferentes. Quando os autores do trabalho se 
referiam a outros experimentos e publicações 
de maneira nominal, eles se situavam naque-
le contexto de pesquisa, selecionando o que 
achavam relevante, recuperando informações 
necessárias para o desenvolvimento do pró-
prio projeto. Também houve a utilização da 
1ª pessoa do plural quando eles se referiam 
ao procedimento de investigação em ques-
tão. Mesmo assim, ao longo do texto, essa 
voz vem mesclada com o uso da voz passiva, 
o que dá a sensação de impessoalidade e dis-
tanciamento dos dados e confere caráter de 
objetividade à pesquisa.

Interessante atentar para o fato de que em 
nenhum momento, nos dois artigos, é feita 
tal generalização de que o DNA é o porta-
dor das informações hereditárias de todos 
os seres vivos. O experimento de Avery con-
clui que o DNA é o princípio responsável 
pela transformação bacteriana e o de Her-
shey e Chase faz considerações sobre o pa-
pel do DNA como material hereditário de 
vírus bacteriófagos. Não foi de imediato que 
os cientistas aceitaram mudar o foco da pes-
quisa de proteínas para o DNA. De início, 
não foi dada muita atenção ao experimento 
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de Avery, em 1944. Mas, com o experimen-
to de Hershey-Chase, em 1952, a comuni-
dade começou a pensar que o que funciona 
com vírus e bactérias pode funcionar tam-
bém com organismos pluricelulares. A par-
tir daquela época, o argumento geral de que 
o DNA é o portador das informações here-
ditárias começou a ser testado por geneticis-
tas, bioquímicos e estudiosos interessados 
no mecanismo da replicação. É esse argu-
mento que encontramos hoje em materiais 
de divulgação científica e em livros didáti-
cos. Mesmo assim, alguns livros didáticos 
brasileiros incorporaram os experimentos 
de Griffith, de Avery e de Hershey-Chase 
como forma de justificar e contextualizar 
essa afirmação (ver, por exemplo, AMABIS; 
MARTHO, 2004).

Acreditamos que essa análise trouxe subsí-
dios para a transformação dos artigos ana-
lisados como literatura científica primária 
em literatura científica adaptada (BARAM-
-TSABARI & YARDEN, 2005), em etapa 
posterior da pesquisa em andamento, com 
o objetivo de promover a alfabetização cien-
tífica na educação básica, aproximando as 
metodologias nesse nível de ensino com os 
aspectos investigativos presentes em textos 
científicos originais. 

Para essa transformação serão levados em 
consideração, por exemplo, os dados expe-
rimentais e os modalizadores utilizados nos 
textos originais que conferem um caráter de 
incerteza à atividade científica. Outro aspec-
to importante a ser considerado são as ca-
racterísticas dos argumentos. A análise de-
monstrou que o argumento geral dos textos 
científicos é analítico, e que as informações 
presentes nas conclusões são deduzidas a 
partir dos dados empíricos em relação com 
os procedimentos experimentais; acrescen-
te-se ainda que muitas garantias e apoios 
estão implícitos, já que são compartilhados 
pela comunidade científica. Um texto volta-
do para o Ensino Médio, por exemplo, talvez 
tenha que explicitar esses conhecimentos e 
enfocar os argumentos substanciais, que são 
mais utilizados pelos cientistas (no caso dos 
textos analisados) na formulação de hipóte-
ses de trabalho.

Essa análise pode contribuir também para 
uma leitura mais aprofundada de artigos 
científicos, na medida que evidenciou, a par-
tir da utilização do referencial teórico-meto-
dológico, aspectos importantes da estrutura 
argumentativa dos textos, do raciocínio dos 
pesquisadores e da própria natureza da ativi-
dade científica.
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fazer a observação, assim como os procedi-
mentos a serem seguidos. Todas as etapas 
da preparação da observação constam do 
roteiro, mesmo a parte que não foi realizada 
pelos alunos (exemplo: a etapa de prepara-
ção da solução do corante carmim). A ideia 
é que tenham a possibilidade de saber como 
foi cada passo, inclusive aqueles de que não 
participaram.

Juntamente com uma aluna de graduação em 
Ciências Biológicas da Universidade Federal 
de Goiás, a professora responsável por cada 
turma acompanhou a aula prática, entregan-
do os roteiros aos alunos e explicando passo a 
passo o procedimento de observação. Foram 
confeccionados kits com os materiais neces-
sários para serem trabalhados por duplas de 
alunos, de forma que todos participaram de 
todas as etapas. Durante a aula prática cada 
passo da preparação para a observação foi 
explicado em detalhes para os alunos, mos-
trando a importância de cada procedimento 
do roteiro e fazendo uma comparação com 
outros métodos ou afazeres do cotidiano 

CONTEXTO
Foi escolhido um colégio da rede pública de 
ensino para aplicação da aula de laboratório: 
Colégio Estadual Professor Pedro Gomes, 
localizado em Goiânia, GO. Participaram da 
aula três turmas do 1º ano do Ensino Médio, 
totalizando 80 alunos. Primeiramente, as 
duas professoras ministraram uma aula ex-
positiva sobre mitose, explicando esse conte-
údo como fazem rotineiramente, utilizando 
os recursos que costumam estar ao alcance: 
quadro e giz. Nessa aula, a ênfase esteve so-
bre as fases que compõem o processo de di-
visão celular por mitose.

A AULA NO LABORATÓRIO
O objetivo da aula em laboratório foi a iden-
tificação, em células das raízes de cebola, as 
fases da mitose que os alunos conheceram 
durante a aula expositiva: prófase, metáfase, 
telófase e anáfase. 

Foi elaborado um roteiro (ver anexo) no qual 
estão listados os materiais necessários para 

Uma aula em laboratório, sobre a identificação das fases da mitose em células 
das raízes de cebola, foi planejada e aplicada em 80 alunos de uma escola 

pública de Goiânia. 

Existem vários motivos que levam um professor a optar por uma aula em labora-
tório. Esse tipo de aula, se comparado a uma aula expositiva, tem mais potencial 
para despertar e manter o interesse dos alunos, envolvê-los em investigações cien-
tíficas, desenvolver a capacidade de resolver problemas e ampliar as habilidades de 
observação e registro. No laboratório, os alunos podem ter contato direto com os 
fenômenos manipulando os materiais e equipamentos e observando organismos. 
Enfim, aulas em laboratório, têm grande potencial de proporcionar oportunidades 
para que os alunos aproximem-se de como é construído o conhecimento científico. 

Depois de uma aula expositiva sobre o assunto, elaboramos uma aula prática em 
laboratório sobre as fases da mitose, visando dar ao aluno um papel mais ativo e 
visando promover um aprendizado mais significativo. Tivemos a preocupação em 
utilizar material de baixo custo e de fácil acesso para todas as escolas da rede de 
educação.
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em que também são realizados esses passos. 
Por exemplo: ao usar o corante para ressaltar 
os cromossomos, comentavam sobre outras 
situações em que se aplicam corantes na in-
dústria. Esse procedimento garantiu que os 
alunos não tivessem muitas dúvidas relacio-
nadas ao desenvolvimento do roteiro.

As duplas que tinham alguma dificuldade 
foram auxiliadas pela aluna de graduação 
ou pela professora, que já haviam realizado 
essas observações anteriormente. As maio-
res dúvidas dos alunos foram, sem dúvida, 
identificar qual fase da mitose eles estavam 
observando ao microscópio.

SATISFAÇÃO COM A AULA DE 
LABORATÓRIO
Após a aula, os alunos responderam a um 
questionário para avaliar a satisfação com a 
atividade (anexo II).  De maneira semelhan-
te, os professores responderam a um ques-
tionário, cujo objetivo era avaliar a satisfação 
com a aula em laboratório. 

60% dos alunos responderam que não estive-
ram envolvidos em nenhuma prática durante 
o ano de 2010 e 80% avaliaram a aula prática 
como ótima. Quando questionados se a aula 
prática havia ajudado a assimilar melhor o 
conteúdo visto na teoria, 81% responderam 
que sim. Por meio dessas respostas, ficou cla-
ro que os estudantes sentem que estão assi-
milando melhor o conteúdo quando há uma 
aula de laboratório após uma aula expositi-
va. Alguns alunos, ao saírem do laboratório, 
disseram que foi mais proveitoso ver as fases 
da divisão celular ao microscópio que no es-
quema visto no livro. Ao serem questionados 
se a atividade tinha proporcionado conhe-
cimentos além dos que já possuíam, todos 
os alunos responderam que sim. Pudemos 
observar que os alunos estiveram altamente 
motivados a participar durante toda a ativi-
dade. Percebemos que estavam mais ativos 
e interessados pelo conteúdo, dispostos a 
perguntar e questionar cada etapa, o que é 
um ponto positivo desta proposta de aula em 
laboratório.

Ao avaliarem o material utilizado no labora-
tório, os professores classificaram-no como 
de ótima qualidade, capaz de proporcionar 
uma oportunidade para o aluno perceber, de 

forma mais concreta, como estão dispostos 
os cromossomos nas fases do ciclo celular. 

Os professores também concordam que a 
atividade descrita aqui foi bem aproveitada 
pelos alunos. A sensação dos professores é a 
de que a maioria dos alunos conseguiu as-
similar melhor os conteúdos vistos na aula 
expositiva depois da aula em laboratório. 
Essa sensação ficou comprovada após os alu-
nos fazerem exercícios sobre mitose depois 
da aula prática. Os professores constataram 
que houve um melhor aproveitamento por 
parte dos alunos nesse conteúdo específico 
(mitose), em comparação a outros que foram 
tratados apenas de maneira expositiva. Vale 
ressaltar que não realizamos uma avaliação 
formal da aprendizagem dos conteúdos de 
mitose, mas a satisfação dos alunos é um 
indicador de que se trata de uma alternativa 
interessante, em comparação com uma aula 
expositiva isolada, para o ensino da divisão 
celular.
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lização dos efeitos de diferentes mecanismos 
evolutivos nas populações, além de promover 
a discussão e de reforçar a compreensão de 
conceitos como mutação, deriva genética, fl u-
xo gênico e seleção natural, de forma lúdica e 
prazerosa. 

REGRAS DO JOGO
Participantes: 2 a 5. 

A - Material 
1 tabuleiro, cartas de identidade, cartas sur-
presa (?), pinos (1 para cada jogador), 6 da-
dos, marcadores de fi lhotes (miçangas, canu-
dinhos, palitos de dente ou qualquer outro 
material disponível).

B - Objetivo do jogo:
Acumular mais fi lhotes.

C - Modo de Jogar
Todos os pinos são posicionados na saída do 
tabuleiro.

1) Cada jogador deve lançar os dados para 
defi nir a ordem de início do jogo, que se 
dará em ordem decrescente dos valores 
obtidos. Em caso de empate, os dados de-
vem ser jogados novamente até que haja o 
desempate.

2) Antes do início do jogo, os jogadores devem 
jogar um dado e andar as casas de acordo 
com o número indicado. Para cada uma 
dessas primeiras casas do tabuleiro, há uma 
carta-identidade (Fig. 1) correspondente 
ao indivíduo que o jogador será durante o 
jogo. Estas cartas contêm a taxa de repro-
dução e de predação para cada indivíduo.

PALAVRAS-CHAVE

Genética de Populações, 
Evolução, Jogo Didático.

De fato, a diferenciação entre os organis-
mos, que gerou grande parte da diversida-
de que conhecemos, provavelmente passou 
pela diferenciação entre populações. Por este 
motivo, é fundamental a compreensão dos 
mecanismos responsáveis pelas modifi ca-
ções da composição genética das populações 
ao longo do tempo, que são basicamente a 
mutação, o fl uxo gênico, a seleção natural e 
a deriva genética (FALCONER; MACKAY, 
1996). 

Apesar da enorme importância destes me-
canismos na compreensão do processo evo-
lutivo e consequentemente dos padrões de 
diversidade existentes no planeta, eles ainda 
são mal compreendidos pelos estudantes ao 
fi nal do ensino médio (SCHEID; FERRA-
RI, 2005). Isto pode ser simplesmente o re-
fl exo da falta de conhecimento sobre o tema 
por parte dos professores, o que por sua vez 
refl ete falhas na formação dos mesmos du-
rante o terceiro grau.  A situação se torna 
ainda mais grave pela carência de metodolo-
gias alternativas para fi xação desses conceitos 
(GOEDERT, 2004; TIDON; LEWON-
TIN, 2004; MELLO, 2007).

Dessa forma, é necessário proporcionar aos 
professores estratégias de ensino e apren-
dizagem, além de criar novos recursos di-
dáticos, adequados ao espaço e ao tempo 
disponível em aula, que permitam supe-
rar as difi culdades associadas ao ensino e à 
aprendizagem de Genética, em particular 
de Genética de Populações (GRIFFITHS; 
MAYER-SMITH, 2000).

Neste contexto, nosso objetivo ao apresentar 
o “Jogo da Evolução” é o de facilitar a visua-

Evolução é o processo pelo qual todas as formas de vida se modifi cam ao longo 
das gerações. Pode ser defi nida ainda como qualquer alteração na constituição 

genética de uma população, ou seja, qualquer alteração na frequência dos alelos. 
Estas alterações podem ser melhor compreendidas pelo estudo de genética de po-
pulações, uma disciplina que surgiu pela junção da Genética Mendeliana com a 
Evolução Darwinista (HARTL ;CLARK, 2007).
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3) A cada jogada, cada competidor deve seguir 
as orientações da casa em que parou (exceto 
depois de receber a orientação de avançar 
ou retornar casas).

4) Ganha o jogador que tiver mais filhotes vi-
vos ao final do jogo ou aquele que conseguir 
acertar o TENTE A SORTE no final do 
tabuleiro. 

D – Entendimento das Ordens
a - Reprodução

Sempre que o jogador PASSAR pela 
casa REPRODUÇÃO, gerará descen-
dentes. Para estabelecer o número de fi-
lhotes, o jogador deve lançar o número 
de dados indicado na carta-identidade (o 
jogador com a mutação “Rabo Azul”, por 
exemplo, joga sempre 3 dados para se re-
produzir). O dado de maior valor nesta 
jogada define o número de filhotes que 
serão produzidos.

b - Predação

Sempre que PASSAR pela casa PRE-
DAÇÃO, o jogador perderá alguns de 
seus filhotes. Para estabelecer o número 
de filhotes perdidos, um segundo joga-
dor (apenas para representar o predador) 
lança 3 dados. O primeiro jogador lança 
o número de dados indicado na carta-
-identidade (o jogador com a mutação 
“Rabo Azul”, por exemplo, lança sempre 
1 dado nesta ocasião). A diferença entre o 
maior número do predador e o maior do 
jogador será o número de filhotes perdi-
dos. Por exemplo, se o predador sorteia 6 
como o maior número e o jogador sorteia 
3, este participante perderá 3 filhotes (6 - 
3 = 3). No entanto, se o jogador sortear 
um número maior ou igual ao número do 
predador, ele não perderá nenhum filhote.

c - Casa “4”

Quando parar por esta casa, o jogador deve 
lançar um dado. Se ele tirar um número 
maior ou igual a 4, nada acontece. Porém, 
se esse número for menor que 4, ele retor-
nará à primeira casa da ilha anterior.

d - Casa “?”

Quando parar nesta casa, o jogador tira 
uma carta “?” (Fig. 2) e age conforme in-
dicado nela.

e - Casa “Bifurcação”

Na terceira ilha, ao chegar à bifurcação, o 
jogador deve seguir o caminho de acordo 
com o número obtido no dado antes de 
chegar a esta casa (par ou ímpar). Caso 
pare em cima da bifurcação, o jogador 
deve pular para a próxima casa levando 
em consideração se o número tirado no 
dado é par ou ímpar. Se for par, ele deve 
seguir o caminho reto, como indicado no 
tabuleiro, mas se for ímpar, ele deve seguir 
o caminho alternativo (desvio para baixo).

f - Fim do Jogo

Ganha o jogo quem tiver mais filhotes vi-
vos ao final do tabuleiro.

O primeiro jogador que chegar ao fim do 
tabuleiro ganha seis filhotes como bônus. 

g - Tente a Sorte

Caso queira TENTAR A SORTE e ga-
nhar o jogo independentemente do nú-
mero de filhotes, o jogador que chegar 
ao final do tabuleiro deve escolher dois 
números e lançar dois dados. Se conse-
guir obter os números escolhidos, ganha 
o jogo, que termina neste momento. Caso 
contrário, perderá todos os filhotes. 

Caso ninguém queira TENTAR A SOR-
TE, todos devem esperar até o penúltimo 
jogador chegar ao fim do tabuleiro para 
então se fazer a contagem dos filhotes.

O último jogador não sofre nenhuma pe-
nalidade, porém o jogo termina antes que 
ele chegue ao fim do tabuleiro.

O JOGO E A EVOLUÇÃO
O jogo da evolução é baseado principalmen-
te em três processos da genética de popula-
ções: mutação, deriva genética e seleção na-
tural. O jogo representa a migração de aves 
que passam por 5 ilhas com características 
peculiares. A primeira e a quinta ilha são os 
locais de partida e destino desses indivíduos, 
respectivamente. A segunda ilha é uma flo-
resta, a terceira uma cidade e, a quarta, um 
deserto. Cada uma dessas ilhas possui “casi-
nhas” que demonstram suas características. 
Portanto, é interessante mostrar aos estu-
dantes que nenhum genótipo é o melhor em 
todos os ambientes. Por exemplo, o genótipo 
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que determina o fenótipo “camuflagem” pode 
ser importante na floresta, mas em um de-
serto pode não ter muito valor no sentido de 
evitar a predação. Desse modo, o estudante 
poderá perceber que o efeito da seleção natu-
ral depende do ambiente.

Cabe lembrar que a seleção natural nada 
mais é que o mecanismo evolutivo que faz 
com que os tipos mais bem adaptados (com 
maiores probabilidades de sobrevivência e 
reprodução) aumentem de frequência em 
uma população, desde que estas característi-
cas sejam herdadas e que haja variação. Nes-
te jogo, ganha o competidor que acumular o 
maior número de filhotes, ou seja, aquele que 
produzir mais filhotes (maior taxa reprodu-
tiva) viáveis (que chegam à fase adulta) do 
que os outros jogadores.

As aves do jogo, determinadas pela carta-
-identidade, podem ter quatro fenótipos di-
ferentes, resultantes de quatro mutações, ge-
rando fenótipos diferentes do tipo selvagem 
(sem mutação). Caso seja necessário discutir 
estas mutações com os estudantes, é preciso 
enfatizar que não são deletérias, são domi-
nantes (apenas um alelo mutado confere o 
novo fenótipo ao indivíduo) e que cada indi-
víduo só pode sofrer uma mutação (restrição 
do jogo, organismos reais podem ter mais de 
uma mutação).  Além disso, o jogo tem mais 
uma simplificação: todos os descendentes 
do indivíduo mutado herdam e expressam 
a mesma mutação. As mutações definirão as 
taxas de reprodução e predação. Os fenóti-
pos “rabo azul” e “canto atraente”, apesar de 
serem favorecidos na reprodução (têm maior 
probabilidade de tirar um número alto nos 
dados), são desfavorecidos na predação por 
terem requisitos que chamam tanto a aten-
ção de parceiros sexuais como de predado-
res. Já o fenótipo “camuflado” é favorecido na 
predação (tem maior probabilidade de sor-
tear nos dados um número maior do que o 
do predador) e desfavorecido na reprodução. 
Os fenótipos “bico forte” e “sem mutação” 
não são favorecidos nem desfavorecidos em 
nenhum dos dois casos.

Apesar da importância da seleção natural 
neste jogo, o acaso predomina no jogo, fazen-
do com que a deriva genética seja o mecanis-
mo mais importante em estudo. Os eventos 
fortuitos que ocorrem ao longo do jogo de-

terminam qual a frequência de cada uma das 
mutações ao final do mesmo (o fenótipo que 
tem mais descendentes no fim do jogo será 
mais bem representado na próxima geração). 
Se, por exemplo, o fenótipo de rabo azul ga-
nhasse o jogo com 10 filhotes, e o camuflado 
não tivesse nenhum descendente ao final, e os 
outros três fenótipos deixassem 2 descenden-
tes cada, na próxima geração, ao invés de 20% 
de cada mutante, teríamos aproximadamente 
62,5% de pássaros com rabo azul, e 12,5% de 
cada um dos outros fenótipos que restaram. 
Considerando que os fenótipos são genetica-
mente determinados, teríamos as frequências 
gênicas da população alteradas drasticamente 
apenas pela obra do acaso. Isso também pode 
ser mostrado aos estudantes ao longo do jogo, 
em diferentes momentos. 

Se a evolução é definida como alteração das 
frequências gênicas em uma população, isso 
significa que o simples fato de se ter poucos 
indivíduos em uma população gera evolução, 
ou alteração das frequências gênicas. Quanto 
menor a população, maior o desvio das fre-
quências gênicas causado simplesmente pelo 
acaso. Desastres, desmatamentos, queima-
das podem reduzir drasticamente o tamanho 
de uma população, enquanto outros fatores 
podem fazê-la aumentar. Nessas reduções 
fortuitas, algumas variantes (alelos) podem, 
simplesmente, ser perdidas, enquanto outras 
podem aumentar tanto em frequência que 
logo passariam a predominar na população. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este jogo foi confeccionado para ser usado 
tanto no ensino fundamental como no ensi-
no médio pelo fato de que o estudante não 
precisa ter um conhecimento inicial sobre 
evolução para jogar. O que torna este jogo 
uma ferramenta didática são as discussões 
geradas por ele. 

O tabuleiro possui poucas “casinhas” para 
que o jogo possa ser usado em uma aula de, 
por exemplo, 50 minutos. Assim, haverá 
tempo suficiente para as explicações sobre o 
jogo e para os alunos jogarem. Recomenda-
-se que os estudantes joguem mais de uma 
vez para que seja possível observar todos os 
processos e perceber que tais processos na 
natureza estão acontecendo simultaneamen-
te e interferindo um no outro.
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Canudos de plástico coloridos podem ser usados para representar os cariótipos 
de mulheres e homens normais e de portadores das síndromes de Down, 

Turner e Klinefelter. 

A atividade proposta tem por objetivo facilitar a compreensão do cariótipo humano. 
Antes do desenvolvimento da atividade prática, recomenda-se ministrar aula 
teórico-ilustrativa sobre a estrutura dos cromossomos. Esta aula prévia visa facilitar 
os procedimentos a serem realizados pelos próprios alunos durante a atividade.
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MATERIAIS NECESSÁRIOS
• Canudos de plástico coloridos

• Tesoura sem ponta

• Régua milimetrada

• Barbante

• Cartolina de cor clara

• Pincéis

PLANEJAMENTO 
DA ATIVIDADE
A turma deverá ser divida em grupos, cada 
um deles deverá conter todos os materiais 
listados acima. Antes de iniciar, o professor 
deverá sortear qual o cariótipo que deverá 
ser confeccionado por cada grupo (feminino, 
masculino, síndrome de Down, Turner ou 
Klinefelter). 

O professor deverá fornecer aos alunos os 
passos para a confecção do devido cariótipo 
(descritos a seguir), de forma que eles pos-
sam entender as características de cada par 
de cromossomos e dos seus grupos. 

CARIÓTIPO FEMININO
GRUPO A - Pares 1, 2 e 3.

1- São os maiores cromossomos do carióti-
po. Os alunos deverão dobrar ao meio seis 
canudos da mesma cor e cortá-los. 

2- Unir os pares e fi xá-los com barbante, 
formando os braços superior e inferior.

3- Cortar parte dos braços (caso seja neces-
sário) para ajustar a posição da constrição 
primária.

•Par 1 (metacêntrico): Não haverá corte 
dos braços

• Par 2 (submetacêntrico): Cortar 2 cm do  
braço superior.

• Par 3 (metacêntrico): Como esse par é 
menor que o 1, deverão ser cortados 1,5 
cm dos braços superior e inferior.

GRUPO B - 
PARES 4 E 5

1- São cromossomos grandes, ligeiramente 
menores que os do grupo A. Os alunos de-
verão dobrar ao meio seis canudos de mes-
ma coloração e cortá-los. 

2- Unir os pares e fi xá-los com barbante, 
formando os braços superior e inferior.

3- Ajustar o tamanho dos cromossomos e 
a posição da constrição primária mediante 
corte dos braços:

• Par 4 (submetacêntrico): Cortar 2 cm do 
braço superior e 1 cm do inferior.

• Par 5 (submetacêntrico): Como este par 
tem tamanho semelhante ao 4, cortam-
-se 2 cm do braço superior e 1,1 cm do 
inferior.

GRUPO C - 
PARES 6, 7, 8, 9, 10, 11 E 12

1- São cromossomos de tamanho médio. 
Dezesseis canudos de mesma cor deverão 
ser dobrados ao meio e cortados. 

2- Unir os pares e fi xá-los com barbante, 
formando os braços superior e inferior.

3- Ajustar a posição da constrição primária 
mediante corte dos braços. Como todos os 
pares deste grupo são e de tamanho menor 
que os cromossomos dos grupos anteriores, 
deve-se proceder da seguinte forma:

• Pares 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 (submetacên-
tricos): Cortar 3 cm do braço superior e 1 
cm do inferior.

GRUPO D - 
PARES 13, 14 E 15 (FIGURA 1)

1- São cromossomos de tamanho médio e 
cada par é ligeiramente menor que o par 
precedente. Seis canudos de mesma cor de-
verão ser dobrados ao meio e cortados.

2- Unir os pares e fi xá-los com barbante, 
formando os braços superior e inferior.

3-  Ajustar o tamanho dos cromossomos e 
a posição da constrição primária mediante 
corte dos braços:

• Pares 13, 14 e 15 (acrocêntricos): Cortar 4 
cm do braço superior e 1,5 cm do inferior.

MONTAGEM DE 
CARIÓTIPO HUMANO: 
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GRUPO E -  
PARES 16, 17 E 18 (FIGURA 1)

1- São cromossomos pequenos. Seis canu-
dos de mesma cor deverão ser dobrados ao 
meio e cortados.

2- Unir os pares e fixá-los com barbante, 
formando os braços superior e inferior.

3- Ajustar o tamanho dos cromossomos e 
a posição de constrição primária mediante 
corte dos braços:

• Par 16 (metacêntrico): Cortar 3,5 cm do 
braço superior e 3,5 cm do inferior.

• Pares 17 e 18 (submetacêntricos): Cortar 
5 cm do braço superior e 2 cm do braço 
inferior.

GRUPO F -  
PARES 19 E 20 

1- São cromossomos bem pequenos. Qua-
tro canudos de mesma cor deverão ser do-
brados ao meio e cortados.

2- Unir os pares e fixá-los com barbante, 
formando os braços superior e inferior.

3- Ajustar o tamanho dos cromossomos e 
a posição de constrição primária mediante 
corte dos braços da seguinte forma:

• Pares 19 e 20 (metacêntricos): Cortar 4 
cm do braço superior e 3,8 cm do braço 
inferior.

GRUPO G -  
PARES 21, 22 E XX.

1- São os cromossomos de menor tamanho 
do cariótipo. Quatro canudos de mesma cor 
deverão ser dobrados ao meio e cortados.

2- Unir os pares e fixá-los com barbante, 
formando os braços superior e inferior.

3- Ajustar o tamanho dos cromossomos e a 
posição constrição primária mediante corte 
dos braços da seguinte forma:

• Pares 21 e 22 (acrocêntricos): Cortar 5 
cm do braço superior e 2,5 cm do braço 
inferior.

• Cromossomos sexuais femininos (meta-
cêntricos): Cromossomos de tamanho 

médio. Utilizar dois canudos (com mes-
ma coloração utilizada no Grupo C) do-
brá-los ao meio e fixá-los com barbante. 
Cortar 4 cm do braço superior e 3,8 cm 
do braço inferior de ambos pares.

CARIÓTIPO MASCULINO
Seguir os mesmos passos anteriores para to-
dos os grupos, com exceção dos cromosso-
mos sexuais.

• Cromossomos sexuais masculinos: Utili-
zar um canudo (de mesma cor utilizada 
no Grupo C) dobrá-lo ao meio e fixá-
-lo com barbante.  Cortar 4 cm do bra-
ço superior e 3,8 cm do braço inferior 
de ambos pares. Para o cromossomo Y 
(acrocêntrico) utilizar coloração diferen-
te. Cortar 7 cm do braço superior e 4 cm 
do braço inferior.

CARIÓTIPO SÍNDROME DE 
DOWN (TRISSOMIA DO 21)
Seguir os mesmos passos anteriores para to-
dos os grupos. Deverá ser confeccionado um 
cromossomo 21 (acrocêntrico) a mais.

CARIÓTIPO SÍNDROME DE 
TURNER (45, X0)
Seguir os mesmos passos anteriores para to-
dos os grupos, com exceção dos cromosso-
mos sexuais, onde haverá apenas 1 cromos-
somo X.

CARIÓTIPO SÍNDROME DE 
KLINEFELTER (47, XXY)
Seguir os mesmos passos anteriores para 
todos os grupos, com exceção dos cromos-
somos sexuais. Deverão ser confeccionados 
dois cromossomos X e um cromossomo Y. 
Da seguinte maneira:

• Cromossomos sexuais: Para os cromos-
somos X utilizar um canudo (de mesma 
cor utilizada no Grupo C), dobrá-lo ao 
meio e fixá-lo com barbante. Cortar 4 
cm do braço superior e 3,8 cm do braço 
inferior de ambos pares. Para o cromos-
somo Y (acrocêntrico) utilizar coloração 
diferente. Cortar 7 cm do braço superior 
e 4 cm do braço inferior.
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DISCUSSÃO DA ATIVIDADE
Ao final da atividade, cada grupo de alunos 
deverá colar os cromossomos confecciona-
dos em cartolinas e expor aos demais grupos 
o seu cariótipo. Os demais alunos tentarão 
adivinhar qual o indivíduo que possui aquele 
cariótipo (homem, mulher, portador da sín-
drome de Down, etc.). Além disso, os alunos 
do grupo podem ser questionados para:

1. identificar, com o pincel na cartolina, as 
características (tamanho e posição da cons-

trição primária) dos cromossomos de cada 
grupo;

2. identificar quais os cromossomos que de-
terminam o sexo e qual a diferença estrutu-
ral entre eles;

3. assinalar em qual etapa do ciclo celular a 
célula se encontra e justificar;

4. relatar a importância do processo de du-
plicação celular antes da divisão;

5. demonstrar como os cromossomos esta-
riam durante a metáfase (FIGURA 1).

Figura 1. 
Cariótipos montados 
com canudos e barbante. 
Os autossomos estão 
representados nos grupos de A 
a G. Para compor os cariótipos, 
deve-se acrescentar ainda os 
cromossomos sexuais, aqui 
representados separadamente 
nos casos de homens, mulheres 
e nas síndromes de Klinefelter e 
Turner. A síndrome de Down é 
um caso de trissomia.
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Entendendo a  
seleção natural

MATERIAL DIDÁTICO
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No entanto, do ponto de vista da sua trans-
posição didática, o tema é problemático. 

De fato, o conceito de evolução mostra-se per-
meado por obstáculos epistemológicos, de fun-
do ideológico, filosófico e teológico, o que torna 
sua abordagem em contexto de sala de aula par-
ticularmente difícil, tanto no ensino, por parte 
dos professores, quanto na aprendizagem, por 
parte dos alunos. Deve-se enfatizar que a com-

preensão dos processos evolutivos tem um papel 
central na conceitualização de todos os temas da 
Biologia (ALMEIDA; FALCÃO, 2005). 

Vários trabalhos desenvolvidos na área da edu-
cação em ciências apontam para dificuldades 
no processo de ensino e aprendizagem da teoria 
evolutiva (BIZZO 1994, TIDON; LEWON-
TIN, 2004, COIMBRA; SILVA, 2007), Neste 
caminho, pesquisas relacionadas com a evolução 
biológica têm mostrado que o ensino desta não 
é satisfatório e apontam para a necessidade de 
uma melhoria no processo de ensino e aprendi-
zagem no contexto da biologia evolutiva.

Entre os diversos temas da Biologia, a Evolução Biológica é um dos mais 
polêmicos, pois fornece a compreensão das características fundamentais da 

vida, bem como, as relações dos organismos com o seu ambiente, sendo reconhecida 
como um tema unificador na Biologia. O Ministério da Educação, por meio dos 
Parâmetros e Diretrizes Curriculares Nacionais, reconhece a importância da 
evolução e sugere sua inserção no ensino como eixo integrador que envolva todas 
as áreas da Biologia (BRASIL, 1999).
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de sobrevivência e reprodução. Inicialmen-
te, as quatro populações apresentam 20 in-
divíduos cada, além das mesmas condições 
de sobrevivência e reprodução. Entretanto, 
ao longo da jornada, as populações são sub-
metidas a diferentes condições ambientais 
(disponibilidade de recursos alimentares e 
água, doenças, secas, inundações, etc), possi-
bilitando a atuação da seleção natural sobre 
as características herdáveis (genéticas) que 
diferenciam os indivíduos entre si, de for-
ma que os mais resistentes a determinadas 
condições sobrevivam e se reproduzam. As 
populações poderão ganhar ou perder indi-
víduos, podendo, até mesmo, se extinguir. 
A população “vencedora”, ou seja, aquela 
que chegando ao novo local vai ter excelen-
tes condições de sobrevivência e reprodução 
será calculada do seguinte modo: 

Ordem de chegada + número de 
sobreviventes (mínimo de 5)

Ordem de chegada
Primeiro lugar = 20 pontos

Segundo lugar = 10 pontos

Terceiro lugar = 5 pontos

Quarto lugar = 3 pontos

Componentes do jogo
• Dois dados (um dado normal com os nú-

meros de 1 a 6 e outro com a cor vermelha 
de um lado e verde de outro).

• 100 peões, divididos em quatro popula-
ções de 20 indivíduos, além de 20 indiví-
duos que serão os filhotes (que irão nascer 
no decorrer do jogo). 

• Um tabuleiro com dois caminhos, um ver-
de e outro vermelho.

• Um baralho com 28 cartas verdes e 28 
cartas vermelhas. As cartas verdes contêm 
condições favoráveis à sobrevivência e re-
produção dos indivíduos de uma popula-
ção, enquanto as vermelhas contêm condi-
ções desfavoráveis.

REGRAS 
O jogo comporta quatro jogadores. Um nú-
mero menor de participantes é possível, mas 
não é o ideal. Cada jogador recebe uma po-
pulação de 20 indivíduos, os quais devem ser 

Reconhecendo as dificuldades para se mi-
nistrar conteúdos de Evolução no ensino 
fundamental e médio, elaboramos um jogo 
didático como uma forma de contribuir para 
os processos de ensino e aprendizagem nes-
tes níveis de ensino, facilitando assim a com-
preensão de conteúdos de forma motivante 
e divertida.

O jogo didático caracteriza-se como uma im-
portante alternativa para auxiliar no proces-
so de ensino e aprendizagem por favorecer 
a construção pelos alunos de seus próprios 
conhecimentos num trabalho em grupo, a 
socialização de conhecimentos prévios e sua 
utilização para a construção de conhecimen-
tos novos e mais elaborados.

Na prática educativa, o professor deve re-
ver a utilização de propostas pedagógicas 
passando a adotar aquelas que atuem nos 
componentes internos da aprendizagem, já 
que estes não podem ser ignorados quando 
o objetivo é a apropriação de conhecimentos 
por parte do aluno (KISHIMOTO, 1996).

Sendo assim, o jogo pedagógico ou didático 
é aquele fabricado com o objetivo de propor-
cionar determinadas aprendizagens, diferen-
ciando-se do material pedagógico, por conter 
o aspecto lúdico (CUNHA, 1988), e utili-
zado para atingir determinados objetivos 
pedagógicos, sendo uma alternativa para se 
melhorar o desempenho dos estudantes em 
alguns conteúdos de difícil aprendizagem 
(GOMES et al, 2001).

OBJETIVO 
A proposta desenvolvida teve como objetivo 
elaborar e confeccionar um jogo didático des-
tinado a alunos do ensino médio que auxilie 
a compreensão e aprendizagem do conteúdo 
de Evolução. Também pode ser usado com 
estudantes do Ensino Fundamental, desde 
que se retirem algumas cartas relacionadas 
a conceitos mais complexos, só estudados a 
partir do Ensino Médio.

DESENVOLVIMENTO
Princípio do jogo 
O jogo constitui-se em quatro populações de 
uma mesma espécie animal, as quais devem 
ser conduzidas de seus habitats originais a 
um local que oferece excelentes condições 

MATERIAL DIDÁTICO
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colocados em um dos círculos no tabuleiro. 
Um peão irá se mover no tabuleiro, repre-
sentando toda a população. O baralho deve 
ficar separado em dois blocos (montes), um 
com as cartas verdes e outro com as verme-
lhas, as quais devem ser embaralhadas no 
início do jogo. Cada jogador joga os dois da-
dos simultaneamente. Um dos dados dará o 
número de casas a ser percorrida, e o outro, 
o caminho. Cada vez que o jogador cair em 
uma das casas marcadas deverá tirar uma 
carta do baralho verde ou vermelho, de acor-
do com o caminho que estiver percorrendo, 
e fazer o que a carta mandar. Ao final do ca-
minho, as populações deverão chegar a um 
novo local, que oferece ótimas condições de 
sobrevivência e reprodução. Para atingir este 
local, deve-se jogar o dado quantas vezes fo-
rem necessárias até sair o número exato de 
casas para atingi-lo. O jogo termina quando 
a terceira população atingir o final do jogo. 
Porém, o vencedor será aquele que atingir a 
maior pontuação. Esta deverá ser calculada 
somando os pontos adquiridos com a ordem 
de chegada ao término do jogo ao número de 
indivíduos da população, desde que a popu-
lação tenha um mínimo de cinco indivíduos. 
Populações com menos de 5 indivíduos não 
pontuam, mas continuam no jogo até o final.

PARTICIPAÇÃO  
DO PROFESSOR 
É fundamental que o professor participe ati-
vamente do jogo, discutindo os conceitos so-
bre os fatores evolutivos apresentados no ta-
buleiro. Também é fundamental mostrar aos 
alunos em quais momentos a seleção natural 
pode atuar (ou seja, quando um determina-
do fator ambiental provocar uma resposta 
em função da variabilidade genética presen-
te na população), assim como os momentos 
em que a seleção natural não vai atuar (por 
exemplo, na carta com os dizeres “Está um 
lindo dia, com sol e temperatura agradável”).

O professor precisa enfatizar para os alunos 
que a seleção natural age somente quando 
há variabilidade genética em uma população 
e que sem essa, não há evolução. Também é 
necessário enfatizar que a seleção natural age 
em função das condições ambientais num 
dado momento. Em certo período, a sele-
ção pode atuar diminuindo a frequência de 

genótipos que naquele ambiente não estão 
contribuindo para a sobrevivência e repro-
dução dos indivíduos que o possuem, mas 
se as condições ambientais se alterarem, esse 
mesmo genótipo pode vir a ser selecionado 
positivamente, aumentando em freqüência, 
se aumentar as chances de sobrevivência de 
seus portadores.

O jogo foi utilizado em oficinas com pro-
fessores e também com alunos do ensino 
fundamental e ensino médio noturno que se 
mostraram, em ambos os casos, motivados e 
entusiasmados com a dinâmica da atividade.
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Introdução 
(invasão) de uma 
espécie exótica, 

provocando 
competição por 

alimento. Morreram 
três indivíduos de 

sua população.

O inverno foi 
muito rigoroso, 
dois terços dos 
indivíduos da 
sua população 

morreram.

O rio onde 
a população 

ingeria água foi 
contaminado por 
agrotóxicos das 

lavouras próximas 
e a metade da 

população morreu.

Sua população 
foi infectada por 

endoparasitas 
e perdeu dois 

fi lhotes.

Há pouco alimento 
disponível e cinco         

indivíduos da 
sua população 
migraram para 
a população à 

esquerda.

Houve uma 
mudança brusca 
de temperatura e 

20% dos indivíduos 
de sua população 

morreram.

Há pouco alimento 
disponível e cinco 

indivíduos da 
sua população 

migraram para a 
população à direita.

Ocorreu uma seca 
severa e diminuiu 

a quantidade 
de alimento 

disponível. Volte 
três casas.

Cartas
MATERIAL DIDÁTICO

Ocorreu uma seca 
severa e diminuiu 

a quantidade 
de alimento 

disponível. Você 
perdeu 20% de sua 

população.

Após uma 
inundação, você 
perdeu 5% dos 

indivíduos de sua 
população.

Sua população 
foi infectada por 
um novo tipo de 

vírus. Apenas 50% 
dos indivíduos 

resistiram.

Os predadores 
atacaram dois 

indivíduos de sua 
população.
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A população 
precisa descansar, 
fique uma rodada 

sem jogar.

Ocorreu uma 
grande queimada 
na área que sua 

população ocupava, 
morreram cinco 

indivíduos.

Sua população 
precisa atravessar 
o rio, mas choveu 
muito e ele esta 
cheio. Fique uma 

vez sem jogar.

A temperatura está 
muito alta, fique 
uma rodada sem 

jogar.

Sua população 
precisa atravessar 

uma montanha para 
prosseguir, e este 
percurso demanda 
tempo.  Fique duas 
rodadas sem jogar.

Um tipo de doença 
causada por uma 

bactéria patogênica 
infectou a sua 

população. Todos 
os indivíduos são 
geneticamente 

suscetíveis à infecção e 
ficaram doentes. Volte 
para o início do jogo.

Alguns filhotes 
se desgarraram e 
ficaram para trás, 
volte cinco casas.

Esta ocorrendo uma 
grande tempestade, 
sua população não 
pode prosseguir, 
fique uma rodada 

sem jogar.

A sua população se 
alimentou de uma planta 

contendo uma substância tóxica. 
Geralmente, a ingestão dessa 

planta não tem efeitos maiores, 
pois a toxina é rapidamente 

metabolizada por uma enzima. 
Entretanto, vários indivíduos da 
sua população são homozigotos 

para um alelo mutante que 
codifica uma forma inativa da 

enzima e, consequentemente, são 
incapazes de metabolizar a toxina, 

que provoca dor estomacal e 
diarréia. Volte 5 casas.

Uma doença 
causada por uma 
bactéria atingiu 

todos os indivíduos 
da população. Volte 

para o início do 
jogo.

Floresta muito 
densa e com 

espinhos, volte 
cinco casas para 

tentar outro 
caminho.

O rio onde a sua população 
ingeriu água foi contaminado por 
certo tipo de agrotóxico utilizado 

nas lavouras próximas, o qual 
é metabolizado por 3 tipos de 

enzimas codificadas por 3 locos 
cromossômicos diferentes. Metade 

da sua população morreu, pois 
era constituída de indivíduos 

homozigotos para alelos mutantes 
em um dos locos, e produzia uma 
forma inativa da enzima, incapaz 

de metabolizar o agrotóxico. Retire 
metade dos seus indivíduos.

A área está 
inundada, volte 

cinco casas.

O inverno está 
muito rigoroso, a 
locomoção está 

difícil, fique uma 
rodada sem jogar.

Uma bactéria 
presente na água 
ingerida de um 
rio provocou 

diarréia em vários 
indivíduos da 

população, fique 
uma rodada sem 

jogar.

Predadores estão à 
espreita, cuidado! 
Fique uma rodada 

sem jogar.
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Os indivíduos de 
sua população têm 
grande habilidade 
de movimentação, 

apresentando maior 
chance de escapar de 

predadores e, portanto, 
de sobrevivência. 

Avance quatro casas.

Dois indivíduos 
da população 

na sua diagonal 
migraram para a 
sua população.

A estação 
reprodutiva 

foi excelente, 
nasceram muitos 

filhotes. Para 
cada 2 indivíduos 
(um macho e uma 
fêmea) nasceu um 

filhote.

Estação do ano com 
chuvas regulares. 
Ótimas condições 
de sobrevivência 

e reprodução para 
sua população. 

Avance cinco casas.

Sua população 
resistiu a um 

inverno rigoroso, 
avance duas casas.

O ambiente pelo qual 
sua população está 
passando apresenta 

uma alimentação 
rica em nutrientes, 
córregos de água 

pura e temperatura 
amena. Não há espécies 

competidoras ou 
predadoras. Jogue 

outra vez.

Sua população 
resistiu a uma seca 
severa, avance duas 

casas.

A população 
resistiu bem a uma 
virose, avance três 

casas.

Dois indivíduos 
desgarraram-se da 
população na sua 
diagonal e agora 
se juntaram a sua 

população.

A população a 
sua esquerda está 
com dificuldades 
para encontrar 

alimentos, 
cinco indivíduos 
migraram para a 
sua população.

Não há predadores 
por perto, avance 

três casas.

A população a 
sua direita está 

com dificuldades 
para encontrar 

alimentos, 
cinco indivíduos 
migraram para a 
sua população.

MATERIAL DIDÁTICO

Sua população 
encontrou um novo 

local com grande 
disponibilidade 
de alimentos. 

Nasceram cinco 
filhotes.

Uma doença 
dizimou uma 
espécie que 

competia por 
alimento, portanto 
há mais alimento 

disponível. Avance 
três casas.

Primavera amena, 
com boa floração.

Migraram 5 
indivíduos para a 
sua população.

Ambiente perfeito 
para camuflagem, 

sua população 
não será predada. 

Avance duas casas.
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Sua população 
sobreviveu a uma 
mudança brusca 
de temperatura, 

avance duas casas.

Sua população 
passou por um lago 
com sombra e água 
fresca, recuperou 
as energias. Jogue 

novamente.

A lua cheia esta 
iluminando a noite, 
sua população pode 
prosseguir. Avance 

três casas.

A taxa de mutações em geral 
é baixa, mas uma mutação 
rara e benéfica ocorreu em 

um indivíduo da população há 
várias gerações passadas e foi 
fixada na geração atual (isto é, 

todos os indivíduos a possuem). 
Essa mutação aumenta a 

resistência dos indivíduos a 
alguns fungos patogênicos 

presentes no ambiente em que 
a população vive. Avance 4 

casas.

Chuva leve 
refrescou o dia. 

Avance duas casas.

A sua população 
apresenta uma 

alta variabilidade 
genética em alguns 
locos relacionados à 

resposta imune contra 
parasitas, de forma 

que poucos indivíduos 
ficam doentes por não 
conseguirem eliminar 
o parasita. Avance 3 

casas.

Está um lindo 
dia, com sol e 
temperatura 

agradável. Jogue 
novamente.

Há predadores por 
perto, mas a sua 

população tem cores 
que permitem uma 
ótima camuflagem 

no ambiente em que 
se encontram nesse 

momento.

A população está 
bem nutrida, jogue 

outra vez.

Época de 
acasalamento 

avance duas casas.

Uma inundação 
atingiu a população 

a sua esquerda, 
chegaram cinco 

novos migrantes.

Sua população 
passou por um rio 
de águas limpas e 

frescas e revigorou-
se após uma longa 
caminhada. Jogue 

outra vez.
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GENÉTICA
escolhas que 
  nossos avós 
    não faziam
AUTORA Mayana Zatz
EDITORA Globo
2011

Impasses e dilemas formam o recheio do 
livro escrito pela professora Mayana Zatz. 
Por conta da sua ampla experiência no ser-
viço de Aconselhamento Genético oferecido 
pelo Instituto de Biociências da Universi-
dade de São Paulo, a geneticista colecionou 
inúmeros casos intrigantes em que o conhe-
cimento sobre genética é o pano de fundo 
para discussões éticas. Além das questões 
oriundas do aconselhamento genético, 
Mayana apresenta refl exões sobre o projeto 
Genoma Humano e sobre o uso de células 
tronco embrionárias. 

As perguntas apresentadas ao longo de cada 
um dos 13 capítulos são muito mais intri-
gantes que as respostas. Como não se trata 
de um livro de fi cção, as soluções para os 
problemas descritos nem sempre são as mais 
interessantes. No entanto, não frustram o 
leitor, pois evidenciam como essa área da Ci-
ência tem gerado questões que devem ser de-
batidas urgentemente por diferentes setores 
da sociedade.

Um dos casos apresentados é o de João, nome 
fi ctício de um rapaz de 18 anos. Ele procurou 
o serviço de aconselhamento genético para 
saber se, assim como o seu pai, ele poderia 
desenvolver uma doença neurológica sem 
cura, a coreia de Huntington. Essa doença 

grave geralmente acomete indivíduos com 
mais de 40 anos e leva à deterioração intelec-
tual. Por se tratar de uma doença autossômi-
ca dominante, a chance do rapaz ter herdado 
o alelo causador da doença é de 50%. No lu-
gar do rapaz, você gostaria de saber se tem 
esse alelo? E no lugar da pesquisadora, você 
realizaria o teste genético?

Para cada assunto abordado, a autora busca 
explicar os fundamentos da Biologia essen-
ciais para a compreensão dos problemas éti-
cos que deles são derivados. Tais conteúdos 
não atrapalham a leitura, pois aparecem de 
modo bem natural quando se mostram es-
senciais para o entendimento dos casos.

Professores do Ensino Médio podem utilizar 
o material com seus alunos para introduzir 
diferentes conteúdos da Genética e da Bio-
logia Molecular. Dessa forma, o livro pode 
ser um agente motivacional para a aprendi-
zagem desses conceitos. No entanto, os pro-
fessores devem auxiliar os adolescentes na 
interpretação de determinados trechos do 
livro em que o conhecimento sobre genética 
é mais árido. Já para os alunos do Ensino Su-
perior, esse cuidado não se faz necessário e o 
material pode ser uma excelente ferramenta 
para discutir os aspectos éticos de cada um 
dos temas abordados.
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É feita uma revisão geral sobre a anemia falciforme e a relação 
entre a mutação (S) que condiciona a produção da cadeia beta 

da hemoglobina S (HbS) com a proteção à malária. Salienta-se que 
as doenças que afetam a hemoglobina (hemoglobinopatias) consti-
tuem-se em um problema de saúde pública no Brasil, fornecendo-se 
resultados sobre as frequências de indivíduos heterozigotos AS e 
homozigotos SS em seis populações brasileiras, obtidas através do 
Programa Nacional de Triagem Neonatal. Apresentam-se as jus-
tifi cativas para o estabelecimento de tais programas, fornecendo-
-se posteriormente informações sobre outro tipo de hemoglobina, 
a Hb Porto Alegre. A seção fi nal aborda a questão da importância 
do conhecimento genético e da ciência em geral para o bem-estar e 
a felicidade dos seres humanos. 

GENE HBB: 
hemoglobina, anemia, 
malária e variabilidade 
molecular
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PALAVRAS-CHAVE 
Anemia das células falciformes, 
hemoglobinopatias, 
superioridade dos heterozigotos

Um gene
O QUE UMA COISA TEM 
A VER COM A OUTRA?
O título deste artigo, GENE HBB: HE-
MOGLOBINA, ANEMIA, MALÁRIA E 
VARIABILIDADE MOLECULAR, pode 
parecer, para o não iniciado, coisa louca. 
Hemoglobina (do grego haima, sangue, e do 
latim globus, globo) é a substância que dá a 
cor ao sangue e é responsável pelo transpor-
te do oxigênio dos pulmões para os tecidos. 
Ela está situada em células (glóbulos) san-
guíneas e, quando esses glóbulos estão redu-
zidos em número ou em quantidade dessa 
substância, o quadro clínico é denominado 
de anemia. Pessoas com essa condição são 
pálidas, têm difi culdades respiratórias, pal-
pitações e ausência generalizada de vigor. A 
malária (palavra que deriva do italiano malo, 
feminino mala, ruim, e aria, ar, porque havia 
a suposição de que fl uídos aéreos maléfi cos 
causariam a enfermidade) é uma doença cau-
sada por um protozoário parasita do gênero 
Plasmodium, que é transmitido por um mos-
quito do gênero Anopheles. O seu sintoma 
mais marcante é a ocorrência periódica de 
ataques de febre, com suor abundante, causa-
dos por fenômenos do ciclo de vida do para-
sita. A doença causa 300 milhões de quadros 
agudos e um milhão de mortes anualmente 
em todo o mundo. Variabilidade molecular 
é aqui considerada como a que ocorre em 
nosso material genético e que foi moldada 
por milhões de anos de evolução biológica. 
Como reunir tudo isso em algo coerente? É o 
que veremos a seguir.

NEM OS DEUSES AJUDARAM
Vamos nos transportar para uma aldeia re-
mota da África Ocidental, há mil anos. O 
feiticeiro da tribo, de grande inteligência, 
notou um fato curioso. Casais que geralmen-
te não sofriam tanto quanto os outros pela 
presença dessa estranha doença de febres re-
correntes, no entanto podiam ter fi lhos(as) 
anêmicos(as), com crises dolorosas abdomi-
nais e musculoesqueléticas, e que faleciam 
em idade precoce. A proporção entre nor-
mais e afetados era de 3:1. Procurou o feiti-
ceiro entrar em contato direto com seus deu-
ses através dos métodos usuais de invocação, 
mas não adiantou. Os deuses não puderam 
informá-lo sobre o que estava acontecendo 
e ele morreu sem encontrar uma explicação.

MUITO TEMPO DEPOIS
Os anos foram passando e, em 1917, um mé-
dico norte-americano, V.E. Emmel, verifi cou 
que, se submetesse o sangue de um pacien-
te com anemia grave a condições de falta de 
oxigênio (o que podia ser facilmente efetu-
ado colocando uma gota do sangue entre 
lâmina e lamínula e selando as bordas com 
parafi na), as suas hemácias deformavam-se, 
adquirindo um aspecto de foice (Figura 1). A 
anemia foi então denominada de anemia das 
células falciformes. Tanto o sangue dos pa-
cientes quanto o de seus dois genitores apre-
senta esse fenômeno da siclemia, embora o 
grau de sua ocorrência seja mais acentuado 
nos afetados. E em 1947, independentemen-
te, um médico baiano, Jessé Accioly e um in-
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vestigador norte-americano, James V. Neel, 
sugeriram que a anemia seria uma caracte-
rística recessiva, sendo os afetados homozi-
gotos (SS) para uma mutação que estaria em 
heterozigose (AS) nos pais [como as ervilhas 

amarelas e verdes do experimento clássico 
de Gregor Mendel (1822-1884), o fundador 
da Genética]. As evidências comprovando a 
hipótese foram fornecidas dois anos depois, 
independentemente, por Neel e E.A. Beet.

ENTRA EM CENA A MALÁRIA
Identificada a base genética para a anemia 
das células falciformes, permanecia o enigma 
de por que ela era tão comum, especialmen-
te em africanos e seus descendentes. A pista 
foi dada, também em 1947, por John B.S. 
Haldane (1892-1964), uma das figuras mais 
importantes no estabelecimento das bases 
da genética e da evolução no século passa-
do. Postulou ele para uma condição similar, 
a talassemia, que é um defeito de síntese da 
hemoglobina, que sua alta prevalência na re-
gião do mediterrâneo seria devida ao fato de 
que os heterozigotos para a talassemia teriam 
resistência aumentada à infecção pela malá-
ria. A extensão dessa hipótese à anemia falci-
forme foi feita por um pesquisador do Reino 
Unido, Anthony C. Allison, que desenvolveu 
estudos na África, onde essa característica é 
especialmente frequente. As pesquisas foram 
descritas inicialmente em 1954, estabelecen-
do firmemente a vantagem dos heterozigotos.

DESVENDANDO OS 
SEGREDOS DA HEMOGLOBINA
Por ter sido usada, pela primeira vez, para a 
demonstração de que um defeito específico 
em apenas um aminoácido poderia causar 
uma doença, a hemoglobina tornou-se um 
paradigma no que viria a ser denominado 
posteriormente de Medicina Molecular. Os 
principais responsáveis por esses resultados 
foram Linus Pauling (1901-1994; que rece-
beu o Prêmio Nobel de Química em 1954 e 
o Prêmio Nobel da Paz em 1962) e Vernon 
M. Ingram (1924-2006).

A molécula de hemoglobina é formada por 
quatro unidades, duas cadeias alfa e duas 
beta, cada uma possuindo 141 aminoácidos.  
A síntese dessas cadeias proteicas é condicio-
nada pelos genes HBA (cadeia alfa) e HBB 
(cadeia beta). A diferença entre a hemoglo-
bina normal e a siclêmica situa-se na posição 
6 da cadeia beta, onde um ácido glutâmico 

Figura 1.  
À esquerda, imagens 
microscópicas de sangue 
normal; à direita, hemácias 
em forma de foice (Fonte: 
Enciclopédia Wikipédia).
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é substituído por uma valina. Essa alteração 
é devida a uma troca de bases no gene que 
condiciona a síntese da cadeia beta. A mu-
tação afeta a solubilidade da hemoglobina, a 
qual, sob condições de redução nos níveis de 
oxigênio, forma fi lamentos que ocasionam a 
distorção característica observada no sangue 
dos portadores (Figura 1). Especialmente 
nos homozigotos SS, as células siclemizadas 
são destruídas prematuramente, aumentan-
do a viscosidade do sangue e impedindo a sua 

circulação normal nos capilares. O resultado 
é a ocorrência, nesses homozigotos, de crises 
causadas pela estagnação do sangue, com do-
res abdominais e músculo-esqueléticas. Com 
o tempo pode haver necrose nos tecidos pou-
co irrigados e atrofi a no baço ou outras regi-
ões do corpo. Muitas outras mutações foram 
identifi cadas nesse gene ao longo dos anos, 
condicionando variada expressão clínica. A 
Figura 2 mostra um modelo tridimensional 
da molécula de hemoglobina.

Figura 2. 
Modelo tridimensional de uma 
molécula de hemoglobina 
(Fonte: Enciclopédia 
Wikipédia).

HEMOGLOBINOPATIAS 
E SAÚDE PÚBLICA
Em um país como o Brasil, com uma fra-
ção importante de afrodescendentes (pes-
soas que possuem ancestrais que vieram 
da África em época relativamente recen-
te), seria importante detectar portadores 
e homozigotos para a mutação da anemia 
falciforme logo ao nascer. Consequente-
mente, o Ministério da Saúde brasileiro 
estabeleceu, a partir de 2001, que testes 
para as hemoglobinopatias deveriam ser 

incorporados ao Programa Nacional de 
Triagem Neonatal (o chamado “teste do 
pezinho”); e a Tabela 1 apresenta resulta-
dos selecionados da prevalência de indi-
víduos heterozigotos AS e homozigotos 
SS em cinco populações do Centro Oeste, 
Sudeste e Sul do Brasil. A prevalência de 
heterozigotos situou-se entre 1% e 4% e, a 
de homozigotos, entre 1 para 50.000 e 9 
para 10.000 (ou aproximadamente 1 por 
mil). Em populações com maior infl uência 
africana, como as do Nordeste, esses nú-
meros devem ser maiores.
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População Tamanho 
amostral

AS SS
No. % No. %

Distrito Federal 116.271 3.760 3,2 109 0,09

Minas Gerais 128.326 4.221 3,3 46 0,04

Rio de Janeiro 99.260 3.933 4,0 62 0,06

Campinas, SP 281.884 5.197 1,8 26 0,01

Paraná 548.810 8.321 1,5 12 0,002

Rio Grande do Sul 437.787 5.236 1,2 33 0,01

Fonte: WAGNER S.C. e cols. 2010. Neonatal screening for hemoglobinopathies: results of a public health system in South Brazil. Genetic 
Testing and Molecular Biomarkers, 14:565-569.

 

NÃO BASTA IDENTIFICAR 
PORTADORES DE GENES 
DELETÉRIOS
Existe toda uma discussão sobre as vanta-
gens e desvantagens de estabelecimento de 
um programa de triagem e reconhecimento 
de portadores de genes deletérios em uma 
determinada população. Quando a inter-
venção precoce pode levar à prevenção de 
problemas médicos graves (como no caso da 
fenilcetonúria), o consenso é claramente fa-
vorável à sua realização. Mas, quando não há 
perspectivas de cura, já a situação se reverte, 
pois além do benefício ser reduzido, a tria-
gem pode levar à discriminação dos portado-
res assim localizados. 

No caso da anemia falciforme, a justifi cativa 
para tais programas situa-se em dois níveis. 
Com relação aos homozigotos, as vantagens 
incluem o uso profi lático da penicilina contra 
infecções, a administração de vacina antip-
neumocócica e a educação dos genitores para 
a detecção de problemas como o sequestro 
esplênico agudo (perda de função do baço). 
Já com relação aos heterozigotos, sua iden-
tifi cação pode servir para alertá-los do risco 
para os fi lhos caso venham a se casar com 
pessoa de constituição genética idêntica. Se 
o amor for muito forte, as opções são: (a) evi-
tar prole, adotando ou não uma criança bio-
logicamente não relacionada; ou (b) arriscar 

ter fi lhos, sabendo da probabilidade de 25% 
de ter um fi lho anêmico. Pode ser feito, nes-
se caso, o diagnóstico pré-natal; atualmente 
existem técnicas moleculares efi cientes para 
a detecção precoce na gestação de um feto 
homozigoto SS, pelo exame do DNA extra-
ído das vilosidades coriônicas. A interrupção 
da gravidez, no entanto, pode não ser aceita 
pelo casal.

GENÉTICA HISTÓRICA
Como a mutação siclêmica tem uma asso-
ciação clara com a ancestralidade africana 
(porque o aumento de sua frequência, pela 
vantagem dos heterozigotos com relação à 
sobrevivência à malária, ocorreu principal-
mente naquele continente), ela também pode 
ser considerada um bom marcador étnico, 
embora, devido às consideráveis uniões inte-
rétnicas ocorridas em nosso país, ela possa 
estar presente  em indivíduos considerados 
como eurodescendentes (com ancestrais que 
vieram da Europa em época relativamente 
recente).

No entanto, de uma maneira geral, a pre-
valência de HbS pode servir de base para a 
reconstituição de eventos ligados à migração 
forçada dos africanos para o nosso país, es-
pecialmente se forem considerados não so-
mente a mutação como também segmentos 
de DNA vizinhos a ela. 

Tabela 1.
Prevalência ao nascer de 
heterozigotos e homozigotos 
para o gene da anemia 
falciforme em diferentes regiões 
do Brasil
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AS APARÊNCIAS ENGANAM
Para não restringir essa exposição apenas à 
hemoglobinopatia S, mencionarei outro tipo 
curioso de hemoglobina descoberto por nos-
so grupo de pesquisa no curso de estudos 
populacionais em Porto Alegre, relaciona-
dos  à HbS. Estávamos interessados em sua 
prevalência entre os afrodescendentes dessa 
cidade e fomos coletar amostras em um orfa-
nato que era destinado apenas a crianças ne-
gras. Acontece que, na fi la estabelecida para 
a coleta de sangue, havia também três crian-
ças claramente eurodescendentes e, para não 
discriminá-las, foi coletado material delas 
também. O estudo da hemoglobina de uma 
delas, realizado através da passagem de uma 
corrente elétrica (um processo denominado 
de eletroforese), indicou que a amostra exa-
minada logo após a coleta não mostrava nada 
anormal, mas à medida que ela permanecia 
no tubo, começava a se formar uma substân-
cia que se diferenciava, na corrida eletroforé-
tica, da hemoglobina A, normal.

A história do estudo desse tipo de hemoglo-
bina, que foi denominada de Hemoglobina 
Porto Alegre, é longa. Basta esclarecer que o 
que a condiciona é uma mutação no gene da 
cadeia beta, que leva à substituição de uma 
serina por uma cisteína, na posição 9 da ca-
deia. Como o grupo sulfi drila corresponden-
te está na superfície da molécula, ocorrem 
ligações dissulfeto intermoleculares e a poli-
merização in vitro (mas não in vivo), com a 
formação de octâmeros e até dodecâmeros a 
partir dos tetrâmeros usuais. Essa polimeri-
zação não ocorre in vivo, provavelmente devi-

do à síntese compensatória da glutationa re-
dutase. Essa variante, portanto, é “silenciosa”, 
não se manifesta a não ser em circunstâncias 
especiais. Tanto os heterozigotos quanto os 
homozigotos para a mutação são saudáveis.

A frequência da Hemoglobina Porto Alegre 
é rara, mas ela já foi encontrada em quatro 
outras populações brasileiras (Coari, Belém, 
Natal, Campinas), em Buenos Aires e em 
Havana, Cuba. 

PARA QUE SERVE A 
GENÉTICA?
Devido aos progressos fantásticos ocorridos 
nos últimos anos na manipulação do mate-
rial genético, desenvolveu-se entre grupos 
conservadores e anticiência uma fobia antiD-
NA, o que eu denominei de “demonização da 
genética”. Campanhas muito bem remunera-
das contra as técnicas de transgenia, muito 
importantes para o melhoramento genético 
vegetal e animal, foram desencadeadas, de-
terminando políticas e comportamentos 
equivocados. Na área específi ca que estou 
considerando, as doenças hereditárias, a ge-
nética é imprescindível para o diagnóstico, 
prevenção e tratamento dessas condições. 
Religiões ortodoxas, crenças místicas e os 
movimentos anticiência em geral devem ser 
enfrentados de maneira decidida. Se existe 
uma instituição social que tenha contribuído 
decisivamente para o bem-estar da espécie 
humana, essa instituição é a ciência. Vamos 
promover o seu desenvolvimento, que será 
indispensável para um mundo melhor. 
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suía mais de cem linhagens mutantes e, em 
1925, o grupo tinha 395 linhagens mutantes 
em cultura (KOHLER, 1994). 

Há controvérsias sobre a origem do mutante. 
Existem registros de que Morgan recebera o 
mutante de Frank E. Lutz (1879 – 1943), 
que estava em Cold Spring Harbor entre 
1904 e 1909, e que se declarou o responsável 
pela descoberta do mutante de olhos-bran-
cos no seu livro “A Lot of Insects” (1941, 
apud SHINE; WROBEL, 1976, p 65). 
Morgan não aceitou a declaração de Lutz, e 
atribuiu para si mesmo a descoberta do mu-
tante white (MORGAN, 1942). A polêmica 
sobre a autoria da descoberta do macho de 
olhos brancos estendeu-se também à data da 
sua descoberta. Morgan citou a descoberta 
da famosa mosca em maio de 1910, embo-
ra nas histórias da família Morgan constasse 
que, em visita à esposa, que tinha acabado de 
dar à luz ao terceiro fi lho em janeiro de 1910, 
a esposa perguntara: “Como está a mosca de 
olhos-brancos?” (GREEN, 1996; SHINE; 
WROBEL, 1976, p. 66).

Toda essa disputa pela autoria da descoberta 
do mutante de olho branco justifi ca-se não 
só por ter sido o primeiro mutante encontra-
do em D. melanogaster (MORGAN, 1910; 
WALLACE, 1992), mas principalmente 
porque os trabalhos do grupo de Morgan, 
usando esse mutante, serviram de base para 
os fundamentos da Genética Moderna. Hoje, 
o alelo responsável pelo mutante descoberto 
no laboratório de Morgan é conhecido como 
w1 (LINDSLEY; ZIMM, 1992). Quais-
quer que tenham sido as circunstâncias, o 

PALAVRAS-CHAVE

Gene white, mutantes de cor 
de olho, interação gênica, 
mutações gênicas, Drosophila 
melanogaster 

HISTÓRIAS 
DENTRO DA HISTÓRIA
Março de 1990. Eu estava em Nova Iorque, 
Columbia University. Lá estava especialmen-
te para conhecer o local que tinha abrigado a 
Sala das Moscas (Th e Fly Room), laborató-
rio de pesquisa liderado por Th omas Hunt 
Morgan (1886-1945) nas primeiras décadas 
de 1900. Do passado efervescente de desco-
bertas que impulsionaram a Genética, logo 
após a redescoberta do trabalho de Mendel 
com as ervilhas, só restara uma placa na pa-
rede do corredor, mas, mesmo assim senti 
uma grande emoção ao caminhar pelo mes-
mo corredor em que haviam passado meus 
ídolos da Genética: Calvin B. Bridges (1889-
1938), Th omas Hunt Morgan e Alfred H. 
Sturtevant (1891-1970).

Em maio de 1910, na sala 613 (Sala das 
Moscas) do Schermerhorn Hall na Colum-
bia University havia surgido, no estoque de 
Drosophila melanogaster (mosca-da-banana 
ou mosca-do-vinagre), um macho de olhos 
brancos e não vermelhos como as moscas 
da mesma espécie. Wallace (1992), Moore 
(1993) e Sturtevant (1965) disseram que ti-
nha sido Bridges quem havia visto a mosca 
de olhos brancos dentre centenas de moscas 
de olhos vermelhos em um frasco que ele 
iria descartar. No entanto, Scwartz (2008, p. 
179) afi rmou que tal feito tinha sido de Mor-
gan. Na época, Bridges era um estudante de 
graduação contratado para lavar vidros, ele é 
lembrado como a pessoa com olhos afi ados 
para detectar novos mutantes. Em pouco 
tempo (1914), o laboratório de Morgan pos-

A descoberta do mutante white e sua importância para a história da genética é 
o tema deste artigo. Esse gene, juntamente com outros três (vermillion, minia-

ture e rudimentary), fez parte do primeiro mapa de distâncias relativas entre genes 
localizados no cromossomo X de Drosophila melanogaster e forneceu a prova defi -
nitiva de que os genes estão nos cromossomos. A proteína por ele codifi cada atua 
no transporte dos precursores dos pigmentos que dão cor ao olho de Drosophila.
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mês ou o autor da descoberta do macho de 
olhos brancos, nas palavras de Moore (1993, 
p.328), “...ele foi salvo da destruição e do anoni-
mato, e alcançou a imortalidade por ter surgido 
no local e época certos”.

Esse macho de olhos brancos foi cruzado (por 
Lilian Morgan, esposa de Morgan) com uma 
fêmea selvagem e produziu em F1: 1237 ma-
chos e fêmeas selvagens e três machos white. 
Esses três machos foram usados por Bridges 
na sua tese de doutoramento (BRIDGES, 
1916), e forneceram a prova definitiva de que 
os genes estão nos cromossomos. Os descen-
dentes F1 foram cruzados entre si e produ-
ziram 2459 fêmeas selvagens, 1011 machos 
selvagens e 782 machos white. Para espanto 
de Morgan, a característica era ligada ao sexo 
e parecia estar associada ao cromossomo X. 
Morgan, que criticava os mendelistas por 
distorcerem as explicações para encaixá-las 
às ideias de Mendel, é obrigado a rever sua 
posição quando deparou com os resultados 
dos cruzamentos produzidos pelo mutante 
white, e admitiu a hipótese de Sutton (1902 e 
1903) de que os fatores hereditários estavam 
nos cromossomos (MOORE, 1993).

DO MAPEAMENTO 
HISTÓRICO À BASE 
MOLECULAR DO  
GENE WHITE 
O gene white, juntamente com outros quatro 
genes: yellow, vermillion, miniature e rudimen-
tary, fez parte do primeiro mapa de distân-
cias relativas entre genes localizados no cro-
mossomo X de Drosophila melanogaster feito 
por Sturtevant (1913). A técnica de mape-
amento usada por Sturtevant é basicamente 
a mesma até hoje, inclusive para marcadores 
moleculares.

O gene white de D. melanogaster é um dos ge-
nes mais estudados de eucariotos. As muta-
ções no gene white resultam em alterações na 
quantidade e/ou distribuição de pigmentos 
nos omatídeos dos olhos da mosca adulta, na 
membrana dos testículos dos adultos e nos 
túbulos de Malpighi das larvas (LINDS-
LEY; ZIMM, 1992).

A pigmentação dos olhos de D. melanogaster 
é resultante da síntese e da deposição de pig-
mentos vermelhos (drosopterinas) e de pig-
mentos marrons (omocromos) nos omatíde-
os, (SUMMERS et al., 1982) (FIGURA 1). 
Esses pigmentos são sintetizados em duas 
vias metabólicas separadas. Mutações em ge-
nes que atuam na via de síntese do pigmento 
vermelho (drosopterinas) originam mutan-
tes com olhos marrons, uma vez que a sín-
tese do pigmento marrom não foi alterada. 
Ao contrário, mutações em genes que atuam 
na via de síntese dos omocromos (marrom) 
originam mutantes de olhos vermelho-vivo, 
uma vez que a síntese do pigmento marrom 
foi bloqueada e apenas o vermelho foi pro-
duzido. O precursor do pigmento marrom 
é o aminoácido triptofano e o precursor do 
pigmento vermelho, o nucleosídeo guani-
na (GTP). Triptofano e guanina precisam 
ser transportados até o local de síntese por 
proteínas transportadoras específicas loca-
lizadas na membrana da célula. Mutações 
nos genes envolvidos no sistema de trans-
porte resultam em moscas com olhos sem 
pigmento (olhos brancos), pois nenhum dos 
precursores é transportado para o interior da 
célula. Porém, como a proteína White (W) 
atua como um heterodímero, isto é, para de-
sempenhar a função de transporte, ela se une 
a outra proteína, diferente dela. Mutações 
nessas proteínas podem também originar 
mutantes para cor de olho. Duas das proteí-
nas que se unem à proteína White para for-
mar heterodímeros são Brown (codificada 
pelo gene brown) e Scarlet (codificada pelo 
gene scarlet). Mutações nesses genes produ-
zem moscas com cor de olhos de cores mar-
rom e vermelho vivo, respectivamente.

Evidências experimentais indicam que o 
gene white também está envolvido em ou-
tros processos celulares como a biossíntese 
de aminas, memória, transporte de cGMP 
(guanosina monofostato cíclica) e compor-
tamento do macho na corte; tais processos 
não serão abordados neste artigo.

Em 1984, O’Hare et al. descreveram a se-
quência de bases do gene white de D. melano-
gaster, como contendo 14.100 pares de bases. 
O gene possui seis éxons que somam 2.474 
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pares de bases e transcreve um RNA mensa-
geiro com estimados 2.600 nucleotídeos. O 
produto da tradução deste RNA é a proteína 
W com 687 aminoácidos, uma proteína de 
transporte transmembrana. Mackenzie et al. 
(1999) descobriram que o gene white (assim 
como scarlet e brown) de D. melanogaster co-
dificam proteínas que transportam guanina 
e triptofano (precursores dos pigmentos ver-
melho e marrom, respectivamente) para o in-
terior das células precursoras dos omatídeos 
do adulto. O modelo sugere que os produtos 
dos genes white e brown interagem, na mem-
brana celular, para formar um transportador 
de guanina, enquanto os produtos dos genes 
white e scarlet interagem para formar o trans-
portador de triptofano (FIGURA 2).  

É importante lembrar que os genes white 
(w+), scarlet (st+) e brown (bw+), sem muta-
ções, estão presentes nas moscas de olhos 
vermelho escuros (selvagem). O fenótipo 
olhos brancos pode ser gerado por uma mu-
tação no gene white que resulta na falta da 
síntese da proteína White (W), ou então 
por mutações nos genes scarlet e brown, que 
levam à ausência das proteínas Scarlet (St) 

Figura 1.
Olhos de moscas adultas de 
Drosophila melanogaster: 
mutante de olho branco e (B) 
olho selvagem vermelho escuro. 
(Imagem retirada do Google)

e Brown (Bw). Parte da confusão que induz 
a pensar que os indivíduos com o fenótipo 
afetado não possuem o gene é que, desde a 
descoberta dos primeiros mutantes no labo-
ratório de Morgan, adotou-se, como regra, 
nomear os genes pelo fenótipo observado no 
mutante. Em alguns casos, pode até ser que 
o gene esteja ausente mas, na maioria dos ca-
sos, o que ocorre é a presença de um ou dois 
alelos mutados do gene.

Foi feita uma consulta no dia 06/07/2012 
(atualizada em 11/2011), à página “Fly Base”, 
disponível em < http://flybase.org/reports/
FBgn0003996.html>, uma página dedicada 
a todas as descobertas relativas à Drosophila 
melanogaster e a outras espécies do gênero 
Drosophila. Nesta página foi encontrado que 
o gene white tem as características relaciona-
das a seguir:

Símbolo: w
Nome: white
Nº de alelos: 1790
Localização: X: 2684632...2690499
Polipeptídeo: 687 aa
Peso molecular: 75,7 kDa
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Essa quantidade impressionante de alelos, 
1790, é resultante de rearranjos, inserções, 
deleções e duplicações na sequência do DNA 
do gene white. 

O primeiro alelo mutante descoberto, do gene 
white (w1), responsável pelo fenótipo olhos 
brancos nos adultos, é consequência da inser-
ção de um elemento transponível (transpo-
son), denominado doc, na sequência do DNA 
do gene white selvagem (w+). Esse transposon 
doc, com cerca de 5000 pares de bases, insere-
-se na posição +3,71 do gene white, à direita 
do centrômero, atuando como um agente mu-
tagênico (LINDSLEY; ZIMM, 1992).

UM MOMENTO 
DENTRO DA HISTÓRIA
A excitação da descoberta de um mutante 
espontâneo de olhos brancos pôde ser revi-
vida pelos alunos de Genética do curso de 

Ciências Biológicas do IB-USP em 2002. 
Durante as análises dos padrões de herança 
de quatro mutações surgiu, na geração F1, 
um macho de olhos brancos. Como na gera-
ção parental tinham sido usadas fêmeas eosin 
(we) e o fenótipo eosin é resultante da inser-
ção do transposon pogo dentro do transpo-
son doc, este macho white pode ter surgido 
pela saída do transposon pogo de dentro da 
sequência do transposon (doc). É interes-
sante notar que a mutação eosin gera um 
dos 1790 alelos múltiplos do gene white, que 
resulta em moscas adultas com olhos cor de 
laranja, e tal mutação afeta a quantidade de 
pigmento sintetizada e não o transporte dos 
precursores para os omatídeos. Um disco 
imaginal de we transplantado para o abdô-
men de uma larva selvagem se desenvolve de 
modo autônomo, isto é, resulta na formação 
de um olho vermelho escuro como na mos-
ca selvagem (BEADLE; EPHRUSSI, 1936, 
1937; MAAS, 2001, P. 28-32).

FIGURA 2. 
Esquema simplifi cado da 
interação entre os genes white, 
brown e scarlet no fenótipo 
selvagem para cor dos olhos 
do adulto de Drosophila 
melanogaster. O gene white 
codifi ca uma proteína (W) que 
forma um complexo com a 
proteína (St), codifi cada pelo 
gene scarlet. Esse complexo é 
o responsável pelo transporte 
do aminoácido triptofano 
para o interior das células que 
formarão os omatídeos dos 
olhos do adulto. O triptofano é 
o precursor de xantomatina. A 
proteína (Bw) codifi cada pelo 
gene brown forma um complexo 
com a proteína do gene white; 
esse complexo é o responsável 
pelo transporte de guanina, 
precursor de drosopterina, para 
o interior das futuras células 
dos omatídeos. A xantomatina 
faz parte da via metabólica de 
formação do pigmento marrom 
e, a drosopterina, da via que 
formará o pigmento vermelho. A 
mistura desses dois pigmentos 
resulta em vermelho escuro, 
que é a cor dos olhos de D. 
melanogaster selvagem, com 
base em Mackenzie et al. ,1999, 
2000; Kômoto et al., 2009).
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Como podemos ver pela história dessa des-
coberta, em 1910, no laboratório de Morgan, 
o macho mutante de olhos brancos alcançou 
a imortalidade por ter surgido no local e épo-
ca certos (MOORE, 1993). Em 2002, no 
curso de Genética no IBUSP, ele ressurgiu e 
motivou experimentos adicionais, discussões 
sobre alelos múltiplos do gene white, além de 
outros aspectos interessantes sobre interação 
gênica. Tal acontecimento, no contexto de 
toda essa História, surgiu, para nós também, 
“no local e na época certos”.
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