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A técnica conhecida como “CRISPR” tem impactado de maneira singular o 
campo da Biologia Molecular por permitir a edição genética de várias espé-

cies de forma simples, rápida e a baixo custo. Essa ferramenta foi desenvolvida 
a partir da descoberta do lócus CRISPR em procariontes, quase trinta anos 
atrás. Diversos estudos evidenciaram que este lócus age como um sistema imune 
adaptativo de bactérias e arqueias, reconhecendo e degradando o DNA de pa-
tógenos, além de armazenar estas informações em seus genomas, protegendo-os 
assim de eventuais reinfecções. A partir desse conhecimento foi possível desen-
volver a tecnologia de edição genética “CRISPR”, composta pela endonuclease 
Cas9, que funciona como uma tesoura molecular, e por um pequeno RNA guia 
que direciona os cortes dessa tesoura. A utilização dessa ferramenta tem permi-
tido a inativação de genes (nocaute), inserção de elementos genéticos (knock-in), 
silenciamento gênico, mapeamento genômico, entre outras aplicações. CRISPR 
é um exemplo de conexão bem-sucedida entre ciência básica e aplicada, demons-
trando que os esforços despendidos na compreensão de mecanismos molecu-
lares presentes em espécies simples podem proporcionar enormes avanços na 
medicina e biotecnologia.
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O HISTÓRICO  
DA EDIÇÃO GENÉTICA

A possibilidade de alterar de maneira con-
trolada e precisa a informação genética 

das espécies para fins de pesquisa científica, 
produção de fármacos, geração de plantas 
resistentes a estresses bióticos e abióticos – 
entre muitos outros, como a terapia gênica – 
tem sido uma busca constante da ciência nas 
últimas décadas.

Algumas formas de se modificar o DNA já 
existiam desde a década de 1980, mas elas 
eram inespecíficas (não se sabia o local exato 
onde ocorreria a alteração) e apresentavam 
baixa taxa de sucesso. O primeiro grande 
passo foi dado em 1985 com a estratégia de 
gene targeting que naquela época se baseava 
apenas em homologia de sequências (Figu-
ra 1A). Neste processo, insere-se na célula 
um fragmento de DNA (denominado DNA 
doador) apresentando homologia à sequên-
cia que se objetiva alterar. Em termos práti-
cos, o DNA doador é em si a nova versão do 
gene. Por exemplo, suponhamos que a célula 
possui um alelo mutante, causador de uma 
doença genética. Na estratégia de gene targe-
ting, administra-se na célula um DNA doa-
dor que é correspondente ao alelo selvagem. 
Assim, por haver elevada homologia entre 
ambos os alelos, a célula realiza um proces-
so de recombinação, substituindo o mutante 
pelo selvagem. Apesar do gene targeting pro-
ver especificidade à modificação genética, sua 
taxa de eficiência ainda era baixa.

O grande salto seguinte deu-se com o uso de 
endonucleases, a partir de 1989, as quais 
realizam cortes específicos no genoma (Fi-
gura 1B). Essas quebras no DNA são letais 
para a célula, que então ativa sistemas de re-
paro para corrigir o dano. Os pesquisadores 
notaram que, ao ativar estes sistemas de repa-
ro, a eficiência de recombinação com o DNA 
doador aumentava drasticamente. Exemplos 
dessas enzimas que agem como “tesouras 
moleculares” incluem as meganucleases, 
as nucleases dedos de zinco (ZNFs) e as nu-
cleases fusionadas ao efetor semelhante ao 
ativador de transcrição (TALENs). Apesar 
de tornarem o processo mais eficiente, elas 
pecavam por serem muito complexas e caras.

Todas estas abordagens descritas anterior-
mente são formas (menos ou mais sofistica-
das) de edição genética, que pode ser com-
parada a uma edição de textos. Por exemplo, 
podemos inserir uma letra ou retirar uma 
vírgula de um manuscrito – equivalente à in-
serção ou deleção de apenas um nucleotídeo 
no DNA. Alternativamente, podemos adi-
cionar ou subtrair palavras inteiras do texto, 
evento análogo ao acréscimo ou remoção de 
genes inteiros do genoma. Diversas outras 
formas de edição são possíveis, tais como 
a inversão de uma sentença no texto, assim 
como múltiplas alterações simultâneas, em 
quaisquer partes específicas do documento. 

Foi então no final do ano de 2012 que um 
grupo de pesquisadores apresentou o passo 
mais recente nesta jornada: a técnica de edi-
ção genética CRISPR/Cas9 - ou simples-
mente CRISPR - uma estratégia baseada 
em uma endonuclease guiada por RNA (Fi-
gura 1C). Ela apresenta todas as vantagens 
das abordagens anteriores sendo, contudo, 
mais simples e barata. Isto ocorre porque as 
ferramentas anteriores baseavam-se no reco-
nhecimento entre proteína-DNA, cuja inte-
ração é complexa; adicionalmente a síntese 
(de ZFNs e TALENS) envolve tecnologias 
sofisticadas e, portanto, custosas. Já a CRIS-
PR baseia-se no simples reconhecimento 
por emparelhamento de sequências nucleo-
tídicas, cuja interação é simples (adenina 
com uracila; guanina com citosina). Adi-
cionalmente, a síntese (de Cas9 e sgRNA) 
abrange técnicas mais tradicionais e, assim, 
mais acessíveis. Como diversas outras gran-
des descobertas na ciência, ela começou a 
partir de uma pesquisa básica, sem grandes 
pretensões. 

A DESCOBERTA  
DO LÓCUS CRISPR
A história que resultou no desenvolvi-
mento da inovadora técnica de edição 
genética CRISPR começou no final da 
década de 1980. Naquele período, pesqui-
sadores japoneses identificaram um lócus 
genômico da bactéria Escherichia coli com-
posto por sequências repetidas contendo 29 
nucleotídeos, intercaladas com sequências  
espaçadoras de 32 nucleotídeos (Figura 2). 

Edição genética - conjunto 
de estratégias que permitem 
modificações precisas na 
sequência nucleotídica.

Homologia - similaridade na 
sequência nucleotídica ou de 
aminoácidos que reflete uma 
origem evolutiva comum.

Cas9 (CRISPR-associated 
protein 9) - uma 
endonuclease codificada por 
um gene localizado próximo ao 
lócus CRISPR. Ela é dirigida por 
um RNA guia até a sequência 
alvo, na qual realiza cortes nas 
duas cadeias de DNA.

Endonucleases - enzimas 
que realizam cortes internos na 
cadeia de DNA. Por sua vez, as 
endonucleases de restrição são 
capazes de clivar, isto é, cortar, 
em locais precisos no genoma.

Meganuclease - é um tipo de 
endonuclease de restrição que, 
devido às suas características, 
realiza poucos cortes no 
genoma, tornando-a, assim, 
tecnicamente mais específica.

Sequências espaçadoras 
- são pequenas sequências 
nucleotídicas derivadas de vírus 
e que são inseridas no lócus 
CRISPR, servindo como uma 
memória de invasores.
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Figura 1.
A. Esquema ilustrativo da 
estratégia de Gene targeting na 
qual, por meio da recombinação 
de sequências homólogas 
(retângulos azuis e roxos), 
substitui-se (ou se insere) 
um fragmento de interesse 
no genoma do organismo. B. 
Mecanismo de ação de uma 
endonuclease ilustrativa – 
EcoRI, que reconhece e corta 
uma sequência nucleotídica 
específica (indicada em letras 
vermelhas). Os triângulos 
indicam os pontos de corte 
da enzima. O resultado da 
clivagem é apresentado logo 
abaixo. C. Ferramenta de 
edição genética CRISPR (Cas9 
+ sgRNA).

Esta descoberta, assim como diversas outras 
na história da ciência, permaneceu negligen-
ciada pela comunidade científica por mais de 
uma década, até o começo do século XXI, 
quando vários grupos de pesquisa identifica-
ram regiões semelhantes em diversas outras 
espécies de bactérias e arqueias. A partir 
dessas observações foi cunhado o acrônimo 
CRISPR (Clustered Regularly Interspaced 
Short Palindormic Repeats ou Repetições 
Palindrômicas Curtas Agrupadas e Regu-
larmente Interespaçadas) para designar essa 
região genética evolutivamente conservada 
em procariontes e de arquitetura peculiar. 
A partir de então, os cientistas começaram a 
dar mais atenção a este lócus, visando iden-
tificar seu papel biológico nos procariontes. 

A FUNÇÃO BIOLÓGICA  
DO LÓCUS CRISPR
A compreensão do papel biológico do lócus 
CRISPR demandou aproximadamente uma 
década. Inicialmente, pensava-se que ele esti-
vesse relacionado com o sistema de reparo a 
danos no DNA em procariontes, mas análi-
ses de bioinformática indicavam a presença 
de grandes quantidades de material exógeno 

(oriundo de vírus, por exemplo) no lócus – 
algo inesperado. Ao se analisar as regiões 
adjacentes ao lócus CRISPR foram encon-
trados genes codificadores de nucleases, poli-
merases e helicases, os quais foram nomea-
dos Cas e numerados de 1 em diante (Cas1, 
Cas2, ... Cas9, etc) (MALI et al., 2013). 

Curiosamente, a elucidação da real função de 
CRISPR começou por meio de experimen-
tos de pesquisadores que trabalhavam na 
indústria de laticínios Danisco. Eles perce-
beram que bactérias da espécie Streptococcus 
thermophilus (usada na produção de leite e 
queijo) expostas a certos vírus apresentavam, 
posteriormente, sequências nucleotídicas 
destes vírus no lócus CRISPR (BARRAN-
GOU et al. 2007).

Dessa forma, levantou-se a hipótese (poste-
riormente comprovada) de que quando in-
vadidas por um vírus, as bactérias e arqueias 
seriam capazes de incorporar um fragmento 
do DNA do patógeno como novas regiões 
espaçadoras do lócus CRISPR, o qual agiria 
assim como um sistema de registro molecu-
lar de invasores anteriores, ou em outras pa-
lavras, um sistema imune adaptativo basea-
do em ácidos nucleicos. Uma vez contendo 

Helicase - enzima capaz de 
separar as duas cadeias de DNA 
(ou de RNA).

Arqueia - um dos três 
grandes domínios da vida, 
sendo os outros dois: eukarya 
e bactéria. O domínio arqueia 
é representado por organismos 
unicelulares que tipicamente 
vivem em regiões consideradas 
extremas, como fontes 
hidrotermais e lagos de elevada 
salinidade.

Acrônimo - uma palavra 
formada a partir das letras 
iniciais de uma série de 
palavras. Por exemplo, 
ABIN – Agência Brasileira de 
Inteligência.

Repetições Palindrômicas 
- são sequências nucleotídicas 
cuja informação é a mesma 
quando lidas em um sentido 
ou no outro, por exemplo: 
ACGTTGCA.

Patógeno - qualquer agente 
causador de uma doença, como 
certos vírus, bactérias e fungos.
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a informação genética do invasor, a bactéria 
poderia utilizá-la para combater o patógeno. 
Isso é possível porque a Cas9 – uma das pro-
teínas associadas ao lócus CRISPR – atua 
como uma endonuclease guiada por RNA, 
ou seja, ela é capaz de clivar moléculas de 
DNA que sejam complementares ao RNA 
nela presente. 

Neste momento é importante lembrar que 
o lócus CRISPR possui dentro de si um 
pequeno fragmento do DNA do invasor (o 
novo espaçador) (Figura 2). Esta sequência 
será transcrita, gerando o RNA que guiará 
Cas9, levando ao combate específico do pa-
tógeno, sem afetar as sequências genéticas da 

própria bactéria. Além deste primeiro RNA 
direcionador, tecnicamente denominado de 
crRNA, outra molécula de RNA atua con-
juntamente (conhecido como tracrRNA) 
com papel apenas de ativar a Cas9.

Logo após a elucidação do funcionamento 
do lócus CRISPR, ficou claro que o mesmo 
poderia ser redirecionado para engenharia 
genética de procariontes assim como de eu-
cariontes. Devido à sua simplicidade e ca-
racterísticas, a Cas9 encontrada na bactéria 
Steptococcus pyogenes (S. pyogenes) foi esco-
lhida como modelo para o desenvolvimento 
da técnica de CRISPR. Contudo, há varia-
ções utilizando outras nucleases.

CONCEITOS EM GENÈTICA
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Figura 2.
Estrutura do lócus CRISPR de 
Escherichia coli. (A) Enzimas 
Cas clivam o genoma de 
bacteriófagos invasores. (B e 
C) Fragmentos do DNA viral 
são incorporados como novos 
espaçadores no lócus CRISPR, 
representados pelos pequenos 
retângulos verticais coloridos 
em azul, verde, cinza, vermelho 
e preto. As sequências repetidas 
são indicadas pelos pequenos 
retângulos verticais em branco. 
O círculo tracejado indica a 
integração do fragmento do 
vírus.

OS PRINCÍPIOS  
DA TÉCNICA DE CRISPR
A técnica de CRISPR é muito similar ao 
sistema imune presente em S. pyogenes sen-
do que a principal diferença está na molécu-
la de RNA utilizada como guia. Como visto 
anteriormente, o sistema imune bacteriano 
baseia-se em dois RNAs (tracrRNA e crR-
NA) que formam um complexo para ativar 
e guiar Cas9, respectivamente. Na técnica 
de CRISPR esses dois RNAs são fusiona-
dos em apenas um, denominado sgRNA 
(sigla do inglês para single guide RNA, ou 
RNA guia único) (VIEIRA et al., 2016). 
Dessa forma, a técnica de CRISPR depen-
de apenas de dois elementos: o sgRNA e a 
endonuclease Cas9 (RAN et al., 2013). É 
importante ressaltar que o sgRNA pode ser 
desenhado para direcionar Cas9 para qual-
quer local no genoma. 

Assim, uma vez que se administre o com-
plexo Cas9/sgRNA na célula (ou no orga-

nismo), a endonuclease é guiada até certa 
região no genoma complementar ao sgRNA 
nela presente e que possua uma sequência 
PAM flanqueando a região. Caso haja total 
emparelhamento entre a sequência guia e o 
DNA alvo este é clivado (Figura 3), resul-
tando em uma quebra de fita dupla de extre-
midades abruptas (RAN et al., 2013). Este 
tipo de dano no DNA é letal para a célula, 
que tentará remediar via mecanismos en-
dógenos de reparo, tais como o NHEJ e o 
HDR.

O processo de reparo NHEJ (Non-Homo-
logous End Joining ou junção não-homóloga 
das pontas) é o mais comum e propenso a 
erro, i.e., normalmente insere ou deleta al-
guns pares de bases na região de ligação das 
extremidades (Figura 4A). Já no processo de 
HDR (Homology Directed Repair ou reparo 
direcionado por homologia) a restauração 
da quebra se baseará na existência de uma 
outra molécula de DNA semelhante à que-
brada (i.e., homóloga – o DNA doador), que 

Sequência PAM - uma curta 
sequência nucleotídica (e.g., 
NGG) próxima à sequência 
alvo, porém localizada na 
cadeia oposta de DNA. Ela é 
essencial para a interação de 
Cas9 com o DNA alvo. NGG 
é um motivo PAM específico 
para a Cas9 de algumas 
bactérias, incluindo a espécie 
Streptococcus pyogenes. 
Contudo, endonucleases Cas de 
outras espécies podem requerer 
variações deste motivo. Por 
exemplo, Cas9 de Neisseria 
meningitidis requer o domínio 
NNNNGATT.
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servirá como molde para o reparo (Figura 
4B). Portanto, enquanto o NHEJ resulta 
em um reparo intrinsecamente imper-
feito, HDR promove um reparo perfeito 
de acordo com o molde (WYMAN; KA-
NAAR, 2006). 

Figura 3.
Esquema ilustrativo do 
funcionamento da técnica de 
CRISPR. Evidenciando Cas9, 
sgRNA e PAM no DNA-alvo. Os 
triângulos invertidos indicam 
os sítios de quebra do DNA por 
ação dos domínios catalíticos 
RuvC e HNH da Cas9.

EDIÇÃO GENÉTICA  
VIA CRISPR 
Lembre-se de que edição genética envolve 
dois pilares: (i) em uma região específica 
do genoma (e.g., um gene ou uma peque-
na sequência nucleotídica) ocorrerá (ii) 
uma alteração específica (e.g., troca de uma 
citosina por uma adenina). O sgRNA é o 
elemento que guiará a Cas9 para o ponto 
específico do genoma (o primeiro pilar) ao 
passo que o DNA doador permitirá a alte-
ração desejada (o segundo pilar). Portanto, 
o DNA doador deve ter homologia com a 
sequência no genoma que se quer editar, 
além de conter a nova informação nucleo-
tídica (a edição em si). 

Existem diferentes formas de se editar o 
DNA de acordo com o interesse. A primei-
ra delas é o knock-in (KI), empregado para 

se introduzir uma nova sequência de inte-
resse no genoma do organismo, tal como 
um transgene que torne plantas resistentes 
a determinada praga. Outra possibilidade 
é realizar uma substituição alélica (que é 
uma forma de KI), na qual é introduzida 
uma sequência muito semelhante ao gene, 
mas com pequenas alterações, modifican-
do-se assim o alelo. Por meio dessa aborda-
gem é possível permutar um alelo mutante 
(associado à determinada doença genética) 
por um alelo selvagem – ou seja, uma estra-
tégia de terapia gênica. Em ambos os casos 
utilizam-se um DNA doador e reparo via 
HDR.

Curiosamente, apesar de modificações ge-
néticas precisas serem possíveis apenas 
com o uso de um DNA doador (via HDR), 
o uso mais frequente de CRISPR é para o 
uso de modificações genética menos preci-

Reparo intrinsecamente 
imperfeito - é um tipo de 
reparo que leva a inserção e 
deleção de pares de bases, 
denominados indels.

CONCEITOS EM GENÈTICA

Baseando-se nessas características de cliva-
gem da Cas9 e dos sistemas de reparo do 
DNA, pesquisadores converteram o sistema 
imune CRISPR, cuja função original era de 
combate a patógenos, em uma ferramenta de 
edição genética de mesmo acrônimo. 
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Figura 4.
Esquema ilustrativo dos 
mecanismos de reparo (A) 
NHEJ (Non-Homologous 
End Joining ou junção não-
homóloga das pontas) e (B) 
HDR (Homology Directed 
Repair ou reparo direcionado 
por homologia). sas (sem DNA doador, via NHEJ). Lem-

bre-se de que NHEJ promove a inserção ou 
deleção de um ou poucos nucleotídeos no 
sítio clivado, resultando, frequentemente, 
na inativação deste gene, caso haja mudan-
ça de fase no quadro de leitura. Este tipo 
de edição genética gera nocautes (KO) e 
constitui o maior interesse dos geneticistas 
pois permite estudar a função dos inúmeros 
genes identificados a cada dia, isto porque 
a alteração fenotípica resultante da inati-
vação de certo gene é indicativa da função 
biológica do mesmo. Se, por exemplo, ao se 
inativar o fictício gene Slim em camundon-
gos observa-se que os mesmos permanecem 

magros mesmo quando submetidos a dietas 
hipercalóricas – pode-se concluir que este 
gene está associado ao metabolismo de gor-
duras. 

Outro exemplo de edição via NHEJ é a 
deleção gênica, que pode se dar por meio 
de duas clivagens flanqueando determina-
da sequência genética que se deseje deletar 
do genoma (Figura 5). Um exemplo deste 
tipo de edição é a remoção de sequências do 
HIV integradas no genoma humano du-
rante a infecção. Note que mesmo que haja 
indels no sítio de religação, isto é irrelevante 
pois o objetivo maior - a excisão do genoma 
do HIV - foi alcançado.

Nocaute - inativado. Refere-
se a qualquer gene que tenha 
sido modificado, de tal forma a 
não mais expressar seu produto 
funcional final correspondente.

Deleção gênica - processo 
molecular que envolve a 
remoção de um gene de dentro 
do genoma.
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Proteína fluorescente 
GFP - uma proteína codificada 
por um gene encontrado em 
espécies de água-viva como 
a Aequorea victoria e que é 
capaz de emitir fluorescência 
verde quando excitada por luz 
ultravioleta.

VARIAÇÕES DA TÉCNICA 
Diversas outras aplicações podem ser alcan-
çadas utilizando variantes da endonuclease 
Cas9 e do sgRNA. Por exemplo, a dCas9 
(dead Cas9) é uma variante com domínios 
catalíticos inativos, capaz de ser direciona-
da ao DNA mas não de clivá-lo. Portanto, 
ao se fusionar a proteína fluorescente 
GFP à dCas9 (denominada dCas9::GFP) 
complexada a um sgRNA, é possível visua-
lizar a localização de genes no genoma de-
vido à fluorescência de GFP – esta técnica é 
denominada de marcação de DNA (Figura 
6A). Alternativamente, pode-se utilizar de 
artifícios que permitem que dCas9::GFP e 
o sgRNA se liguem a um RNA mensageiro, 
sendo possível assim rastrear o movimento 
de qualquer mRNA dentro da célula – tal 
estratégia é denominada de rastreamento de 
RNA (Figura 6B).

Um grande potencial emerge a partir da fusão 
de dCas9 a determinadas proteínas capazes 
de alterar o nível de compactação da cromati-
na (abrindo-a ou fechando-a) levando assim 
ao aumento ou redução, respectivamente, 
da expressão de genes localizados naquela 
região do DNA. Assim, dCas9::VP64 com 
um sgRNA permite a ativação transcricional 
de genes-alvo (Figura 6C). Este tipo de regu-
lação da expressão gênica é interessante em 

situações nas quais se objetiva induzir genes 
hipoexpressos em determinadas patologias 
(assim como silenciar genes hiperexpressos 
em outras doenças).

Outras possibilidades são: clivagem do 
RNA e o mapeamento gênico. Neste último, 
a Cas9 realiza quebras no DNA, facilitan-
do assim o processo crossing over e, conse-
quentemente, a identificação de células com 
genótipos recombinantes. Baseando-se na 
frequência destes recombinantes, é possí-
vel calcular a distância entre os genes, que 
configura o mapeamento genético. A todo 
esse conjunto de variações da técnica deno-
mina-se a caixa de ferramentas da CRISPR 
(CRISPR toolbox), que promete subsidiar 
uma revolução gigantesca na genética.

CONCLUSÕES 

Tecnologias do tipo tesoura molecular para 
edição gênica já existiam antes do desenvol-
vimento da técnica de CRISPR, entretan-
to, o alto custo e a dificuldade envolvida na 
elaboração/uso dessas nucleases limitavam 
a acessibilidade e as aplicações dessas ferra-
mentas. Nesse contexto, CRISPR apresenta 
uma grande vantagem devido à simplicidade, 
facilidade e ao baixo custo envolvidos na ob-
tenção da enzima Cas9 e no desenho e sínte-
se do sgRNA. 

Figura 5.
Esquema ilustrativo da deleção 
gênica. A sequência-alvo em 
verde (por exemplo, um gene 
de vírus que se integrou no 
genoma humano) pode ser 
removido via duas quebras 
mediadas por Cas9 e reparo por 
NHEJ.

Domínio catalítico - é 
a região dentro da enzima 
responsável por realizar a 
catálise, isto é, a atividade 
enzimática.
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Surpreendentemente, as aplicações de CRIS-
PR aqui descritas representam uma parcela 
ínfima de seus usos na pesquisa básica, me-
dicina, agricultura, veterinária, indústria e 
muitos outros. Devido à sua imensa versati-
lidade, CRISPR está literalmente reeditando 
o presente e futuro das ciências da vida. 
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Figura 6.
(A) Uso de dCas9 fusionada 
à GFP para marcação de 
DNA, possibilitando assim a 
identificação da posição de 
determinado gene no genoma 
ou (B) para rastreamento 
de RNA, permitindo assim a 
acompanhar a movimentação 
desta molécula ao longo de 
compartimentos subcelulares. 
(C) Alternativamente, dCas9 
pode ser fusionada a peptídeos 
ativadores de transcrição 
(exemplificado pelo tetrâmero 
VP64) ou a enzimas capazes de 
alterar o nível de compactação 
da cromatina, visando a regular 
a expressão gênica. TSS: sítio 
de início da transcrição do 
gene. PAMmer: uma pequena 
molécula de DNA que age 
como um artifício utilizado para 
“enganar” Cas9 e direcioná-la 
a RNAs.
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A aparente simplicidade de alguns organismos esconde fantásticos ensinamentos 
que têm o potencial de modificar a nossa sociedade.  A observação e elucidação 

do sistema imune de bactérias e archaea nas últimas décadas, por exemplo, levou à 
elaboração de uma versátil ferramenta denominada edição gênica com base no sistema 
CRISPR-Cas9 (CRISPR). Essa tecnologia tem revolucionado a genética molecular, 
proporcionando uma forma rápida, simples e eficiente de se editar o genoma de 
qualquer organismo. A utilização bem sucedida dessa técnica para a produção de 
animais transgênicos, combate a vetores de doenças e elaboração de estratégias 
terapêuticas são apenas algumas de suas potencialidades. Assim, o estudo, a difusão e 
a implementação dessa técnica no ambiente acadêmico e parques industriais poderão 
trazer enormes benefícios para a população e economia do Brasil e do mundo.
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A FERRAMENTA CRISPR
Recentemente, uma técnica tem sido am-
plamente discutida no ambiente acadêmico. 
Trata-se da edição gênica com base no sistema 
CRISPR-Cas9, aqui referida simplesmente 
como CRISPR, uma ferramenta simples e efi-
ciente baseada no sistema imune da bactéria 
Streptococcus pyogenes capaz de promover no-
caute (knockout), inserção (knock in), silencia-
mento gênico e marcação gênica, dentre ou-
tras aplicações de forma eficiente e mais barata 

e prática do que as técnicas anteriormente uti-
lizadas (e.g. “nucleases dedos de zinco” (ZNFs) 
e “nucleases fusionadas ao efetor semelhante 
ao ativador de transcrição” (TALENs) (Figu-
ra 1). Informações sobre o sistema imune de 
bactérias (CRISPR), seus fundamentos mole-
culares, nocaute e inserção, ZNFs e TALENS 
podem ser encontradas no artigo ‘A revolucio-
nária técnica de edição genética “CRISPR”’ da 
seção Conceitos em Genética desta mesma 
edição (páginas 114 a 123). 

Figura 1.
CRISPR como técnica de 
edição genética. A tecnologia 
de CRISPR permite que o 
pesquisador altere os genomas 
de maneira precisa, por 
exemplo, introduzindo um novo 
gene de resistência a vírus em 
uma planta ou corrigindo uma 
mutação em um gene endógeno 
em pacientes (terapia gênica).

As peculiaridades desta técnica aliadas à 
sua praticidade têm permitido que cientis-
tas sejam capazes de editar de forma rápida 
o genoma de qualquer organismo. Devido à 
sua versatilidade e baixo custo, esta técnica 
revolucionária tem o potencial de impactar 
de forma positiva a agropecuária, indústria 
e a saúde humana (Figura 2).  Entretan-
to, por outro lado, ela também tem gerado 

questionamentos de natureza ética acerca 
dos limites que devem ser impostos para a 
sua utilização. Dessa forma, a divulgação das 
potencialidades da ferramenta CRISPR na 
sociedade permitirá que todos se conscien-
tizem acerca das benesses advindas da sua 
utilização consciente, alavancando assim a 
sua aplicação para fins econômicos e tera-
pêuticos.

ZNFs (Zinc Finger 
Nucleases) - são enzimas 
construídas em laboratório 
capazes de promover cortes 
em sequências específicas do 
genoma. Dessa forma, elas 
podem ser utilizadas para 
os mesmos fins da CRISPR, 
isso é, edição genética. Elas 
apresentam em sua estrutura 
tridimensional certas projeções 
que parecem “dedos” (finger), 
por isto o nome.

TALENs (Transcription 
Activator-Like Effector 
Nucleases) - são enzimas 
construídas em laboratório 
capazes de promover cortes 
em sequências específicas do 
genoma. Ao contrário das ZNFs, 
elas são baseadas em uma 
classe de proteínas semelhantes 
a fatores de transcrição 
(proteínas que se ligam ao 
DNA), por isso o nome.

Marcação gênica - técnica 
baseada em microscopia de 
fluorescência que permite 
visualizar a localização de 
determinado gene no genoma.
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APLICAÇÕES  
NA AGRICULTURA
Nós últimos anos o regime irregular de 
chuvas e as alterações climáticas têm sido 
os principais problemas enfrentados pela 
agricultura brasileira. No ano de 2016, por 
exemplo, a falta de chuvas comprometeu a 
produtividade de soja no oeste da Bahia ge-
rando um prejuízo de aproximadamente 1 
bilhão de reais. O Brasil é o segundo maior 
produtor de soja do mundo, dessa forma, 
perdas dessa magnitude comprometem se-
riamente o agronegócio brasileiro. 

Assim, considerando que vários genes rela-
cionados ao estresse hídrico já foram iden-
tificados em animais e plantas, a introdução 
desses genes por CRISPR em cultivares de 

grande interesse econômico, como a soja, po-
deria aumentar a resistência desses vegetais 
à seca, impedindo o comprometimento da 
colheita.  Adicionalmente, CRISPR também 
poderia ser utilizada para produzir plantas 
não transgênicas resistentes a pragas por 
meio da introdução de mutações em genes 
não essenciais cujos produtos são os alvos de 
parasitas, salvaguardando assim a produção 
agrícola. Tais plantas, por não serem transgê-
nicas, seriam mais facilmente liberadas para 
o plantio e aceitas para consumo. 

Por fim, tem sido sugerido que vegetais mo-
dificados por CRISPR tenderiam a não pro-
vocar alergias no ser humano uma vez que 
Cas9 não apresenta similaridade a alérgenos, 
além de ser facilmente digerida (NAKAJI-
MA et al., 2016). 

Figura 2.
Impacto de CRISPR na 
sociedade. As diversas 
aplicações desta técnica de 
edição genética alcançam a 
agricultura, medicina, indústria, 
pecuária e diversos outros 
campos, assim como também 
levanta questões éticas e 
ambientais relevantes.
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APLICAÇÕES  
NA INDÚSTRIA
As mudanças climáticas que afetam a agri-
cultura brasileira e outros setores de nossa 
economia são em parte consequência da ação 
antrópica no meio ambiente e a crescente 
utilização de combustíveis de origem fóssil 
constitui uma das principais causas dessas 
mudanças. Dessa forma, têm se buscado a 
utilização crescente de energias renováveis 
como o etanol.  O Brasil destaca-se no ce-
nário mundial pela produção de etanol, mas 
vem sendo criticado pela comunidade inter-
nacional pelo fato de implementar grandes 
monoculturas de cana de açúcar para a pro-
dução desse biocombustível, impactando 
assim de forma negativa o meio ambiente. 
Apesar da eficiência da produção de etanol 
brasileiro a partir da cana de açúcar (Saccha-
rum spp) ser muito maior do que a partir do 
milho, como ocorre nos EUA. A utilização 
de ferramentas de edição genômica como a 
CRISPR poderia aperfeiçoar a produção de 
etanol a partir do milho, o que diminuiria a 
ocupação de terras férteis por extensas mo-
noculturas de cana de açúcar.

Nesse cenário, um dos fatores que impedem 
a otimização da produção de etanol é a pre-
sença de lignina na parede das células, o que 

dificulta a conversão da biomassa de ligno-
celulose em etanol. Recentemente, pesqui-
sadores da Flórida utilizaram TALENS 
para introduzir mutações no gene COMT 
(caffeic acid O-methyltransferase) o qual está 
relacionado com a produção de lignina. A 
edição gênica dos indivíduos resultou na re-
dução na produção de lignina. Além disso, 
os indivíduos modificados passaram essas 
mutações para sua progênie, estabelecendo-
-se assim uma linhagem com maior poten-
cial de produção de etanol. Esse foi o pri-
meiro estudo que editou o genoma de cana 
de açúcar, abrindo as portas para novas 
abordagens, que poderão utilizar CRISPR.  
A técnica seria ideal para a produção de es-
pécimes com menos lignina, pois é capaz de 
editar diferentes genes de forma simultânea 
por meio da introdução de quebras de fita 
dupla em vários sítios do genoma (Infor-
mações sobre “quebras no DNA” podem 
ser encontradas no artigo ‘A revolucionária 
técnica de edição genética “CRISPR”’ da 
seção Conceitos em Genética desta mesma 
edição). Assim não só o gene COMT, mas 
outros relacionados (e.g. cafeoil CoA O-
-metiltransferase (CCoAOMT) e ferulato 
5-hidroxilase (F5H)) à síntese de lignina 
poderiam ser editados com um baixo custo 
envolvido.
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APLICAÇÕES NA SAÚDE
Apesar da relevância do emprego da ferra-
menta CRISPR na agricultura e indústria, 
provavelmente o benefício mais imediato da 
utilização desta tecnologia ocorreria no cam-
po da saúde. Nos últimos anos, a população 
brasileira vem sofrendo com doenças como a 
dengue, chikungunya, zika e a febre amarela 
urbana. Mais especificamente neste ano, um 
surto de febre amarela tem causado mortes 
em diversos estados do Brasil, preocupando 
as autoridades. O maior desafio relacionado 

à prevenção de epidemias de tais doenças é a 
eliminação do vetor que as transmite, o Ae-
des aegypti. A priori, este díptero reproduz-se 
apenas em água limpa, assim, a população 
tem sido orientada a evitar o acúmulo de 
água parada nos recipientes dentro de suas 
propriedades. No entanto, recentemente, foi 
descoberto que ele também é capaz de se re-
produzir em água poluída. Desta forma, le-
vando em conta as condições de saneamento 
básico presentes em grande parte das cidades 
brasileiras, a luta contra este vetor estaria 
praticamente perdida.

Neste cenário, pesquisadores norte-america-
nos têm se valido de estratégias moleculares 
para combater este mosquito, as quais pode-
riam ser implementadas em nosso país. Eles 
descobriram que o gene Nix está diretamente 
relacionado com a diferenciação sexual de Ae-
des aegypti. Mais especificadamente, este gene 
é necessário e suficiente para o surgimento 

dos órgãos sexuais masculinos nestes dípte-
ros. A partir desta constatação, eles utilizaram 
CRISPR para introduzir o gene Nix no ge-
noma de fêmeas, que são hematófagas, trans-
formando-as em machos inofensivos (HALL 
et al., 2015). A liberação destes ‘machos’ no 
ambiente comprometeria a reprodução, con-
trolando assim o crescimento populacional. 
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QUESTÕES ÉTICAS  
E DESAFIOS
Além de entusiasmo, a técnica CRISPR 
também tem causado polêmicas e discussões 
de natureza ética na comunidade científica. 
Nos últimos anos, por exemplo, cientistas 
chineses utilizaram a CRISPR em embriões 
humanos não viáveis na tentativa de corrigir 
uma mutação associada a beta-talassemia 
(no gene da beta-globina: beta-globin, HBB) 
assim como alterar o gene CCR5 a fim de 
tornar as células resistentes à infecção pelo ví-
rus HIV. Esses estudos têm causado alvoro-
ço e suscitado uma discussão na comunidade 
científica acerca da eficiência/especificidade 
da edição genômica via CRISPR visando 
o estabelecimento de terapias para doenças 
humanas, que até o presente momento não 
têm cura, versus a necessidade de se estabele-
cer limites éticos para a utilização da técnica. 
Após os pioneiros estudos chineses, o Reino 
Unido e a Suécia também permitiram pes-
quisas sobre a edição do genoma de embriões 
humanos e, considerando o rápido avanço da 
ciência, em breve teremos de lidar com essa 
questão no Brasil. A edição de um embrião 
viável implicaria no desenvolvimento de um 
indivíduo capaz de transmitir para sua prole 
(e para a população) a edição genética – algo 
sem precedentes na espécie humana.

Outra questão que vem gerando polêmica 
em relação à utilização da técnica CRISPR é 
a MCR (Mutagenic Chain Reaction). Em es-
sência, MCR é uma estratégia de edição ge-
nética baseada em CRISPR que permite que 

os alelos editados apresentem uma herança 
‘não-mendeliana’, isto é, se propaguem muito 
mais rapidamente dentro de uma população 
de reprodução sexuada (sejam animais ou 
plantas). Ela foi estabelecida inicialmente 
por cientistas da Universidade da Califórnia 
em San Diego, que visavam à produção de 
moscas (Drosophila) homozigotas mutan-
tes por meio da introdução da maquinaria 
CRISPR nesses organismos. Para isso, eles 
prepararam um cassete de MCR conten-
do um sgRNA e a Cas9, que estava sob o 
controle de um promotor para expressão 
ubíqua, isto é, em todos os tecidos da mosca. 
Flanqueando esse cassete foram adicionadas 
sequências homólogas ao gene alvo, que nes-
se caso foi o gene yellow do cromossomo 
X de Drosophila. Esse cassete foi injetado 
em embriões de Drosophila e acabou por se 
integrar em uma cópia do cromossomo X e 
remover o gene yellow. Posteriormente, essa 
construção também mediou a edição da re-
gião correspondente no seu cromossomo 
homólogo, proporcionando homozigose da 
alteração desejada. Por estarem em homozi-
gose, as alterações foram diretamente trans-
mitidas para as progênies dos indivíduos 
modificados.  

Recentemente, o mesmo grupo de pesquisa 
tem utilizado a tecnologia MCR para di-
minuir a fertilidade de espécies do gênero 
Anopheles a fim de controlar a população 
desses vetores de doenças. Essa estratégia 
juntamente com inserção do gene Nix, pre-
viamente descrita, podem ser de grande valia 
no controle de surtos de dengue e febre ama-

Beta-talassemia - doença 
genética devida a mutações no 
gene da beta-globina (HBB) 
e caracterizada pela produção 
anormal de hemoglobina.

sgRNA - RNA guia, isto é, 
uma pequena molécula de RNA 
que se liga à proteína Cas9 e a 
direciona ao DNA alvo.

yellow - gene cujo produto 
proteico é responsável pela 
pigmentação da cutícula da 
mosca das frutas (drosófila).

Gene CCR5 - trata-se de 
um gene codificador de uma 
proteína que age como um 
receptor de superfície, na 
membrana da célula. O HIV 
se liga a esta proteína para 
conseguir invadir a célula.
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Dinâmica transcricional -  
a forma como a célula expressa 
seus genes, produzindo RNAs 
e proteínas ao longo do 
tempo. Essa dinâmica pode ser 
analisada em tubos de ensaio 
(in vitro) ou diretamente na 
própria célula/organismo (in 
vivo). 

rela, por exemplo. No entanto, assim como a 
manipulação de embriões humanos, a MCR 
tem gerado discussões e preocupações no 
meio acadêmico devido à possibilidade de in-
divíduos contendo a construção MCR espa-
lharem mutações para populações selvagens 
na natureza, o que poderia comprometer ou 
mesmo extinguir comunidades de organis-
mos necessárias para a manutenção do equi-
líbrio dos ecossistemas.

CONCLUSÕES
Grande parte dos trabalhos atuais utili-
zando CRISPR são pesquisas de natureza 
‘básica’, isto é, visam a demonstrar a utilida-
de da técnica nas diversas células, tecidos e 
espécies; mais recentemente, estudos mais 
aplicados começaram a emergir. As aplica-
ções de CRISPR relatadas neste artigo são 
apenas uma pequena parcela das enormes 
potencialidades advindas da utilização desta 
metodologia. Só em 2016, mais de 2300 ar-
tigos foram publicados abordando esta tec-
nologia, quase o mesmo volume de trabalhos 
publicados em 30 anos de pesquisa sobre o 
tema. Adicionalmente, a cada novo mês, di-
versos estudos propondo novas aplicações 
para CRISPR são divulgados, demonstran-
do que ainda estamos longe de esgotar a ver-
satilidade desta técnica. Recentemente, por 
exemplo, a descoberta de que RNAs exó-
genos também podem ser incorporados no 
lócus CRISPR e que a dinâmica de inserção 
de espaçadores pode ser documentada têm 
sugerido a possibilidade de que futuramente 
CRISPR poderá ser utilizada também para 

esclarecer a origem e evolução de doenças 
por meio do monitoramento da dinâmi-
ca transcricional in vitro e in vivo. Dessa 
forma, considerando as potencialidades pre-
viamente relatadas e as novas aplicações que 
têm surgido para a técnica, pode-se afirmar 
que a sua implementação nos laboratórios 
e empresas brasileiras permitirá o avanço 
científico e econômico nos mais diversos 
segmentos, permitindo que o Brasil possua 
alternativas para alguns de seus problemas 
socioeconômicos e se torne cada vez mais 
competitivo no cenário internacional.
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Em um episódio do seriado Friends, a hippie Phoebe Buffay debate com o 
doutor em paleontologia Ross Geller a respeito da validade da teoria da 

evolução. Apresenta-se nesse artigo uma análise da discussão a partir de conceitos 
da filosofia da ciência, como o problema da demarcação de Karl Popper, os 
paradigmas de Thomas Kuhn e a validade empírica das teorias científicas de Bas 
Van Fraassen. Argumenta-se que as temáticas da ciência, por vezes, parecem 
desconectadas da sociedade, e a filosofia da ciência ainda mais. A abordagem 
crítica do episódio pode contribuir para diminuir esse afastamento e induzir a 
práticas pedagógicas diferenciadas.
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EVOLUÇÃO  
E MÍDIAS DE MASSA

Um conceito científico raramente chega 
ao grande público de forma direta, ou 

seja, a partir de uma obra elaborada pelo pró-
prio pesquisador ou criador. Um caminho 
comum para a informação científica envolve 
a passagem do conceito por filtros sucessivos, 
como obras de divulgação científica, revistas 
especializadas em ciência, críticos ou espe-
cialistas e, por fim, a mídia de massa. Assim, 
alguma distorção das ideias originais está 
presente quando o público mais amplo rece-
be a informação.

Desde a publicação do clássico A origem 
das espécies de Charles Darwin em 1859, a 
evolução biológica tornou-se um tópico fre-
quente nos meios de comunicação de massa. 
Embora o livro tenha tido boas vendagens à 
época (enquanto Darwin estava vivo, a obra 
teve seis edições), a real popularização dos 
conceitos nele presentes deveu-se à atenção 
dada pela mídia aos mesmos, em especial 
os seus aspectos mais controversos. Assim, 
à época da publicação do livro, algumas ca-
ricaturas e charges de jornais já demonstra-
vam algumas interpretações elaboradas pela 
mídia sobre a teoria e também sobre o seu 
criador: a publicação satírica inglesa The Ho-
met, por exemplo, publicou em 1871 uma fa-
mosa caricatura, na qual o rosto de Darwin 
encontrava-se acoplado ao corpo de um ma-
caco, e uma imagem similar foi usada como 
capa da revista francesa cômica La Petite 
Lune em 1878.

Já no século XX, com a emergência da cul-
tura pop, o conceito foi disseminado ainda 
mais. Histórias em quadrinhos como X-Men 
(1963) e filmes como Planeta dos Macacos 
(1968) foram desenvolvidos tendo por base 
alguns conceitos (nos dois casos, bastante 
distorcidos e mal compreendidos) da teoria 
evolutiva. O clássico filme de ficção científi-
ca 2001, uma odisseia no espaço (1968) não 
mostra a evolução diretamente, mas o espec-
tador pode intuir a sua ocorrência em um 
corte radical, no qual um osso lançado para 
cima por um antepassado dos seres humanos 
transforma-se em um ônibus espacial. No 
livro de divulgação científica Early Man, de 
1965, é encontrada a infame e quase canô-

nica ilustração A marcha do progresso, a qual 
mostra uma fila de antepassados evolutivos 
humanos “marchando” da esquerda para a di-
reita em direção ao homem contemporâneo. 
A ilustração foi parodiada em uma capa da 
revista americana Rollingstone, em 1998, na 
qual o ator Ben Stiller faz a transição de um 
primata coberto de pelos para um homem 
nu. A marcha foi também reimaginada em 
Terminal City, uma história em quadrinhos, 
steampunk, na qual é apresentado um circo 
de horrores composto de exemplares vivos 
de “elos perdidos” entre os símios e os hu-
manos. Um trecho do longa-metragem ani-
mado Fantasia (1940) também apresentou a 
evolução, a partir de formas unicelulares até 
os dinossauros, ao som do trabalho orques-
tral Le sacre du printemps, de Igor Stravinski. 

Mais recentemente, o filme épico Noé (2014) 
apresentou uma sequência que tentou com-
patibilizar o mito de criação bíblico com as 
teorias cosmológicas e evolutivas moder-
nas; um episódio do desenho animado The 
Simpsons (2007) usou como abertura (a 
segunda mais longa da história do seriado) 
a evolução de um ser unicelular até os hu-
manos modernos; a webcomic brasileira Um 
sábado qualquer (2009) apresenta conversas 
cômicas entre Darwin e Deus, ambos perso-
nagens do quadrinho (em uma das tirinhas, 
Deus dá um dinossauro para Darwin como 
presente de aniversário); e a animação televi-
siva Futurama (2010) dedicou um episódio 
inteiro ao confronto entre evolucionismo e 
criacionismo.

A incorporação da teoria da evolução pelas 
mídias de massa só ressalta sua importância 
social e apelo popular. Ainda que distorcida, 
acreditamos que sua forte presença midiática 
deve servir como motivação para discussões 
acerca da validade da teoria, de suas evidên-
cias e comprovações e do papel retroalimen-
tador entre ciência e sociedade. Por vezes, o 
produto midiático requer, para uma análise, 
não apenas o conhecimento sobre o concei-
to científico apresentado, mas também fer-
ramentas da filosofia da ciência, para que a 
natureza desse conhecimento científico seja 
explicitada. Esse é o caso que apresentamos 
aqui, no qual analisamos um debate acer-
ca da evolução em um episódio do popular  
seriado Friends.

Os trechos do episódio 
Friends relevantes à discussão 
apresentada no artigo podem 
ser assistidos em https://vimeo.
com/182378528.

Steampunk - gênero de 
ficção científica no qual os 
grandes avanços científicos do 
futuro foram inventados no 
passado e não superados pela 
tecnologia moderna, tais como 
dirigíveis, máquinas a vapor e 
autômatos mecânicos.
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FRIENDS – O FENÔMENO
Desde que a televisão ascendeu como um 
meio de comunicação de massa nos anos 
1950, diversos formatos de programação 
estabeleceram-se ao longo da sua história, 
tais como telejornais, rodas de entrevistas, 
transmissões de eventos esportivos, progra-
mas de auditório e reality shows. Entre esses 
formatos, estão os programas seriados de 
ordem dramática ou cômica (as sitcoms, ou 
comédias de situação), os quais representam 
uma considerável fatia da programação, em 
especial na televisão norte-americana, devi-
do ao seu forte apelo popular e às altas taxas 
de audiência.

A série Friends é um típico exemplo de sitcom 
bem-sucedida. Desde sua estreia em 1994, 
até sua conclusão em 2004, em um total de 
dez temporadas, a série esteve entre os dez 
programas mais assistidos da televisão nor-
te-americana, com pujantes índices de au-
diência – em média, mais de vinte milhões 
de espectadores assistiam cada episódio da 
série. O finale do seriado obteve a impressio-
nante marca de 52 milhões de espectadores 
nos EUA, a quarta maior audiência para 
um episódio de sitcom ao longo da história 
televisiva naquele país. O sucesso do seriado 
também se repetiu em escala global, e frisa-
-se que a série ainda é transmitida em canais 
de TV aberta e paga em diversos países. Em 
2017, treze anos após seu encerramento, 
Friends ainda era transmitida no Brasil de 
forma regular, pelo canal de TV por assina-
tura Warner-Bros Brasil.

Os roteiros de Friends giravam ao redor das 
desventuras vividas por um grupo de seis 
amigos pertencentes à Geração X – Monica, 
Rachel, Phoebe, Ross, Joey e Chandler. Nas 
temporadas iniciais da série, todos os seis 
amigos tinham idades inferiores aos trinta 
anos, contribuindo para criar uma relação 
biunívoca entre o público-alvo mais jovem 
e tais personagens. Todd (2011) defende 
que algumas características dos personagens 
tornaram-se tão marcadamente icônicas que 
levaram os espectadores da série a interpre-
tar seus amigos reais a partir de tais persona-
gens fictícios – por exemplo, se em um grupo 
de amigos reais uma pessoa se revelasse mais 
sistemática com a organização doméstica, ela 

seria nomeada a “Monica” do grupo. Pentea-
dos, roupas, gírias, frases e comportamentos 
dos personagens também influenciaram a 
cultura jovem em escala mundial.

Pode-se defender que uma das razões da 
popularidade de Friends continuar a se per-
petuar após sua exibição inicial está na rele-
vância dos temas apresentados ao longo dos 
236 episódios da série. O humor em Friends 
era criado a partir de uma cortina de fundo 
de questões sociais e morais que se dissemi-
naram nos anos 1990, muitas das quais ain-
da se mantém contemporâneas, tais como 
casamentos entre pessoas do mesmo sexo, 
inseminação artificial, barriga de aluguel e 
diferenças de idade em relacionamentos ro-
mânticos (QUAGLIO, 2009). Ao apresen-
tar tais discussões, a série pavimentou um 
caminho de sucesso que se estendeu além da 
sua vida televisiva inicial, marcando presen-
ça na programação de canais de televisão na 
atualidade e se estendendo para mídias digi-
tais diversas e mesmo sítios de streaming.

No terceiro episódio da segunda temporada 
da série, intitulado Aquele em que Sr. Heckles 
morre e transmitido originalmente em 1995, 
é apresentado um debate acerca do conceito 
científico de evolução. Os contendores nes-
se debate são os personagens Phoebe Buffay 
(interpretada pela atriz Lisa Kudrow), uma 
hippie tardia e “espírito livre” sem formação 
acadêmica, e Ross Geller (interpretado pelo 
ator David Schwimmer), o qual detém o tí-
tulo de Ph.D em paleontologia pela Colum-
bia University, vindo a se tornar professor 
universitário em sua área de estudo nas tem-
poradas subsequentes da série. A discussão é 
desenvolvida ao longo de quatro momentos 
do episódio, e o caráter cômico característico 
de uma sitcom permite ao espectador antever 
seu desenrolar: os argumentos de Ross são 
impiedosamente massacrados, descartados 
ou contestados por Phoebe, deixando o po-
bre paleontólogo em dúvida não apenas so-
bre o conceito de evolução, mas até mesmo 
sobre o destino de sua própria carreira aca-
dêmica.

Ao se analisar cada momento da discussão, 
percebe-se que seu conteúdo não lida apenas 
com a teoria da evolução, mas também com 
suas bases epistemológicas e filosóficas. Na 
verdade, a contestação de Phoebe não é sobre 

Sítio de streaming - página 
ou serviço de internet que 
possibilita que vídeos sejam 
assistidos diretamente, sem 
a necessidade de salvá-los 
no computador, tais como 
YouTube, Netflix e Vimeo.

Por Beleg Langbogen (Obra do próprio) 
[GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/
fdl.html) undefined CC BY-SA 3.0 (http://
creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], 
undefined
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ciados certos e irrevogáveis, não se podendo 
garantir que nunca haverá uma evidência 
que tornará falsa uma teoria científica. A ci-
ência, segundo Popper, deve abraçar esse ca-
ráter falseável e provisório de seus enuncia-
dos, condição que não é necessária em outros 
esquemas de pensamento. 

Assim, acreditar em um enunciado ou teo-
ria científica é, sim, um ato de fé, mas com 
a ressalva de que tal crença pode se alterar 
caso evidências convincentes contrárias à te-
oria venham a surgir. Portanto, Phoebe não 
deveria descartar a evolução como pseudoci-
ência ou como uma teoria indigna de crença, 
mas ao contrário, poderia considerá-la como 
uma afirmação sempre sujeita à contestação, 
caso evidências contrárias venham a surgir.

b) Há muitas coisas nas quais eu não 
acredito, mas isso não quer dizer 
que elas não sejam verdadeiras...

É interessante perceber as nuances da des-
crença de Phoebe acerca da evolução: ao 
mesmo tempo em que ela afirma não acredi-
tar na teoria, a personagem faz a ressalva de 
que tal conceito poderia ser verdadeiro. Esse 
caráter dúbio acerca da evolução como uma 
verdade também é estabelecido pela perso-
nagem aos círculos de colheita e ao Triângu-
lo das Bermudas.

Dois temas destacam-se nessa afirmação de 
Phoebe: a ciência como alcance da verdade e 
sua diferenciação de um mito. O filósofo ho-
landês Bas Van Fraassen (2007) defende que 
uma teoria científica não tem obrigação com 
a verdade última: para ele, uma teoria deve 
ser empiricamente adequada, ou seja, deve ser 
capaz de fazer previsões experimentais que 
possam ser confirmadas. Assim, a aceitação 
de uma teoria envolve apenas a crença de que 
seus postulados são coerentes com as obser-
vações empíricas.

Van Fraassen valoriza sobremaneira a expe-
rimentação na prática científica: para ele, a 
construção de teorias é uma atividade impor-
tante, mas não pode ser suprema na ciência, 
pois a real importância de uma teoria reside 
no fato de ela ser um dos elementos neces-
sários para a elaboração de experimentos. A 
partir desse entendimento de Van Fraassen, 
a teoria da evolução pode ser considerada 
científica, porque ela permite o desenvolvi-

validade da evolução em si – a personagem 
deixa claro em certo momento da discussão 
que não tem a intenção de negar a evolução 
- e sim sobre a prática da ciência e a validade 
do conhecimento científico. Assim, a discus-
são não abrange apenas conceitos da ciência, 
mas também envolve a filosofia da ciência. A 
seguir, apresentamos alguns dos argumen-
tos desenvolvidos por Phoebe e algumas 
argumentações de ordem filosófica sobre os 
mesmos, os quais acreditamos que poderiam 
ajudar Ross a superar sua crise de identidade 
acadêmica. São eles:

a) Eu não acredito em Evolução!

b) Há muitas coisas nas quais eu não acre-
dito, mas isso não quer dizer que elas 
não sejam verdadeiras...

c) Macacos, Darwin, é uma boa história... 
Eu só acho que é fácil demais!

d) A evolução não me convence!

e) Quem colocou esses fósseis lá?

f ) Não podemos apenas dizer que você 
acredita em uma coisa, e eu não?

g) Possibilidade minúscula e pequenina 
de estar errado...

a) Eu não acredito em Evolução!

A altercação inicia-se com a assustadora 
revelação (ao menos, do ponto de vista de 
Ross) de que sua amiga Phoebe não acredi-
ta na evolução. A realidade de tal fenômeno 
biológico é colocada pela personagem em pé 
de igualdade com os círculos de colheita 
e com o Triângulo das Bermudas. Assim, 
Phoebe defende que evolução é algo em que 
podemos ou não acreditar, e a comparação 
que ela estabelece com os outros fenômenos 
citados permite inferir que a personagem 
acredita que a evolução tenha um caráter 
pseudocientífico ou mesmo metafísico.

O filósofo da ciência Karl Popper, no desen-
volvimento de sua teoria do racionalismo 
crítico, dedica-se a uma questão que ele 
chamava de problema central da teoria do 
conhecimento: a demarcação (fronteira) en-
tre o pensamento científico e o não científico 
(metafísico, religioso, pseudocientífico, mito-
lógico, etc.). Popper (1974) defende que essa 
fronteira está na falseabilidade: as leis natu-
rais nunca podem ser expressas como enun-

Círculos de colheita - 
grandes traçados geométricos 
ou pictóricos, comumente de 
formato circular, que podem ser 
observados em vistas aéreas em 
grandes plantações.

Triângulo das Bermudas 
- região da América Central 
onde aeronaves e embarcações, 
supostamente, seriam altamente 
vulneráveis ao desaparecimento.

Racionalismo crítico 
- sistema filosófico sobre 
o conhecimento científico 
elaborado por Karl Popper. 
Está apoiado na defesa de que 
as teorias científicas são, por 
natureza, falíveis e provisórias, 
e, portanto, corrigíveis.
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mento de experimentos na qual seus pressu-
postos podem ser observados, tais como os 
experimentos realizados por Carrol e Boyd 
(1992) com percevejos do saboeiro. Assim, a 
descendência com modificações, um postula-
do (ou mesmo definição) da evolução bioló-
gica, pode ser percebida diretamente por vias 
empíricas. Ao contrário, a teoria de existência 
do Triângulo das Bermudas não é científica, 
pois não condiz com as observações: vários 
dos supostos desaparecimentos de embarca-
ções são falsos, relatados de forma imprecisa 
ou mesmo fraudulenta para tentar “salvar a 
teoria” de existência do alegado Triângulo.

A evolução enquanto explicação científica 
também deve ser diferenciada das explana-
ções míticas acerca do mundo. Um mito se 
propõe a apresentar uma história ou expli-
cação para um fenômeno natural ou social, 
mas não tem compromisso com a descrição 
dos reais mecanismos por trás desse fenôme-
no, ao contrário da ciência. Portanto, afirmar 
que os círculos de colheita são mensagens 
alienígenas, sem nenhum teste empírico 
possível, é uma explicação mítica, enquanto 
a seleção natural, a qual é passível de submis-
são a testes empíricos, é científica.

O norte-americano Joseph Campbell 
(2005), estudioso de religião e mitologia, 
defende que os mitos têm quatro funções 
principais: transcendental pois permitem 
vivenciar o espanto diante dos mistérios da 
existência; cosmológica quando metafori-
zam os mistérios associados ao universo em 
si; sociológica pois suportam e validam certa 
ordem social; pedagógica pois orientam so-
bre como a vida deve ser vivida. Tais funções, 
a nosso ver, justificam a relevância dos mitos 
para as diferentes culturas humanas, mas 
não permitem que as mesmas assumam um 
caráter de descrição fidedigna da realidade, 
ao contrário da ciência, que tem por ideal tal 
fidedignidade, ainda que aproximativa. As-
sim, o Triângulo das Bermudas pode se reve-
lar um mito útil, na medida em que a região 
em que o mesmo hipoteticamente abrange é 
palco contínuo de furacões e outras intem-
péries que oferecem riscos às embarcações e 
aeronaves. A teoria da evolução, por sua vez, 
não apresenta tal caráter mítico, buscando 
ser uma descrição objetiva dos mecanismos 
pelos quais a vida no planeta se desenvolve.

c) Macacos, Darwin, é uma boa 
história... Eu só acho que é fácil 
demais!

Ainda no início da discussão, Phoebe ar-
gumenta que a evolução é um processo fácil 
demais, diante de um atônito Ross. Pode-
-se inferir na fala de Phoebe que a teoria da 
evolução neodarwiniana, a qual é explicada 
pelo paleontólogo do seriado como “o pro-
cesso no qual todas as coisas vivas do pla-
neta se desenvolveram a partir de formas 
unicelulares”, não é apenas simples: a teoria 
é simplória, ou seja, deixa de levar em consi-
deração algum desconhecido e fundamental 
processo.

É justificável a estranheza com que Ross 
recebe tal afirmação, pois a simplicidade 
de uma teoria é um dos pontos que costu-
ma ser determinante na sua aceitação pela 
comunidade científica. A técnica heurística 
da navalha de Occam, atribuída ao filósofo 
escolástico Guilherme de Occam, pode ser 
aqui evocada: afinal, se há diversas explica-
ções concorrentes para o mesmo fato, deve-
-se selecionar a mais simples, ou seja, a que 
demanda um menor número de suposições 
(postulados, princípios, hipóteses etc).

Nesse quesito, a teoria darwiniana original 
para a evolução revela-se uma candidata 
adequada à técnica de Occam, pois apenas 
a seleção natural seria um princípio funda-
mental pressuposto. Assim, segundo o pró-
prio Darwin (1909), um mero “grão na ba-
lança” pode ser responsável por determinar 
qual indivíduo sucumbe e qual sobrevive. 
Assim, mesmo que um indivíduo apresen-
te uma característica que lhe confira apenas 
uma pequena vantagem sobre seu concor-
rente, ele poderá vir a ter maiores chances 
de sobrevivência e descendência. A nosso 
ver, esse é um princípio de extrema simpli-
cidade, razão pela qual ele viria a ser incor-
porado em áreas tão diversas da biologia 
evolutiva quanto a economia, a robótica e a 
física quântica. Até mesmo a própria filoso-
fia da ciência vale-se do princípio da seleção 
natural: Van Fraassen (2007) defende que 
as teorias científicas nascem em uma com-
petição feroz, uma “selva de dentes e garras 
ensanguentadas”, e apenas as teorias bem-
-sucedidas sobrevivem.

Mensagens alienígenas 
- Desconsiderando-se as 
teorias conspiracionistas ou 
apocalípticas, círculos de 
colheita podem ser construídos 
por grupos pequenos de 
pessoas em poucas horas, 
usando mangueiras de 
borracha, estacas de madeira e 
cilindros de jardinagem.

Carroll e Boyd - Esses 
pesquisadores da Flórida 
descobriram que o comprimento 
do bico dos percevejos era 
influenciado pelo tamanho do 
fruto da planta do qual eles se 
alimentavam.
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d) A evolução não me convence!

Ao longo da discussão, Phoebe deixa claro 
que não está convencida da existência da evo-
lução, e Ross retruca que a evolução é um fato 
científico, ou seja, uma observação confirma-
da repetida e continuamente, a qual pode ser 
aceita como verdadeira (ou, ao menos, apro-
ximadamente verdadeira) para fins práticos. 
Uma pergunta leiga tradicional que dialoga 
com a afirmação de Phoebe seria: a evolução 
é apenas uma teoria?

A palavra teoria no cotidiano tem conota-
ção diferente daquela usada na ciência. En-
quanto no dia-a-dia uma teoria equivale a 
uma especulação sobre um tema, em ciência 
ela compreende um conjunto de afirmações 
plausíveis e bem fundamentadas em um de-
terminado campo de conhecimento e que são 
encaradas como válidas pelos pesquisadores 
desse campo. Voltando a Popper (1974), 
uma teoria deve passar por um teste rigoroso 
de refutação para ser considerada científica. 
Assim, uma teoria é cientificamente válida se 
ela permite (ou mesmo antevê) experimentos 
que possam invalidá-la.

No intuito de justificar o caráter científico 
da teoria da evolução, Ross a compara com 
a gravidade. Em 1687, Isaac Newton publi-
cou uma das teorias fundamentais da ciência 
clássica, a gravitação universal, a qual assume 
como pressuposto que corpos se atraem na 
razão direta de suas massas e na razão inversa 
do quadrado da distância entre seus centros. 
A teoria newtoniana foi extremamente bem-
-sucedida, permitindo explicar o formato 
das órbitas planetárias, a geometria esférica 
dos corpos celestes e mesmo o fenômeno das 
marés. Assim, pode-se acreditar que ela pas-
sou por sucessivas tentativas de refutação ao 
longo de mais de dois séculos, só vindo a ser 
definitivamente suplantada pela teoria da re-
latividade geral de Albert Einstein, publicada 
nas primeiras décadas do século XX, a qual 
é mais abrangente que a teoria newtoniana e 
explica um maior número de fenômenos. A 
teoria da gravitação de Newton, portanto, é 
científica, pois permitiu sua própria refuta-
ção e continua válida para um subconjunto 
de problemas da teoria einsteiniana.

Nesse aspecto, a evolução, em particular o 
mecanismo de seleção natural, revela-se um 
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exemplo primal de teoria científica. A versa-
tilidade desse princípio permite prever diver-
sos testes de refutação – pode-se citar como 
exemplo a emergência de cepas de bactérias 
resistentes a antibióticos, produzida a partir 
da seleção natural de tais bactérias causada 
pelo uso indiscriminado de tais medicamen-
tos. Se a população de bactérias permane-
cesse com proporções fenotípicas inalteradas 
após tal utilização incorreta, haveria uma evi-
dência para a refutação da seleção natural – 
mas ressalta-se que tal fato não é observado.

e) Quem colocou esses fósseis lá?

Temas de relevância social sempre se mos-
traram presentes em Friends; entretanto, 
aspectos religiosos não costumavam estar 
em destaque ou serem motivos de conster-
nação. Por exemplo, na sétima temporada, 
os personagens Chandler e Monica quase se 
casam em uma cerimônia conduzida por um 
ministro da religião grego-ortodoxa, à qual 
nenhum dos dois pertencia. Assim, o debate 
entre Ross e Phoebe não se dá em padrões 
similares aos observados nas contendas entre 
criacionistas e evolucionistas. Apesar disso, 
quando Ross menciona ser possível coletar 
fósseis ao redor do planeta e perceber as es-
pécies evoluindo ao longo do tempo a partir 
da observação e comparação desses materiais 
coletados, Phoebe contra-argumenta com 
um questionamento que é característico do 
criacionismo: quem teria colocado os fósseis 
nos locais em que foram encontrados?

Os contornos do debate criacionismo vs. 
evolucionismo são muito amplos para serem 
abordados ou resumidos nesse artigo. Cabe 
ressaltar, no tocante à personalização evoca-
da por Phoebe para a existência de fósseis, 
o caráter duplo de uma evidência empírica: 
a partir da adoção de premissas diferentes, 
o mesmo conjunto de dados pode levar a 
conclusões radicalmente opostas, isto é, os 
fósseis são uma evidência da evolução, mas 
premissas opostas permitem interpretá-los 
como evidências de uma atitude deliberada 
ou intencional. Novamente, ressalta-se a ne-
cessidade da demarcação popperiana e dos 
testes de refutação para a consideração de 
uma teoria como científica: o evolucionismo, 
nos moldes desenvolvidos a partir da síntese 
evolutiva moderna elaborada nos anos 1930, 
obedece a tais critérios.

f ) Não podemos apenas dizer que você 
acredita em uma coisa, e eu não?

As duas últimas discussões entre os dois 
personagens são os momentos do episódio 
em que o debate ganha maior ímpeto. Dis-
posto a resolver a questão de forma defini-
tiva, Ross argumenta a favor da presença de 
polegares opositores em primatas como uma 
evidência da evolução, e também apresenta 
uma mala de fósseis a Phoebe. Ambas as 
argumentações, entretanto, são respondidas 
de forma sintética: para Phoebe, a evolução 
é apenas uma hipótese entre outras possí-
veis. Assim, ela não percebe a necessidade 
de acreditar na teoria, na medida em que 
haveria outras explicações possíveis e a bus-
ca por consenso seria irrelevante ou mesmo 
impossível.

Admitimos que o consenso em ciência é, 
na melhor das hipóteses, temporário. Essa 
é uma interpretação possível da obra A es-
trutura das revoluções científicas, de autoria 
do filósofo e historiador da ciência Thomas 
Kuhn (1975). Para o autor, aquelas realiza-
ções científicas universalmente reconhecidas 
que, por um tempo, fornecem problemas e 
soluções para uma comunidade de pratican-
tes compõem um paradigma. Nos momen-
tos iniciais ou conturbados de um campo de 
pesquisa, é comum haver uma diversidade 
de hipóteses concorrentes ou mesmo total-
mente contrárias entre si para a explicação 
de fenômenos observados naquele campo. 
Conforme as teorias são submetidas a tes-
tes empíricos e à crítica dos pesquisadores, 
algumas ganham maior reconhecimento (o 
qual pode até mesmo atingir a unanimidade 
na área em casos específicos) e se tornam pa-
radigmáticas.

A evolução nos moldes neodarwinianos é 
per se um paradigma nas ciências biológi-
cas – quiçá o mais importante e aglutinador. 
Quando Phoebe argumenta que a evolução 
é apenas uma das possibilidades, Ross res-
ponde que a teoria é a única possibilidade. 
Essa é a prototípica situação que Kuhn inti-
tula de ciência normal: a vigência de um pa-
radigma leva a possibilidades de pesquisas 
orientadas à luz do mesmo, sem que os seus 
fundamentos sejam questionados, permitin-
do avanços no conhecimento daquele campo 
de pesquisa. 
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g) Possibilidade minúscula e 
pequenina de estar errado...

O clímax da contenda ocorre após Phoe-
be dar um basta nas investidas intelectuais 
de Ross e confrontá-lo com um argumen-
to final: se em outras épocas da história da 
humanidade os grandes sábios acreditaram 
em teorias que hoje sabemos erradas (como 
a Terra plana), como Ross poderia se aven-
turar a afirmar com completa certeza que a 
evolução é uma teoria correta? Com grande 
hesitação e visível constrangimento, Ross ad-
mite a pequena possibilidade de a teoria es-
tar errada, permitindo que Phoebe acabe de 
vez com a discussão ao mostrar a inconsis-
tência presente na argumentação do ingênuo 
paleontólogo: ao admitir a possibilidade da 
teoria ser errada, Ross acabara de negar todo 
o seu sistema de crenças, Phoebe defende. 

Os argumentos relevantes nessa questão, no-
vamente, não residem na teoria da evolução 
em si, e sim na filosofia da ciência, em parti-
cular no conceito de revolução científica. Tho-
mas Kuhn (1975) acredita que o progresso 
da ciência não se dá sobre uma linha reta, ou 
seja, ele não é meramente acumulativo: ao 
contrário, novas evidências experimentais, 
desenvolvimentos teóricos ou incrementos 
tecnológicos podem vir a colocar em xeque 
o paradigma vigente, estabelecendo-se en-
tão um momento de crise desse paradigma. 
As crises são importantes para o desenvolvi-
mento da ciência por permitirem a ascensão 
de novas ideias - por vezes heréticas aos pa-
radigmas originais - que venham a ser capa-
zes de solucioná-las. Como Kuhn acredita 
ser impossível que um praticante da ciência 
possa rejeitar um paradigma sem substituí-
-lo simultaneamente por outro - pois, nesse 
caso, o indivíduo estaria rejeitando a própria 
ciência - essa substituição paradigmática ten-
de a ocorrer apenas em momentos cruciais 
e mesmo traumáticos da história da ciência, 
os quais Kuhn nomeou de revoluções cien-
tíficas.

Um exemplo significativo de revolução nas 
ciências biológicas teve o seu estopim com 
a publicação do livro A Origem das Espécies, 
de Charles Darwin, em 1859. Apesar da 
popularidade quase instantânea do livro, o 
qual se tornou um best seller à época de seu 

lançamento, cabe ressaltar que o ideário 
darwiniano não foi aceito pela comunidade 
científica de pronto. Ao contrário, ao longo 
das últimas décadas do século XIX e das 
primeiras do século XX, a seleção natural 
nos moldes delineados por Charles Darwin 
e Alfred Wallace não conseguiu se firmar 
como um paradigma, vindo a competir com 
ideias diversas, como o saltacionismo e 
a ortogênese. Apenas ao longo dos anos 
1920 deu-se a união entre os campos da 
genética mendeliana, a paleontologia, a ge-
nética de populações e a teoria darwiniana 
da seleção natural, a qual foi intitulada sín-
tese moderna evolutiva (ou neodarwinismo) 
e emergiu como o paradigma per se das ciên-
cias biológicas desde então.

Assim, não há um problema intrínseco na 
relutante resposta que Ross oferece ao ques-
tionamento de Phoebe sobre suas certezas 
acerca da evolução: sim, há uma chance 
“minúscula e pequenina” de suas hipóteses 
notoriamente neodarwinianas estarem er-
radas, pois qualquer paradigma tem caráter 
temporário e, portanto, o neodarwinismo 
poderá vir a ser substituído em algum mo-
mento futuro da história da ciência. Como 
exemplo, pode-se citar o trabalho de Araújo 
(2006), o qual defende a existência de outros 
enfoques distintos da síntese moderna como 

Ortogênese - hipótese que 
considerava que a vida possui 
uma tendência inata para 
evoluir linearmente para um 
objetivo pré-estabelecido.

Saltacionismo - hipótese que 
considerava que o surgimento 
de novas espécies era resultado 
de mutações mais drásticas, 
levando a uma evolução mais 
rápida do que pela seleção 
natural.
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explicações viáveis para a evolução biológica. 
O autor cita como possibilidade o exame da 
evolução em quatro dimensões diferentes 
(genética, epigenética, comportamental e 
simbólica), o qual foi desenvolvido por Eva 
Jablonka e Marion Lamb.

REPRISE E  
MELHORES MOMENTOS
As temáticas, práticas e métodos da ciência 
por vezes parecem desconectadas da vida co-
tidiana, pois algo mais grave acontece com a 
filosofia da ciência: seus conceitos e termino-
logias podem se revelar intimidadores para 
os próprios praticantes da ciência ou aqueles 
que se dedicam a ensiná-la. Assim, embora a 
presença da filosofia da ciência nas salas de 
aula de ensino médio seja defendida há pelo 
menos três décadas e os cursos de licencia-
tura brasileiros tenham buscado incluir tais 
conceitos em suas grades curriculares, as di-
ficuldades ainda se mantêm, por inadequa-
ção dos materiais didáticos, intimidação dos 
professores diante dos temas ou carência de 
sugestões práticas para sua abordagem. 

Nesse aspecto, defendemos que a abundân-
cia de referências pop à evolução, como 
citamos no início desse artigo, faz da mesma 
um tópico privilegiado e pode trazer bene-
fícios à aprendizagem, por permitir diversos 
pontos de partida e caminhos de discussão 
possíveis, os quais podem incorporar tanto 
os conceitos relacionados à teoria evolutiva 
quanto à natureza das práticas e métodos 
científicos. 

Frisamos que não consideramos necessário, 
na abordagem da filosofia da ciência, que os 
estudantes de ensino médio conheçam os 
conceitos específicos, tais como demarcação, 
refutação ou paradigma. Ao contrário, acre-
ditamos que uma discussão inspirada por 
esse artigo pode mostrar que a ciência tam-
bém tem suas crenças, mas usa mecanismos 
de justificação diferentes do pensamento 
místico ou metafísico. Outros temas impor-
tantes acerca da natureza da ciência aos quais 
os estudantes de ensino médio devem ser ex-
postos, a nosso ver, incluem entendimento 
da possibilidade de falseamento de uma te-
oria científica como parte da sua validade e a 
importância da adequabilidade empírica das 
teorias.

Referências pop à 
evolução - Apenas para fins 
de contraste: só conhecemos 
uma referência pop à segunda 
lei da termodinâmica, uma das 
mais cruciais leis físicas, a qual 
também está presente em um 
episódio do desenho animado 
The Simpsons.

Por fim, deve-se ressaltar que alguns erros 
conceituais acerca da teoria evolutiva são 
bastante evidentes no episódio, mas estão 
presentes pela necessidade de contínua co-
micidade do roteiro. Assim, a evolução das 
aves é demonstrada usando um conjunto de 
esculturas de aves contemporâneas, mas de 
tamanho crescente, em uma distorção óbvia 
da teoria da descendência com modificação. 
Frisa-se também que a evolução humana tem 
pouco destaque no episódio, possivelmen-
te para evitar confrontos com os defensores 
do criacionismo em solo norte-americano. A 
única menção indireta aos humanos é feita 
no momento em que Ross questiona Phoebe 
sobre como ela explicaria os polegares oposi-
tores sem a teoria da evolução, e recebe a res-
posta de que talvez os seres superiores neces-
sitassem de polegares com essa configuração 
para dirigirem suas espaçonaves...
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NA SALA DE AULA

A Biologia  
     tem História: 
darwinismo social 
e eugenia em 
uma proposta 
transdisciplinar
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O relato a seguir apresenta uma sequência de aulas envolvendo as disciplinas 
de Biologia e História do ensino médio. O objetivo foi abordar de forma 

transdisciplinar a construção de teorias científicas que marcaram profundamente 
o conhecimento biológico, o pensamento social e até mesmo os acontecimentos 
políticos do final do século XIX e durante os primeiros anos do século XX. 
Através do estudo sobre o darwinismo social e a eugenia, os alunos puderam 
informar-se sobre o processo de construção do conhecimento científico e refletir 
sobre as questões éticas que perpassam o campo de estudos sobre genética tanto 
no passado, quanto no presente.
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NA SALA DE AULA

BIOLOGIA + HISTÓRIA 

Já não é nova, em textos acadêmicos, a de-
fesa da necessidade de se realizar traba-

lhos transdisciplinares. A justificativa para 
isso reside no fato de que os problemas que 
se apresentam demandam a utilização de 
conhecimentos que adquirimos nas mais di-
versas disciplinas. Nesse sentido, podemos 
dizer que a tradição de fragmentar o conhe-
cimento em diferentes disciplinas e áreas do 
saber (que baseia a divisão curricular de boa 
parte das escolas) nem sempre dá conta da 
realidade complexa do mundo em que vi-
vemos. Por isso, faz-se necessário construir 
práticas pedagógicas capazes de articular o 
conhecimento entre as variadas disciplinas 
escolares. Esta sequência de aulas foi uma 
tentativa de atender a essas demandas, por 
meio de um trabalho que tem sido realizado 
desde 2011. 

Neste texto, relataremos a interação entre as 
disciplinas de História e Biologia, que traba-
lharam em conjunto para propor uma refle-
xão sobre o modo como os discursos cientí-
ficos foram produzidos historicamente pelas 
sociedades. O tema em foco foi o darwinismo 
social e a eugenia, e o modo como essas ideias 
influenciaram o colonialismo no século XIX 
e a experiência nazista no século XX.  

CONTEXTO DA ATIVIDADE
A sequência didática foi aplicada, pela pri-
meira vez em 2011, para setenta alunos do 
ensino médio do Colégio SESI-PR, dividi-
dos em duas oficinas. A escola tem uma or-
ganização diferenciada, na qual os alunos não 
são divididos em séries ou turmas, mas por 
Oficinas de Aprendizagem. A cada bimestre, 
os alunos matriculam-se em uma oficina de 
interesse próprio, na qual os conteúdos das 
diferentes disciplinas são organizados em 
torno de uma única situação-problema (cha-

mada, no contexto da escola, de desafio). Os 
alunos trabalham a maior parte do tempo 
em equipes que eles próprios escolhem livre-
mente (desde que compostas por integrantes 
das três séries do Ensino Médio). Vale res-
saltar que a negociação de conflitos é trata-
da como parte do conteúdo a ser aprendido 
pelos alunos. 

Diferentemente do que ocorre em escolas 
tradicionais, as aulas expositivas não são 
maioria e ocorrem de forma pontual, sendo 
que o foco está na produção dos estudantes. 
A escola não adota um único livro didático 
para cada disciplina, mas inclui na lista de 
material escolar indicações variadas para que 
os alunos possam consultar diferentes fontes 
de pesquisa durante as atividades. 

A sequência didática relatada fez parte da 
Oficina “Guerra e Paz”, cujo desafio foi apren-
der sobre os grandes conflitos mundiais do 
século XX. Acreditamos que embora a or-
ganização das oficinas seja diferenciada, essa 
experiência pode servir como referência para 
outros professores de História e de Biologia. 
Os conteúdos que selecionamos para esta 
sequência didática (o estudo das teorias evo-
lutivas e do contexto dos séculos XIX e XX) 
são tradicionalmente trabalhados durante o 
terceiro ano do ensino médio, mas é possível 
que a sequência seja reformulada para outros 
contextos. 

ORGANIZAÇÃO GERAL
A sequência didática durou quatro semanas, 
com um total de quatorze aulas, distribuídas 
em sete encontros de uma hora e quarenta 
minutos de duração. Nós, professoras de 
História e de Biologia, alternamo-nos no 
desenvolvimento da sequência, de modo que 
as discussões iniciadas na aula de História 
eram retomadas em Biologia, conforme qua-
dro a seguir:

 Aula de História Aula de Biologia

SEMANA 1 1ª Etapa: Sensibilização 2ª Etapa: O estudo das teorias evolutivas

SEMANA 2 3ª Etapa: As consequências da eugenia 4ª Etapa: Roteiro de exercícios

SEMANA 3 5ª Etapa: Apresentações das pesquisas de aprofundamento 6ª Etapa: Preparação do júri simulado

SEMANA 4 6ª Etapa: Realização do júri simulado. 
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Na primeira aula de cada disciplina, apresen-
tamos a sequência que aconteceria, disponi-
bilizamos os textos sugeridos e sorteamos os 
temas para as pesquisas de aprofundamento, 
para que as equipes pudessem se organizar 
com antecedência. 

Antes de iniciar esta sequência, os alunos 
haviam estudado a ascensão do nazismo na 
Alemanha (História) e as evidências da evo-
lução e as ideias de Lamarck (Biologia). O 
trabalho iniciou-se com uma reflexão a res-
peito da construção do discurso científico na 
passagem do século XIX para o XX, tendo 
como ponto de partida as justificativas para 
o nazismo.

1ª ETAPA: SENSIBILIZAÇÃO
Na primeira aula os alunos assistiram ao 
documentário Noite e Neblina (Nuit et Brou-
illard – 1955 – de Alain Resnais, 30 min.), 
lançado em comemoração aos dez anos de 
libertação dos campos de concentração. Tra-
ta-se de uma produção realizada a convite 
do Comitê de História da Segunda Guerra 
Mundial, que mescla imagens dos campos de 
concentração abandonados com imagens do 
próprio arquivo nazista. Este filme descreve 
a vida dos prisioneiros, o trabalho forçado 
e os experimentos científicos que ali foram 
realizados. Ao mesmo tempo, alerta para os 
perigos do fascismo, enquadrando os horro-
res do holocausto nazista como uma tragé-
dia da própria humanidade e não como um 
drama de um grupo específico, que se encer-
rou com o fim da Segunda Guerra Mundial. 

Organizamos uma discussão sobre o filme, 
partindo de algumas questões: “O que vocês 
acharam do filme?”, “Quem foi responsável 
por tudo o que aconteceu?”, “Como Hitler 
convenceu à nação inteira de que isso era ne-
cessário”? Com isso, conduzimos os alunos a 
uma reflexão sobre as justificativas utilizadas 
pelo regime nazista para o extermínio judeu. 
Ainda sob o impacto do filme, alguns alu-
nos elaboraram hipóteses que apontavam 
para o poder de persuasão do líder nazista, 
enquanto outros colocaram em discussão as 
técnicas de propaganda empregadas pelo re-
gime. 

A professora de História interveio para ex-
plicar que a eficácia da propaganda decorreu 

do fato de já existir um conjunto de ideias 
de características racistas na sociedade da 
época. Longe de ser uma histeria coletiva, 
o holocausto foi realizado a partir de uma 
perspectiva racional, dentro de um conjunto 
de ideias até então aceitas por muitos cien-
tistas e intelectuais como verdadeiras. O 
darwinismo social, a eugenia, o antissemi-
tismo histórico, o nacionalismo exacerbado 
e a sensação de humilhação após a derrota 
na Primeira Guerra Mundial são fatores ge-
ralmente utilizados pelos historiadores para 
explicar o extermínio. Para que os alunos 
tomassem contato com essas justificativas, 
solicitamos que as equipes consultassem os 
livros didáticos de História para localizar 
ideias que fundamentaram o pensamento 
nazista. Após dez minutos de consulta, os 
alunos compartilharam com todo o grupo 
o que encontraram e, durante a discussão, 
ficou claro que boa parte das ideias de cará-
ter científico que justificaram o extermínio 
nazista foram gestadas ainda no século XIX. 

Como tarefa de casa, indicamos a leitura do 
artigo de divulgação científica intitulado Na-
zismo (Sklarz, 2005). O texto foi escolhido 
por ser uma leitura acessível e também por-
que traz uma apresentação cronológica das 
principais ideias científicas que serviram de 
base para o pensamento nazista. 

2ª ETAPA: O ESTUDO  
DA TEORIA EVOLUTIVA
A aula de Biologia foi iniciada com a análise 
do texto Nazismo. De forma livre, cada uma 
das equipes escolheu um integrante para 
compartilhar o que mais havia chamado a 
atenção no texto. Como o texto faz uma bre-
ve citação sobre Charles Darwin, os alunos 
foram questionados sobre o que sabiam a 
respeito deste cientista.

A partir dos comentários, foi iniciada uma 
aula expositiva, na qual foram apresentadas 
com mais detalhes as biografias dos cientis-
tas Charles Darwin e Alfred Russel Walla-
ce, bem como os principais fundamentos da 
teoria da seleção natural. Os alunos foram 
estimulados a tentar perceber a relação entre 
as ideias da seleção natural e do darwinismo 
social, termo presente no texto de Eduardo 
Szklarz, estudado anteriormente.

Francis Galton
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Ao longo da aula foi necessário desconstruir 
algumas ideias que faziam parte dos conhe-
cimentos prévios dos alunos, que por vezes 
relacionavam erroneamente a teoria da sele-
ção natural à uma noção de “sobrevivência do 
mais forte”. As colocações iniciais dos alunos 
foram essenciais para que essas percepções 
fossem corrigidas.

Em seguida, os alunos foram questionados 
sobre as relações entre os conteúdos que 
haviam acabado de estudar e aquilo que 
estavam estudando em História. Alguns 
alunos identificaram relações entre a teoria 
da seleção natural e o pensamento nazista: 
uma das alunas explicou que Hitler não se 
baseou em Darwin e Wallace diretamente, 
mas no darwinismo social. Outro aluno, ci-
tando o texto de Eduardo Szklarz, relacio-
nou o pensamento nazista à eugenia, ideia 
defendida por Francis Galton. Em uma das 
turmas, surgiram dúvidas a respeito da rela-
ção entre Galton e Darwin, e foi importante 
a intervenção da professora para esclarecer 
que Darwin discordava das propostas de 
Galton sobre a necessidade do controle eu-
gênico sobre a reprodução humana, mas que 
em poucas décadas essas ideias tiveram uma 
aceitação maior na sociedade europeia. Por 
fim, destacou-se que o pensamento de Da-
rwin e Wallace trouxe contribuições impor-
tantes para o desenvolvimento das ciências 
biológicas, mas que a aplicação desses pres-
supostos na construção de teorias sociais foi 
nociva para a humanidade. Tais informações 
foram necessárias para que os alunos com-
preendessem que não é possível identificar 
no pensamento de um único cientista ou 
pensador, todas as bases para a ciência que 
justificaram as desigualdades naquele con-
texto.  As teorias sobre a seleção natural não 
são racistas em si mesmas, mas foram utili-
zadas por pensadores que quiseram atribuir 
caráter de cientificidade a ideias racistas.

Para que os alunos compreendessem melhor 
a relação da seleção natural com as ideias do 
darwinismo social, foi sugerida a leitura do 
artigo Eugenia, a biologia como farsa (Diwan, 
2011). O texto apresenta a origem do pen-
samento eugênico a partir da ideia de sele-
ção natural e discute o modo como teorias 
científicas foram utilizadas para justificar 
a dominação de povos considerados “infe-

riores”, chegando à formulação de leis que 
proibiam a reprodução dos considerados 
“indesejáveis” ou “degenerados” (inclusive 
com a adoção de medidas de esterilização 
compulsória). Os alunos produziram uma 
síntese sobre o texto.

3ª ETAPA:  
AS CONSEQUÊNCIAS  
DA EUGENIA
A aula iniciou-se com relatos da turma a 
respeito do que haviam estudado até en-
tão. Para garantir a participação do maior 
número de alunos e evitar repetições, cada 
equipe comentou uma parte do conteúdo: 
duas equipes comentaram brevemente o 
texto Nazismo (Szklarz, 2005); uma equipe 
sintetizou o que foi aprendido sobre a teo-
ria da seleção natural, concebida no século 
XIX; e duas equipes resumiram o artigo Eu-
genia, a Biologia como farsa (Diwan, 2011). 
A dinâmica demorou cerca de 30 minutos, 
sendo 15 minutos necessários para a siste-
matização das ideias dos alunos e o restante 
do tempo para as breves apresentações. Em 
seguida, os alunos organizaram-se para a 
atividade de aprofundamento sobre as con-
sequências da eugenia em diferentes contex-
tos históricos. 

Cada equipe passou a pesquisar um dos te-
mas sorteados anteriormente: colonialismo 
do século XIX; reformas urbanas e higie-
nistas na primeira república brasileira; po-
líticas de branqueamento adotadas no Bra-
sil durante a era Vargas; difusão das ideias 
de Francis Galton nos Estados Unidos por 
Charles Davenport; consequências da euge-
nia na Alemanha nazista. Alguns alunos já 
haviam estudado os aspectos históricos des-
ses temas em outras oficinas, mas o foco em 
questão era o desenvolvimento da eugenia.

Na sala de informática, tiveram uma hora 
para compartilhar informações, montar 
apresentações ou aprofundar as pesquisas. 
Como o sorteio dos temas havia sido reali-
zado previamente, houve tempo para que as 
pesquisas tivessem sido iniciadas individu-
almente, de maneira que nesse momento foi 
possível preparar a apresentação em equipe. 
Os resultados foram socializados na semana 
seguinte. 
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4ª ETAPA: ROTEIRO  
DE EXERCÍCIOS
Na mesma semana, os estudantes receberam 
questões para resolver em equipe (veja ane-
xo). O objetivo era que eles refletissem sobre 
os conteúdos estudados, sistematizassem as 
ideias centrais e, ao mesmo tempo, solucio-
nassem possíveis dúvidas. Essa atividade foi 
elaborada de maneira a oferecer aos partici-
pantes uma perspectiva transdisciplinar dos 
conhecimentos. O tempo reservado para essa 
tarefa foi de uma hora, e foi possível corrigir 
a atividade na mesma aula. 

5ª ETAPA: APRESENTAÇÕES 
DAS PESQUISAS DE 
APROFUNDAMENTO
A aula seguinte foi iniciada com a apresen-
tação das pesquisas sobre as consequências 
da eugenia em diferentes contextos históri-
cos. A atividade foi importante para que os 
alunos compreendessem que, ainda que a ex-
periência nazista tenha sido muito intensa, 
ela não pode ser vista como isolada. Neste 
sentido, o mesmo discurso científico que foi 
usado pelos nazistas embasou outras experi-
ências ao redor do mundo. 

Cada apresentação deveria ter no mínimo 
dez e no máximo quinze minutos de dura-
ção. Além disso, os alunos foram instruídos 
a evitar excessos de textos nos slides e a não 
realizar leituras. Por fim, cada equipe, além 
de apresentar um conteúdo específico, ficou 
responsável também por preparar perguntas 
para iniciar o debate após a apresentação de 
outra equipe. Em seguida, todos os presentes 
também poderiam propor questões. 

Os alunos demonstraram interesse pelos te-
mas de pesquisa e realmente se aprofunda-
ram, de modo que as apresentações foram 
enriquecedoras. A partir delas, foi possí-
vel esclarecer dúvidas sobre os conteúdos e 
preparar os alunos para o júri simulado que 
aconteceu na aula seguinte. 

6ª ETAPA: JÚRI SIMULADO 
Para concluir e fazer uma avaliação diferen-
ciada, propusemos um debate entre os alunos 
seguindo o modelo de um júri simulado. A 
questão colocada teve a intenção de estimular 

os estudantes a relacionarem o nazismo e a 
eugenia no passado a questões éticas que en-
volvem a genética na atualidade. Nesse sen-
tido, propusemos que os alunos simulassem 
o julgamento de um cientista hipotético que 
selecionou, de alguns embriões, característi-
cas genéticas intrínsecas aos mesmos criando, 
assim, bebês “perfeitos”, isto é, apenas com ca-
racterísticas “desejáveis”. Os critérios do que 
seria “perfeito” e do que seria “desejável” foram 
estabelecidos pelo referido cientista.

Para motivar os alunos a pensarem a respei-
to dessas questões, foi recomendada a leitura 
prévia do artigo Do Holocausto Nazista à nova 
Eugenia do século XXI (Guerra, 2006). Foram 
reservadas duas aulas para a preparação da 
atividade e, mais duas, para a sua realização.

Para a realização do júri simulado, duas das 
cinco equipes ficaram responsáveis pela defe-
sa, duas, pela acusação, e uma delas compôs 
o júri popular. As equipes que participaram 
do debate estudaram o caso, selecionaram 
argumentos e prepararam “testemunhas” que 
poderiam ser chamadas para tornar as teses 
mais convincentes. Já a equipe que formou o 
júri deveria acompanhar as discussões, rea-
lizando apontamentos sobre os argumentos 
que foram utilizados e, a partir disso, elaborar 
e justificar o veredicto e a sentença (decidin-
do qual das teses, da acusação ou da defesa, 
foi apresentada de maneira mais convincen-
te). Além disso, todas as equipes (inclusive o 
júri) deveriam, obrigatoriamente, referir-se 
aos estudos que foram realizados em sala de 
aula para sustentar os argumentos, demons-
trando conhecimento do processo histórico 
de construção do pensamento eugênico.

Durante a preparação, os alunos retomaram 
os estudos realizados para preparar testemu-
nhas que pudessem ser interrogadas. Houve 
grande interesse pela atividade e as equipes 
preocuparam-se em preparar os discursos e 
também em caracterizar as personagens de 
modo realista. Os advogados poderiam con-
sultar anotações livremente, mas as testemu-
nhas deveriam estar prontas para representar 
as personagens sem recorrer a leituras. Para 
que fosse possível realizar a atividade no tem-
po estipulado, foi determinado que tanto a 
defesa quanto a acusação só poderiam utili-
zar três testemunhas. 
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No início do júri, os advogados de cada 
equipe tiveram cinco minutos para apre-
sentar os argumentos iniciais. Em seguida, 
foram interrogadas as testemunhas, reser-
vando-se um tempo de até dez minutos para 
cada uma delas. Por fim, foram reservados 
mais cinco minutos para que os advogados 
de cada um dos lados concluíssem a partici-
pação no júri. Para a reunião do júri e para 
a elaboração da sentença foram reservados 
mais quinze minutos e, por fim, os momen-
tos finais da aula foram destinados à apre-
sentação do veredito. 

Na primeira experiência, em 2011, a equipe 
mais convincente foi a que ficou responsável 
pela defesa. Explorando o discurso de Fran-
cis Galton e trazendo testemunhas como 
Adolf Hitler, Charles Darwin e Getúlio 
Vargas os alunos conseguiram demonstrar 
que as ações do médico não poderiam ser 
comparadas àquelas que foram motivadas 
pelo pensamento eugênico do século XIX e 
início do XX. Já em 2012, o resultado foi di-
verso, o que demonstra o quanto essas ques-
tões que envolvem a bioética são complexas 
e merecem ser discutidas pelos alunos. 

PARA CONCLUIR: UM 
BALANÇO DA EXPERIÊNCIA
Apesar dos discursos frequentemente pre-
sentes nas escolas e nas propostas curricu-
lares oficiais em favor de práticas que envol-
vam as diferentes disciplinas escolares, elas 
ainda são raras na maioria das salas de aula. 
Como professoras, compreendemos que há 
dificuldades na condução dessas propostas, 
mas a sequência aqui descrita nos mostrou 
que a discussão pode ser mais enriquecedo-
ra quando abordada transdisciplinarmente. 

Para que a sequência fosse montada, foi 
necessário que cada professora se aproxi-
masse dos conteúdos da outra disciplina: 
foi preciso que a professora de Biologia es-
tudasse textos sobre o desenvolvimento do 
pensamento científico nos séculos XIX e 
XX, sobre o colonialismo e sobre o nazis-
mo; da mesma forma, foi necessário que a 
docente de História compreendesse as te-
orias evolutivas e algumas questões éticas 
que envolvem os estudos sobre genética 
na contemporaneidade. Esse exercício de 

aproximar-se do vocabulário e das ideias de 
outra disciplina para que se pudesse cons-
truir um planejamento conjunto foi difícil 
em um primeiro momento, mas permitiu 
resultados altamente satisfatórios.

Por meio da atividade, os alunos puderam 
compreender as origens do racismo cien-
tífico, do pensamento eugênico e tiveram 
a oportunidade de refletir sobre o próprio 
processo de construção dos discursos cien-
tíficos. Questões relacionadas com os con-
teúdos trabalhados durante essa sequência 
foram incluídas na avaliação bimestral das 
disciplinas, com ótimo aproveitamento da 
grande maioria dos alunos. Para a redação 
deste relato, seis anos depois da primeira 
experiência, consultamos alguns alunos que 
participaram daquela oficina. Mesmo após 
tantos anos, ainda se recordavam da ofici-
na. Uma das alunas, hoje com 21 anos de 
idade, escreveu o seguinte depoimento: “A 
experiência foi incrível, tendo em vista que os 
trabalhos das matérias complementavam uma 
a outra, me fez enxergar como aluna que bio-
logia também é história e que história é biolo-
gia. Lembro-me das atividades e acredito que 
não teria a mesma aprendizagem estudando 
os conteúdos de outra forma. [...] Não fosse o 
trabalho realizado naquele ano, eu jamais sa-
beria que conhecimentos científicos tiveram a 
ver com nazismo. Sou muito grata por ter par-
ticipado dessa experiência no Ensino Médio.”

A partir desse estudo a respeito dos efeitos 
nocivos da aplicação de pressupostos eugê-
nicos em políticas adotadas no século XX 
em diversos contextos, foi possível discutir 
os limites éticos que devem ser levados em 
conta pelos cientistas, em especial no cam-
po da genética. O estudo sobre as consequ-
ências catastróficas da eugenia no passado 
justifica-se pela intenção de não repetir os 
mesmos erros no presente. 
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ANEXO

ATIVIDADE COMPARTILHADA: HISTÓRIA E BIOLOGIA

Alunos (as):_______________________________________________________________________________ 

1) Observem a citação abaixo:

“A eugenia pode ser definida como um movimento pelo “aprimoramento” da raça humana, vale dizer, pela “pureza” 
de determinados grupos.” (STEPAN, Nancy Leys. A hora da eugenia”.Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2005).

Organizem, a partir dos seus estudos, uma cronologia com os cientistas mais importantes e as principais 
ideias do discurso eugênico da passagem do século XIX para o XX.

2) Leiam:

A partir do final do século XIX, o discurso eugênico passou a informar políticas públicas. Incorporadas pelo estado, 
as práticas eugênicas passavam pelo controle reprodutivo, pelas formas de viver e trabalhar, pelas condutas sexu-
ais consideradas normais e desviantes, em suma, pelos meios de existir para atingir o progresso biológico e então 
desfrutar do progresso social. 

Expliquem como o discurso eugênico foi utilizado pelos Estados Unidos e pelo governo nazista nesse pe-
ríodo, com base nos estudos realizados ao longo do bimestre.

3) Observem a citação a seguir:

“Por ter-lhe dado novo embasamento científico e a indispensável terminologia, o evolucionismo da década de 
1860 foi de suma importância para a ascensão da eugenia. As primeiras incursões do próprio “pai” da eugenia – o 
cientista, viajante, geógrafo e estatístico Francis Galton – no perigoso território da hereditariedade humana asso-
ciada à política social ocorreram em 1865, pouco depois da leitura do livro The Origin of Species (A Origem das Es-
pécies). A evolução apresentou a Galton ideias, que, agrupadas de nova maneira, constituíram o cerne da eugenia. 
(...)“ (STEPAN, Nancy Leys. A hora da eugenia. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2005, p. 30).

a) Expliquem as ideias de seleção natural. 

b) Identifiquem as justificativas para eugenia utilizadas na época.

c) Relacionem as ideias de seleção natural com o surgimento do darwinismo social.

4) Leiam:

“[Considerar] pseudocientíficas ideias que posteriormente parecem obviamente tendenciosas ou irremediavelmen-
te ultrapassadas [...] é uma forma conveniente de deixar de lado o envolvimento de muitos cientistas proeminentes 
em sua elaboração, e de ignorar questões difíceis sobre a natureza política de boa parte das ciências biológicas e 
humanas” (STEPAN, Nancy Leys. A hora da eugenia. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2005, p. 12).

Agora, discutam a citação acima, apresentando um posicionamento sobre essa questão.
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MATERIAIS DIDÁTICOS

Estudando uma 
característica 
complexa:  
as impressões 
digitais
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Qual a contribuição dos fatores genéticos na variação 
fenotípica de uma característica quantitativa, em 

uma determinada população? E, qual a influência dos 
fatores ambientais? Como utilizar o conhecimento do 
fenótipo parental para inferir o fenótipo da descendência? 
Esses são os principais questionamentos da área da 
Genética Quantitativa, um grande desafio para o 
ensino de Genética. Este material didático aborda uma 
característica complexa: as variações nas impressões 
digitais. O material pretende estimular a coleta, 
observação e caracterização dos fenótipos, a organização 
e apresentação dos dados e, ainda, estimular a busca 
de informações científicas e a discussão das aplicações 
possíveis em benefício das populações atuais.
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VARIAÇÃO  
NA IMPRESSÃO DIGITAL

As impressões digitais, ou dermatogli-
fos, são configurações formadas pelas 

distribuições das linhas dermopapilares da 
pele que cobrem a palma das mãos e a planta 
dos pés. As impressões digitais são padrões 
únicos e apresentam grande diversidade de 
forma, densidade e complexidade, tanto as 
relativas a um mesmo indivíduo como entre 
os indivíduos de uma população, por isso são 
utilizadas há muito tempo na identificação 
humana e, atualmente, apresentam-se como 
parte muito importante das investigações 
criminais, do estudo de más formações con-
gênitas e de estudos antropológicos. 

As impressões digitais são únicas para cada 
pessoa, apresentam formas complexas e alto 
grau de variação em um mesmo indivíduo e 
entre indivíduos. Os estudos das bases gené-
ticas dessas características são importantes 
para o entendimento da variação genética 
pois explicam grande parte da variação fe-
notípica, além de esclarecerem alguns dos 
processos que ocorrem durante o desenvolvi-
mento embrionário. Os tipos de impressões 
digitais são determinados por mecanismos 
multifatoriais, enquanto a contagem de li-
nhas é definida por herança poligênica, com 
pouca influência ambiental Apenas para al-
gumas características quantitativas, como a 
contagem total de cristas dos padrões digi-
tais, a taxa de herdabilidade é alta ou pelo 
menos razoável, mas nunca completa ou ex-
traordinariamente alta.

O estudo da variação genética das impres-
sões digitais é realizada utilizando-se me-
dições qualitativas e quantitativas para a 
identificação de fenótipos. Para a análise de 
variáveis qualitativas é realizada a classifi-
cação das impressões digitais em padrões 
já estabelecidos, enquanto para a análise de 
variáveis quantitativas é feita a contagem de 
linhas de cada impressão digital. Com os da-
dos das impressões digitais e da contagem de 
linhas de cada impressão é possível analisar o 
grau de similaridade entre um par de impres-
sões digitais diferentes. Assim, por exemplo, 
é possível estudar o grau de parentesco entre 
dois indivíduos analisando-se a proporcio-
nalidade do que é similar entre as impressões 
digitais dos mesmos.

CARACTERIZAÇÃO  
DO MATERIAL E OBJETIVOS 
DE APRENDIZAGEM
A organização deste material baseou-se ini-
cialmente nos trabalhos de Fogle (2004) e 
Mendenhall et al (1989), com as adaptações 
necessárias para os objetivos propostos. 

O material consiste de um roteiro prático de 
quatro atividades (atividades 1 a 4), que po-
dem ter a duração de três a quatro aulas pre-
senciais ou à distância, a critério do professor.

O roteiro é composto por:

• um texto teórico de apoio (Quadro 1);

• os procedimentos das quatro atividades a 
serem desenvolvidas com os estudantes;

• 2 folhas para coleta dos dados (fichas 1 e 2);

• questionamentos para direcionar as análises 
dos dados e/ou a elaboração de relatórios;

• sugestões de artigos para consulta sobre 
o conhecimento científico atualizado (ver 
item “Para saber mais”). 

No roteiro, os alunos são estimulados a co-
letar dados, organizá-los em forma de tabe-
las e gráficos, observar, classificar as próprias 
impressões digitais segundo as variáveis qua-
litativas e quantitativas, bem como compará-
-las com as de seus colegas e parentes. Dessa 
forma, terão a oportunidade de proceder de 
acordo com os princípios da metodologia 
científica no estudo das bases genéticas de 
uma característica complexa. A atividade 
prática ainda favorece a construção autôno-
ma do conhecimento e do pensamento crí-
tico na formulação de conclusões a respeito 
dos resultados produzidos, estimulando a 
consulta a artigos científicos.

Ao longo do roteiro, o procedimento para 
cada atividade está descrito, assim como os 
materiais necessários e objetivos específicos. 
Ao final, os alunos deverão ser estimulados 
a fazer um relatório completo das atividades 
realizadas e espera-se que sejam capazes de 
tirar conclusões, como também, em classe, 
de discutir a respeito de suas observações. 
Uma sugestão adicional para o docente seria 
a realização de discussões sobre questões só-
cio-científicas e uma pesquisa das possíveis 
aplicações sociais deste conhecimento.
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TEXTO DE APOIO PARA A IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO  
DAS IMPRESSÕES DIGITAIS

As impressões digitais são classificadas em três padrões básicos (Figura 1):

1. Espiral: as linhas descrevem contornos espirais circulares ou elípticos.

2. Alça: as linhas descrevem uma semicircunferência que se inicia de um lado do dedo até 
o centro da impressão e volta ao lado de onde começou. De acordo com a orientação da 
abertura da alça, classificam-se em:

2.1. Radial (R): quando a alça volta-se para o polegar.

2.2. Ulnar (U): quando a alça volta-se para o dedo mínimo.

2.3. Dupla (D): quando ocorrem duas alças, uma radial e, a outra, ulnar. Este padrão não é 
tão frequente quanto os descritos acima, mas pode ocorrer em sala de aula.

3. Arco (C): as linhas descrevem contornos transversais de lado a lado na impressão digital.

As linhas digitais podem confluir até um mesmo ponto formando o trirrádio ou ponto de 
confluência de linhas (Figura 1). Desta forma, o número de trirrádios varia nas linhas digitais; 
dois nas espirais e alça dupla, um nas alças U e R e os arcos não apresentam trirrádios. 

Contagem de linhas de uma impressão digital

É possível quantificar o número de linhas de uma impressão digital. O processo de 
contagem é realizado pelo traçado de uma reta que vai do centro do trirrádio até o 
ápice da linha mais interna da impressão digital (Figura 2). Com a ajuda de uma lupa, 
contar todas as linhas cortadas por essa reta. 

No caso do padrão espiral, contar as linhas a partir dos dois trirrádios. Considerar o 
maior número de linhas contadas.

No caso do padrão arco, é atribuída a contagem 0, pois este não possui trirrádio.

Figura 1.
Padrões de impressões 
digitais da mão direita e 
demonstração dos trirrádios.

Figura 2.
Procedimento para a 
contagem do número de 
linhas digitais. Por exemplo, 
nesta contagem são 20 linhas.
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ATIVIDADE 1 – ANÁLISE  
DE DADOS INDIVIDUAIS
Objetivo

Observar e explicar a variação qualitativa e 
quantitativa dos padrões de impressões di-
gitais de um mesmo indivíduo, por meio da 
coleta, organização e análise de dados.

Material necessário

• Ficha 1, para registro dos dados indivi-
duais;

• Coletor de impressão digital;

• Lupa ou material equivalente;

• Fita adesiva transparente;

• Tesoura;

• Folha de papel A4.

Procedimento

1. Proceder a identificação do indivíduo na 
folha da atividade 1, preenchendo todos 
os campos existentes. 

2. Utilizar o coletor de impressão digital 
para fazer as impressões digitais de todos 
os dedos da mão direita e da mão esquer-
da. Testar as impressões em uma folha 
extra; identificar as mais nítidas; recortar 
e colar na área específica da folha de ativi-
dade 1. Com o auxílio de uma fita adesiva 
transparente, proteger a impressão digital.

3. Identificar o padrão para cada impressão 
digital e anotar na ficha de registro.

4. Realizar a contagem das linhas de cada 
impressão digital e anotar no local espe-
cífico. Fazer a soma do número total de 
linhas (somas das linhas dos 10 dedos).

5. Completar o quadro da folha da atividade 
1 com os dados de concordância (ou seja, 
quando ocorrer o mesmo padrão em am-
bos os dedos da mão direita e esquerda). 
Para isso, utilize “0” para designar ausên-
cia de concordância e “1” para designar 
presença de concordância. 

Análise de dados:  
para pensar e responder 

1. Quanto aos padrões das impressões digi-
tais: observar as semelhanças e diferenças 

entre os dedos de uma mesma mão (da 
direita e da esquerda). Qual a conclusão?

2. Estimar as frequências dos diferentes pa-
drões considerando todos os dedos do 
mesmo indivíduo e preencher no local in-
dicado do Quadro 1. Por exemplo, se en-
contrar 4 espirais, a frequência será 4/10 
(número de dedos com padrão espiral / 
total de dedos das duas mãos). 

3. Observar as semelhanças e diferenças en-
tre os mesmos dedos em diferentes mãos. 
Qual a conclusão? Quantas são concor-
dantes? Existe mais algum detalhe que 
chama a atenção? 

4. Obter o número de linhas para as duas 
mãos e a soma total dos 10 dedos. Há 
semelhanças entre as duas mãos? Qual a 
conclusão?

5. Observar os dados do número de linhas 
em relação ao padrão da impressão digital 
de cada dedo. Existe alguma relação entre 
esses dois dados? Qual a conclusão? 

ATIVIDADE 2 – COLETA  
E ANÁLISE DE DADOS  
DA CLASSE
Objetivo

Organizar em tabelas e analisar os dados co-
letados na Atividade 1, de todos os estudan-
tes da classe

Procedimento

1. Montar e organizar as tabelas 1, 2 e 3 com 
os dados obtidos na Atividade 1, de cada 
um dos estudantes da classe.

Análise de dados:  
para pensar e responder

1. Em relação à Tabela 1, calcular a frequên-
cia de cada padrão de impressão digital 
encontrado na classe. Comparar os pró-
prios dados individuais com os resultados 
da classe. Que conclusões podem ser ti-
radas? Construir um gráfico com as fre-
quências dos padrões de impressão digital 
de toda a classe.

2. Em relação à Tabela 2, calcular a porcen-
tagem de concordância nos padrões de 
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impressão digital da turma, para os mes-
mos dedos das diferentes mãos. Compa-
rar os padrões de impressão digital das 
próprias mãos com os obtidos dos demais 
indivíduos da classe. Que conclusões po-
dem ser tiradas?

3. Em relação à Tabela 3, caracterizar a dis-
tribuição fenotípica dos indivíduos da 
classe calculando a média, variância e o 
desvio padrão. A seguir, apresentar os da-
dos da tabela em forma de um histograma 

de frequências. Comparar os dados indi-
viduais com os resultados da classe. Que 
conclusões podem ser tiradas? Dividir a 
amostra de estudantes, quanto ao sexo, 
em dois grupos. O que se pode concluir 
sobre o papel da variável sexo nos resulta-
dos? 

4. Considerando que os resultados obtidos 
sejam representativos de uma população, 
o que se pode concluir sobre essas fre-
quências encontradas?

Estudante Sexo Número total de linhas

1   

2   

3   

etc   

TOTAL

Tabela 3.
Dados de distribuição fenotípica 
do número total de linhas 
digitais para a classe.

Estudante Espiral Alça U Alça R Arco

1

2

3

etc 

TOTAL

Estudante Polegar Indicador Médio Anelar Mínimo

1      

2      

3      

etc      

TOTAL      

Tabela 1.
Dados numéricos da quantidade 
de cada padrão de impressão 
digital encontrado pelos alunos 
da classe.

Tabela 2.
Dados da concordância dos 
padrões das impressões digitais 
(entre as duas mãos) da classe 
para os diferentes dedos:  
(1 = presença de concordância; 
0= ausência de concordância).
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Ficha 2 – Similaridade entre indivíduos aparentados e não aparentados (atividade 3)

Nome: __________________________________________________________________________________

Sexo:___________________  Grau de parentesco: ______________________________________

Tabela 4. Similaridade entre parentes

Dedos
Mão direita Mão esquerda

Impressão digital Padrão n° linhas Impressão digital Padrão n° linhas

Polegar  
do 

parente
      

Meu  
polegar

      

Concordância  Concordância

 

Tabela 5. Similaridade entre não parentes

Dedos
Mão direita Mão esquerda

Impressão digital Padrão n° linhas Impressão digital Padrão n° linhas

Polegar 
do não 
parente

      

Meu  
polegar

      

Concordância  Concordância
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ATIVIDADE 3 –  
SIMILARIDADE ENTRE 
INDIVÍDUOS APARENTADOS 
E NÃO APARENTADOS
Objetivo

Observar e analisar a variação dos padrões 
de impressão digital entre pares de indiví-
duos aparentados e pares de indivíduos não 
aparentados. 

Material necessário

Para a coleta das impressões digitais, utilizar 
o mesmo material descrito para a Atividade 1. 

Procedimento

1. Fazer a Identificação da ficha 2, da Ati-
vidade 3, preenchendo todos os campos 
existentes. 

2. Utilizar o coletor de impressão digital 
para tirar as impressões digitais dos po-
legares de um de seus parentes, de prefe-
rência em primeiro grau (pais ou irmãos). 
Recortar e colar na área específica da folha 
de Atividade 3 protegendo a tinta com o 
auxílio da fita adesiva transparente. 

3. Repetir o procedimento descrito no item 
anterior com um indivíduo não aparenta-
do (colega de classe ou outro).

4. Preencher as Tabelas 4 e 5 contidas na 
Ficha 2, indicando o padrão de cada im-

pressão digital coletada, assim como o 
número de linhas. Os dados de concor-
dância devem ser preenchidos compa-
rando-se as impressões digitais dos seus 
polegares (coletados na Ficha 1) com as 
impressões do indivíduo aparentado e 
não aparentado para os dois polegares. 
Preencher a informação de concordância 
utilizando 0 (zero) para designar ausên-
cia e 1 (um) para designar presença de 
concordância.

5. Analisar os resultados dos padrões das 
digitais e da contagem das linhas. Houve 
concordância entre as próprias mãos e as 
do seu parente? Houve concordância en-
tre as próprias mãos e as do indivíduo que 
não é seu parente? Que conclusão pode 
ser tirada?

ATIVIDADE 4 –  
COLETA E ANÁLISE DE 
DADOS DE CONCORDÂNCIA  
E PARENTESCO
Objetivo

Organizar em tabelas e analisar os dados co-
letados na Atividade 3 de todos os alunos da 
classe.

Procedimento

1. Preencher as Tabelas 6 e 7 com os dados 
da Atividade 3 de todos os estudantes.

Estudantes Polegar
Concordância dos polegares

Parentes Não parentes

1
Direito

Esquerdo

2
Direito

Esquerdo

3
Direito

Esquerdo

etc.
Direito

Esquerdo

TOTAL

Tabela 6.
Dados de concordância entre 
as impressões digitais de 
indivíduos parentes e não 
parentes, da classe.  
(1 = presença de concordância; 
0= ausência de concordância).
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Tabela 7.
Dados de número de linhas dos 
polegares dos estudantes, dos 
parentes e dos não parentes.

Estudantes
Soma das linhas dos polegares

Dados individuais Parentes Não parentes

1

2

3

etc.

TOTAL

Análise de dados:  
para pensar e responder

1. Utilizando dados da Tabela 6, calcular a por-
centagem de concordância total entre os dife-
rentes pares de impressões digitais da classe 
(estudante/parente X estudante/não paren-
te). Que conclusão pode ser tirada?

2. Comparar o número de linhas dos pares: 
estudante/parente versus estudante/não 
parente. Qual a principal observação rela-
tiva à comparação desses pares? 

3. Construir dois gráficos de pontos de cor-
relação utilizando os dados da Tabela 7. 
No primeiro deles, considerar as variáveis 
“dados individuais” e “parentes” presentes 
na tabela. No segundo gráfico, considerar 
as variáveis “dados individuais” e “não pa-
rentes”. Quais as principais conclusões? 

4. O que se esperaria encontrar sobre as 
semelhanças e diferenças das impressões 
digitais entre os gêmeos monozigóticos? 
Consulte dados da literatura para saber 
mais sobre esse assunto. 

REFERÊNCIAS
MENDENHALL, G.; MERTENS, T.; HEN-

DRIX, J. Fingerprint Ridge Count: a poly-
genic trait useful classroom instruction. The 
American Biology Teacher. v. 51, n. 4, p. 204-
207, 1989.

FOGLE, T. Using dermatoglyphics from Down 
Syndrome and class populations to study 
the genetics of a complex trait. In. O’DON-
NELL, M. A. Tested studies for laboratory 
teaching, v. 25, p.414, 2004.

PARA SABER MAIS 
FOGLE, T. Using dermatoglyphics from Down 

Syndrome and class populations to study 

the genetics of a complex trait. p. 99-124, in 
O’DONNELL, M. A. Tested studies for labo-
ratory teaching, v. 25, p.414, 2004.

JAIN, A.K.; PRABHAKAR, S.; PANKANTI, 
S. On the similarity of identical twin finger-
prints. Pattern Recognition, v. 35, p. 2653–
2663, 2002.

KARMAKAR, B.; MALKIN, I.; KOBYLIAN-
SKY, E. Inheritance of finger pattern types 
in MZ and DZ twins. HOMO Journal of 
comparative human biology. v. 62, p. 298-306, 
2011.

KRISHAN, K.; MPHIL, A.G.; KANCHAN, 
T. Sex diferences in fingerprint ridge density 
– Causes and further observation. Journal of 
forensic and legal medicine. v. 17, p. 172-173, 
2010.

MARTINS, A. D.; ROSCIA, P. J. Bases morfo-
genéticas na formação dos desenhos digitais: 
estudo em gêmeos monozigóticos. Monogra-
fia apresentada como requisito para conclu-
são da especialização em Genética Humana, 
na Universidade de Brasília. 2007.

MEDLAND, S.; LOESCH, D.; MDZEWS-
KI, B.; ZHU, G.; MONTGOMERY, G. 
MARTIN, N. Linkage Analysis of a Mod-
el Quantitative Trait in Humans: Finger 
Ridge Count Shows Significant Multivariate 
Linkage to 5q14.1. Plos Genetics, v. 3, n. 9, p. 
1736-1744, 2007.

MENDENHALL, G.; MERTENS, T.; HEN-
DRIX, J. Fingerprint Ridge Count: a poly-
genic trait useful classroom instruction. The 
American Biology Teacher, v. 51, n. 4, p. 204-
207, 1989.

RAMANI, P; ABHILASH, P.R.; SHERLIN, 
H., ANUJA, N.; PREMKUMAR, P.; 
CHANDRASEKAR, T.; SENTAMIL-
SELVI, G.; JANAKI, V. R. Conventional 
dermatoglyphics – revived concept: a review. 
International Journal of Pharma and Bio Sci-
ences, v.2, n. 3 p. 446-458, 2011.

Sociedade Brasileira de Genética 159

Genética na Escola – ISSN: 1980-3540



Helene Mochetti Tatsch1, Lenira Maria Nunes Sepel2

1 Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências: química da vida e saúde, Universidade Federal de Santa Maria, 
Centro de Ciências Naturais e Exatas, RS 

2 Departamento de Ecologia e Evolução, Centro de Ciências Naturais e Exatas, Universidade Federal de Santa Maria, RS

Autor para correspondência: lenirasepel@gmail.com

MATERIAIS DIDÁTICOS

Baralho 
       mitótico

160 Genética na Escola  |  Vol. 12  |  Nº 2  |  2017

mailto:lenirasepel@gmail.com


Um conjunto de imagens, representando as fases típicas da mitose e os 
momentos de transição entre elas, foi selecionado e editado para uso 

como baralho. Diferentes dinâmicas de jogo com cartas podem ser aplicadas 
com este material, tendo como objetivos familiarizar os jogadores com as 
imagens de células divisionais geradas por microscopia e com a sequência 
de eventos que correspondem ao desenvolvimento do processo de mitose.
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  
SOBRE O ENSINO  
DE DIVISÃO CELULAR

Os tipos de divisão celular e suas fases 
são temas recorrentes no Ensino Mé-

dio e também no ensino de graduação. A im-
portância dada para a memorização da sequ-
ência de eventos que caracterizam cada fase 
é notável e ultrapassa a necessidade de com-
preender esse processo como um todo. Nesse 
contexto, parte significativa dos alunos, con-
sidera as fases da mitose como exemplo de 
conteúdo que é “decoreba”.

Entendemos que a identificação de estrutu-
ras através da nomenclatura correta faz parte 
da explicação de eventos complexos e que a 
Biologia é alicerçada em descrições apoiadas 
em designações específicas. Acreditamos que 
processos como divisão celular poderiam ter 
mais força explicativa se fossem apresenta-
dos como dinâmicos e contínuos, suas fases 
sendo recortes para identificar os momentos 
mais notáveis.

O Baralho mitótico tem como objetivo prin-
cipal destacar não apenas as fases culminan-
tes (prófase, metáfase, anáfase, telófase), mas 
apresentá-las através de imagens de micros-

copia. Acreditamos que isso é necessário 
para compensar a maior frequência de ima-
gens esquemáticas às quais os alunos já são 
expostos. As representações simplificadas, 
embora mais didáticas e de fácil assimilação, 
não permitem desenvolver a ideia de que 
as divisões são processos contínuos e que 
as células podem dispor suas estruturas de 
maneiras variadas e serem observadas sob 
ângulos diferentes.

Para problematizar as representações da mi-
tose, foi idealizado um material em que as fa-
ses aparecem em diversos momentos e com 
diferentes disposições dos cromossomos na 
mesma fase. A análise e interpretação des-
tas imagens é a primeira etapa da atividade 
e consideramos que seja fundamental a dis-
cussão sobre o que cada carta representa. 
Depois da compreensão de que o processo 
de divisão celular não é estático e que mais 
de uma imagem pode corresponder à mesma 
etapa, começa a parte lúdica.

O Baralho mitótico é indicado para revisão 
do tema mitose em turmas de terceiro ano 
ou de primeiro ano do Ensino Médio é de fá-
cil produção e permite o desenvolvimento de 
atividades que prendam a atenção dos alunos 
e podem ser aplicadas em turmas grandes.
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COMO USAR  
O CONJUNTO DE CARTAS
As imagens de microscopia foram organiza-
das sob o formato de um baralho e podem 
ser usadas de três modos diferentes permi-
tindo a formação de sequências de cartas que 
representem o desenvolvimento do processo 
de mitose e/ou a associação de imagens dife-
rentes, mas que correspondam à mesma fase.

Modalidade I – recolhimento e descarte de 
cartas para formar sequências:

• inicialmente as cartas devem ser muito 
bem embaralhadas por um dos partici-
pantes do jogo;

• a seguir é feita a distribuição aleatória de 
seis cartas para cada participante do jogo;

• as cartas restantes devem ser depositadas 
no centro da mesa com as imagens para 
baixo, entre os jogadores;

• finalmente, a decisão de quem deve iniciar 
a compra de cartas.

Feita a distribuição, seguir os procedi-
mentos indicados:

1. o primeiro jogador retira uma carta do 
monte de cartas depositado no centro da 
mesa;

2. se a carta for de seu interesse, ele deve ficar 
com ela e descartar outra em troca;

3. se a carta não for necessária, deve- se sim-
plesmente colocá-la no centro da mesa, 
criando outro monte de cartas que será 
reservado ao descarte;

4. o próximo jogador terá direito a retirar a 
carta do monte de descarte ou do monte 
principal;

5. ao retirar uma carta e ficar com ela, sem-
pre descarta-se outra em troca, mantendo 
na mão um conjunto de seis cartas.

Nesta dinâmica de retirada e descarte, os 
participantes deverão formar sequências de 
fases. Assim, o primeiro jogador a formar 
duas sequências corretas (no conjunto de 
seis cartas) será o vencedor. Se faltar apenas 
uma carta para completar o jogo e esta for 
liberada no monte de descarte, o jogador po-
derá realizar a retirada da carta, em qualquer 

momento, sem ser necessário esperar sua vez 
para jogar.

As sequências formadas podem ser com-
binações de prófase-metáfase-anáfase ou 
metáfase-anáfase-telófase. Para completar as 
sequências, incluir as imagens que represen-
tam as transições.

Modalidade II – formação de pares de  
fases

Nesta modalidade, a dinâmica do jogo é a 
mesma (compra e descarte), mas a finaliza-
ção do jogo será através da formação de pares 
de cartas que representem a mesma fase ou 
pares que correspondam a uma imagem de 
culminância e outra que corresponda à tran-
sição para a fase seguinte.

Modalidade III – jogo de memória com as 
imagens

Esta modalidade não segue a mesma dinâmi-
ca de jogos de baralho e o desenvolvimento é 
típico do jogo clássico de memória:

1. as cartas são distribuídas em uma su-
perfície com as figuras para baixo e cada 
jogador tem o direito de virar um par de 
cartas;

2. se as figuras forem idênticas ou represen-
tarem a mesma fase, o par é coletado pelo 
jogador;

3. se o par tiver figuras diferentes ou não re-
presentar a mesma fase, as cartas voltam a 
ficar com as figuras voltadas para baixo no 
mesmo local que ocupavam antes;

4. o próximo jogador executa o mesmo pro-
cedimento;

5. ao final de várias tentativas, os locais onde 
estão figuras que combinam começam a 
ser identificados e recolhidos;

6. o jogo termina quando os últimos pares 
são recolhidos e a contagem de cartas co-
letadas determina quem é o vencedor.

PRODUÇÃO DO MATERIAL
Para a obtenção das imagens que fazem par-
te do baralho foram produzidas lâminas de 
pontas de raiz de cebola, coradas com he-
matoxilina férrica, seguindo procedimentos 
tradicionais. 
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Figura 1.
Imagens selecionadas e editadas 
para confecção do material.

As imagens das fases culminantes da mi-
tose foram identificadas e formatadas para 
impressão e recorte (material disponível no 
Anexo 1) nas dimensões típicas de cartas de 
baralho (Figura 1), já as imagens intermedi-
árias como o final na prófase, a prometáfase, 
o início da anáfase e início de telófase não 
foram identificados a fim de estimular o re-
conhecimento.

Cada conjunto de 12 imagens foi disposto 
em folha A4 e quatro cópias desse material 
constituiu um baralho completo, com 48 
cartas. Para melhor conservação sugere-
-se que o material seja plastificado Para 
atividades com turmas com até 30 alunos, 
cinco baralhos são suficientes para formar 
mesas de jogo com até seis participantes 
(Figura 2).
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que o jogador possa colocá-las lado a lado, 
sem que os outros competidores vejam 
qual a sequência que está sendo montada 
(Figura 3).

Figura 2.
Kits completos para o jogo.

Figura 3.
Painel de cartolina utilizado 
para ocultar as cartas do 
oponente.

Como material de apoio para atividade fo-
ram confeccionados:

a) painéis em cartolina preta (30 cm x 40 
cm), para ocultar as cartas, permitindo 

b) uma tira com as 12 imagens da mitose 
dispostas em sequência correta (Figura 4), 
que poderá ficar exposta na mesa de jogo 
(a fim de auxiliar os jogadores durante a 

escolha das cartas), ou ser utilizada apenas 
na fase final para conferir se os resultados 
estão corretos. A impressão da tira de ima-
gens pode ser feita usando o Anexo 2.
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Figura 4.
Faixa contendo a sequência 
correta das fases da mitose para 
consulta.

Figura 5.
Alunos jogando o baralho.

ORIENTAÇÕES  
PARA APLICAÇÃO  
EM SALA DE AULA
Como toda atividade de jogo, o baralho com 
as fases da mitose é útil para revisão de infor-
mações que já foram trabalhadas em aula. Os 
anexos 3 e 4 são apresentações de perguntas 
e respostas com animação que podem ser 
usadas para revisão. As atividades do jogo 
servem para familiarizar os alunos com as 
imagens das diferentes fases e exercitar a ca-
pacidade de reconhecer as imagens que cor-
respondem às fases do processo da mitose. 

Para a execução da atividade, o ideal é for-
mar grupos com quatro a seis participantes; 
cada grupo recebe um conjunto completo de 
materiais (baralho, painel, tira de imagens na 
sequência de prófase até telófase. Embora as 
modalidades de jogo propostas sejam am-
plamente conhecidas, o conjunto de regras 
básicas é apresentado no anexo 5. Durante o 
desenvolvimento do jogo, especialmente nos 
primeiros momentos, o professor provavel-
mente será solicitado para resolver dúvidas 
sobre o ordenamento. A tendência é que o 

número de solitações diminua com o desen-
volvimento do jogo e os alunos tornem-se 
auto-suficientes na montagem das sequên-
cias (Figura 5).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As atividades com esse baralho foram aplica-
das em sala de aula e as partidas não foram 
muito demoradas o que permitiu a execução 
de mais de uma rodada de jogo com disputa 
de pontos em cada mesa; pela familiaridade 
com jogo de carta, os alunos entendem de 
modo bem rápido regras e o andamento das 
partidas é bem animado. 

No que se refere a planejamentos didáticos 
sobre mitose, sugere-se que o professor de-
senvolva questionamentos sobre o processo 
de divisão, seja como atividade pré-jogo ou 
pós-jogo. As imagens documentam o desen-
volvimento do processo como ele é percebi-
do na microscopia, mas não permitem a apli-
cação de conceitos moleculares, como estado 
ou grau de compactação do material nuclear, 
funcionamento do ciclo celular e outros fe-
nômenos típicos do processo de divisão.
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ANEXO 1
Cartas do baralho
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ANEXO 2
Imagens para confecção da tira de apoio, para consulta durante o jogo.
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ANEXO 3
Revisão geral sobre mitose (apresentação com questões de Vou F, com respostas aparecendo em animação; arquivos em ppt 
e pdf ).

1 2

3 4

5 6
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7 8

9
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ANEXO 4
Revisão de imagens das fases da mitose que serão usadas no jogo, com respostas aparecendo em animação (arquivos ppt e 
pdf ).

1 2

3 4

5 6
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7 8

9 10

11 12
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13 14

15 16

17 18
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ANEXO 5
Objetivo e regras do jogo na versão “formar sequências de imagens” (arquivos em ppt e pdf ).

1

2
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Os genes de coloração 
MC1R e ASIP como 
modelos para o 
ensino de genética – 
dominância e interação 
gênica
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A epistasia é uma forma de interação gênica em que um alelo de um gene 
altera o fenótipo observado nos indivíduos por meio da inibição ou 

modificação do efeito do outro gene. Este material didático utiliza exemplos 
de regulação genética da coloração em animais domésticos como modelo para 
o ensino dos conceitos de dominância, recessividade e interações gênicas. A 
coloração dos animais é um tema que interessa aos estudantes e que se presta 
para o desenvolvimento de materiais didáticos que facilitam a aprendizagem 
de conceitos básicos de Genética como herança, dominância, recessividade e 
interações gênicas epistáticas.
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A atividade utiliza a interação entre dois 
dos genes envolvidos na determina-

ção da coloração da pelagem de vertebrados 
(MC1R e ASIP) e poderá ser realizada atra-
vés do uso das informações presentes nos 
quadros explicativos sobre a regulação dos 
genes de coloração e também através das car-
telas e cartas disponíveis nos anexos.

MATERIAL
• Quatro fichas explicativas que apresen-

tam:

1. Os tipos de pigmentos que dão cor aos 
animais vertebrados;

2. O gene MC1R e seu papel na determi-
nação do fenótipo preto dominante em 
ovinos;

3. O gene ASIP e seu papel na determina-
ção do fenótipo branco dominante em 
ovinos;

4. A interação epistática entre os genes 
MC1R e ASIP. 

• Cartela de cruzamento (anexo 1);

• Peças para recorte – ovelhas pretas (anexo 
2);

• Peças para recorte – ovelhas brancas 
(anexo 3);

• Cartela de cruzamento preenchida apre-
sentando exemplo de cruzamento entre 
duplo heterozigotos (EeAa) (anexo 4);

• Caneta e tesoura.

APRESENTAÇÃO  
DO MODELO DIDÁTICO
O professor poderá utilizar as informações 
dos quadros para a discussão do problema 
do controle genético da coloração e, por meio 
das cartelas e fichas disponíveis nos anexos, 
exercitar a aplicação dos conhecimentos com 
os estudantes. A atuação dos genes MC1R e 
ASIP na regulação da coloração é mostrada 
nas fichas 2 e 3, respectivamente, apresen-
tando a ação dominante e recessiva dos ale-
los destes genes. A interação epistática entre 
os genes MC1R e ASIP é apresentada na 
ficha 4, a qual resulta na alteração das pro-
porções esperadas pelo diibridismo. A figu-
ra 1 apresenta um esquema simplificado da 
ação dos genes nos melanócitos dos animais 
portadores dos diferentes genótipos para os 
dois genes.

Ficha 1. O controle genético da pigmentação em animais – informações básicas

A coloração nos animais é consequência da presença na pele, nos pelos, nas penas e nos olhos de um pigmento chamado 
melanina. A melanina é produzida em células especializadas denominadas melanócitos, a partir de compostos simples, por meio 
de um processo enzimático que ocorre em diferentes etapas. A síntese de melanina é estimulada pelo hormônio melanocortina 
(α-MSH). O hormônio α-MSH se liga a um receptor localizado na membrana dos melanócitos resultando na ativação de 
enzimas dentro da célula e na produção do pigmento (Figura 1).

A melanina pode ser classificada em dois tipos, a eumelanina, um pigmento escuro com cores que variam do preto ao marrom 
e a feomelanina, um pigmento mais claro responsável por cores do vermelho ao amarelo. A combinação dos diferentes tipos 
de pigmento resulta na grande diversidade de cores existentes nos animais.

Embora alterações na coloração dos animais possam ser causadas por mutações em muitos genes diferentes, a produção da 
melanina é regulada principalmente pela ação dos produtos de dois genes. O gene do receptor da melanocortina 1 (MC1R) e 
o gene da proteína sinalizadora agouti (ASIP).

É importante ressaltar que a coloração dos animais é produto da ação conjunta de diversos genes interagindo para a produção 
do fenótipo.

Responder após a leitura da Ficha 1

1. Como ocorre a estimulação da produção de melanina?

2. Qual a cor dos animais que não produzem melanina?
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Ficha 4: Epistasia entre os genes MC1R e ASIP em ovinos

A epistasia é uma forma de interação genética que ocorre quando dois ou mais genes atuam juntos para a determinação de uma 
característica e o efeito de um alelo em um gene mascara ou modifica o efeito dos alelos do outro gene.

Os genes MC1R e ASIP interagem para determinar a cor da pelagem de ovinos: enquanto o receptor MC1R participa da estimulação 
da síntese de melanina, o gene ASIP age inibindo a síntese de melanina. O fenótipo branco ocorre quando o produto do gene 
ASIP interage com um receptor normal (codificado pelo alelo e do gene MC1R) e inibe a síntese de melanina. O receptor MC1R 
mutado (alelo E) estimula a produção de melanina, independentemente da presença ou ausência do inibidor (proteína ASIP). 
Independente do genótipo do gene ASIP o alelo E determina o fenótipo preto, portanto, o alelo E do gene MC1R é epistático em 
relação ao gene ASIP, ou seja, não permite a manifestação do seu genótipo.

Quando há epistasia, não são visualizadas na prole as mesmas proporções fenotípicas esperadas quando os dois genes interagem 
de maneira simples, com segregação independente. Apesar de existirem 9 classes genotípicas possíveis quando dois duplos 
heterozigotos são cruzados, 12/16 dos filhotes previstos serão pretos devido ao alelo E. Entre os demais descendentes 3/16 
homozigotos recessivos ee serão brancos devido à presença do alelo A e 1/16 será duplo recessivo com fenótipo preto, pois o alelo 
a também determina a síntese de pigmento. Os indivíduos duplo recessivos podem apresentar outras cores e padrões de manchas, 
dependendo da influência de alelos de outros genes.

Ficha 2. O gene MC1R e o fenótipo preto dominante em ovinos

Os ovinos apresentam diferentes cores na lã, incluindo o preto e o branco. O gene MC1R (receptor de melanocortina 1) é um dos 
responsáveis pelo controle da pigmentação estando envolvido na ativação da produção de eumelanina na pele. O produto do gene 
MC1R é uma proteína receptora que é parte integrante da membrana celular (representada como uma estrutura azul na Figura 1).

Nos ovinos o gene MC1R apresenta dois alelos, o alelo dominante (E) que determina a cor preta, e o alelo selvagem (e), que 
determina a cor branca.

A análise da sequência de DNA do gene indicou que o alelo dominante E surgiu em virtude de duas mutações de troca de base, 
no gene MC1R, localizadas nos códons número 73 (que provoca, na proteína, a troca do aminoácido metionina por lisina) e 121 
(ocasiona a troca do aminoácido aspartato por asparagina). Tais mutações causam uma alteração na estrutura da proteína que 
resulta na ativação constitutiva do receptor, ou seja, o receptor passa a estimular constantemente as enzimas que realizam a síntese 
de melanina, produzindo pigmento preto (eumelanina) nos pelos (lã) dos animais. Por isto, as mutações acima descritas (e que 
geraram o alelo E) ocasionam um ganho de função do gene. Assim, o alelo E apresenta dominância simples sobre o alelo recessivo 
e. Os ovinos que apresentam o genótipo homozigoto dominante (EE) ou heterozigoto (Ee) possuem o fenótipo preto, e apenas 
os homozigotos recessivos ee serão brancos.

Ficha 3: O gene ASIP e o fenótipo branco dominante em ovinos

Em algumas raças de ovelhas, o fenótipo branco é dominante em relação ao pigmentado, sendo determinado pelo gene da proteína 
sinalizadora agouti (ASIP). A proteína ASIP atua bloqueando o acesso do hormônio α-MSH ao receptor MC1R na membrana 
celular dos melanócitos, inibindo a sua ação (ver Figura). Assim, na presença da proteína ASIP não ocorre o estímulo da síntese de 
melanina dentro da célula. Normalmente a presença da proteína ASIP na pele dos animais é baixa, resultando em padrões variados 
de cor. Entretanto, no alelo A do gene ASIP ocorreu uma duplicação de uma região de aproximadamente 190 Kb (1 Kilobase = 
1.000 pares de nucleotídeos) no cromossomo 13 de ovinos. A região duplicada contem a região codificadora do gene ASIP e a 
região promotora de outro gene, o que resulta na expressão constante do gene ASIP. Neste caso, a proteína inibidora é produzida 
em níveis elevados impedindo totalmente a produção de melanina nos pelos (Figura 1D).

O alelo recessivo do gene ASIP (alelo a) é inativo, ou seja, não é transcrito e não produz proteína inibidora. Consequentemente, 
na ausência da proteína ASIP, o hormônio α-MSH liga-se ao receptor MC1R, ativa a síntese de melanina e resulta no fenótipo 
pigmentado (Figura 1C).

Animais que possuem pelo menos uma cópia do alelo dominante A (homozigotos AA e heterozigotos Aa) apresentam o fenótipo 
branco, enquanto aqueles que são homozigotos para o alelo recessivo (aa) serão pretos. Desta forma, a relação de dominância 
do gene ASIP explica a ocorrência de filhotes pretos, homozigotos recessivos (aa), na descendência do cruzamento entre ovelhas 
brancas heterozigotas (Aa). O alelo A do gene ASIP resulta em um ganho de função, porém, atua de maneira contrária ao alelo E 
do gene MC1R, resultando na inibição da produção de melanina com o consequente fenótipo branco.

Responder após a leitura da Ficha 3

1. Há síntese de melanina em ovelhas com alelo A do gene ASIP? 

2. Por que ovelhas duplo recessivas para o gene ASIP sintetizam melanina?
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INSTRUÇÕES  
PARA OS PROFESSORES
Como uma abordagem possível, sugerimos a 
divisão da turma em grupos e a distribuição 
das quatro fichas explicativas para cada gru-
po. De posse das fichas explicativas, os gru-
pos terão como tarefa ler, discutir e represen-
tar por meio de esquemas os seus conteúdos. 
Durante o processo de leitura e discussão 
das fichas e de elaboração dos esquemas, o 
professor poderá auxiliar cada um dos gru-
pos, sanando dúvidas, e estimular a reflexão 
acerca dos conceitos, problematizando suas 
construções.

Uma vez concluídos os esquemas, sugeri-
mos que o professor conduza uma rodada de 
apresentações, na qual cada grupo exporá aos 
demais os resultados do seu trabalho. Caberá 
ao professor, durante a rodada de apresenta-
ções, pontuar os esquemas elaborados com 
vistas à construção coletiva de uma compre-
ensão adequada dos mecanismos envolvidos 
na regulação genética da coloração em ani-
mais. Estimamos que para a realização desta 
primeira etapa da atividade sejam necessá-
rios entre dois e quatro períodos.

Figura 1.
A atuação dos genes MC1R 
e ASIP na membrana celular 
dos melanócitos resulta na 
modificação da pigmentação. 
O alelo dominante E do gene 
MC1R contém os dois sítios 
alterados (asteriscos amarelos) 
resultando na ativação 
constitutiva da síntese de 
eumelanina. Nos indivíduos 
homozigotos recessivos ee, o 
receptor responderá ao estímulo 
do hormônio melanocortina 
(α–MSH), com a consequente 
produção de pigmento na 
ausência da proteína inibidora 
ASIP nos animais homozigotos 
para o alelo a do gene ASIP, 
entretanto a presença da 
proteína ASIP resulta na inibição 
da síntese de melanina nos 
portadores do alelo A do gene 
ASIP.

Após a apropriação do conteúdo das fichas 
por parte dos alunos, o professor poderá ve-
rificar a aprendizagem e exercitar a aplicação 
dos conhecimentos construídos por meio da 
utilização dos quadros de cruzamento e das 
peças para recorte. Sugerimos aos docentes 
que, para a utilização deste material, sepa-
rem a turma em pequenos grupos (duplas 
ou trios) e distribuam para cada um deles 
os quadros de cruzamento em branco e as 
peças recortadas. Tomando como referência 
o conteúdo das fichas, previamente discuti-
do, o professor poderá proceder a uma sé-
rie de simulações com os alunos, desafiando 
os mesmos a realizarem os cruzamentos e 
descreverem a proporção de fenótipos ob-
tida nos cruzamentos entre indivíduos com 
genótipos distintos para os dois genes. Su-
gerimos que se realizem as simulações de 
cruzamentos uma de cada vez, ficando o 
docente responsável por definir os genótipos 
dos progenitores e discutir com os alunos, ao 
final de cada rodada, os resultados obtidos. 

Para a utilização das cartelas, recomendamos 
que se observem as seguintes instruções:

• Os genótipos dos progenitores (macho e 
fêmea) são anotados nas laterais da cartela.
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• Os gametas produzidos por cada progeni-
tor são anotados nos respectivos espaços.

• Os genótipos dos descendentes formados 
a partir da combinação dos gametas mas-
culino e feminino são anotados nos qua-
dros internos da cartela. 

• A partir dos genótipos da prole, os alu-
nos utilizarão os conhecimentos sobre a 
ação dos genes apresentadas nas fichas 1 
a 4 para prever o fenótipo de cada indi-
víduo. As figuras dos animais brancos ou 
pigmentados devem ser colocadas sobre 
os quadros contendo os respectivos genó-
tipos.

• Os alunos devem calcular as proporções 
genotípicas e fenotípicas esperadas e com-
parar com os resultados encontrados nas 
cartelas.

Estimamos, para a realização desta segunda 
etapa da atividade, que sejam necessários no 
mínimo dois períodos. 

CONCLUSÃO
Este material didático utiliza dois genes 
que regulam o fenótipo da coloração como 
exemplos dos mecanismos de hereditarie-
dade e interação entre genes, demonstrando 
a possibilidade de sua utilização no ensino 
de genética. Longe de esgotar as imensas 
possibilidades a serem exploradas no ensi-
no em sala de aula, os quadros explicativos 
elaborados com base nos genes do receptor 
da melanocortina 1 (MC1R) a da proteína 
sinalizadora agouti (ASIP) almejam con-

tribuir para o aprendizado desses conceitos 
de maneira clara e visualmente acessível. O 
caráter das interações neles representadas, 
além disso, favorece o desenvolvimento de 
uma visão integrada do metabolismo, na 
qual os genes interagem para a formação de 
um determinado fenótipo, bem como o ensi-
no dos mecanismos de interação gênica. Por 
fim, o fato de corresponderem a situações 
reais de regulação genética sobre a coloração 
em animais conhecidos pela maioria dos es-
tudantes, potencializa a contextualização dos 
aprendizados, possibilitando aos estudantes 
o estabelecimento de relações significativas 
entre os conceitos apresentados na escola e o 
mundo do qual fazem parte.
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ANEXOS
Anexo 1 - Cartela de cruzamento
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Anexo 2 - Peças para recorte
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Anexo 2 - Peças para recorte
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Anexo 4 – Cartela de cruzamento preenchida apresentando exemplo de cruzamento entre duplo 
heterozigotos (EeAa).
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Baralho Genômico: 
desembaralhando  
os conceitos  
de Genética
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O Baralho Genômico é um conjunto de cartas com 
representações das estruturas do material genético, 

que vão desde um nucleotídeo até um par de cromossomos 
homólogos.  Este material didático permite trabalhar a 
organização de diferentes genes ao longo do cromossomo, 
bem como visualizar a natureza das variações alélicas. As 
atividades sugeridas priorizam a construção da relação 
entre as estruturas micro e macro do material genético de 
maneira interativa, buscando estimular a autonomia de 
estudo dos estudantes de Ensino Superior.
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O Baralho Genômico é um conjunto de 
cartas que possibilita a visualização 

das estruturas macro (cromossomo) e micro 
(sequências de nucleotídeos) do material ge-
nético de uma forma integrada. É de fácil re-
produtibilidade e tem como objetivo princi-
pal promover a correlação entre os conceitos 
fundamentais de Genética por meio da ma-
nipulação das cartas. Para tanto, sugerem-se 
atividades para abordar os temas a seguir: 

1. Estrutura do gene, combinação dos alelos 
em genótipos homozigotos e heterozigo-
tos, identificação dos diferentes tipos de 
mutação e a relação com os seus produtos, 
incluindo proteínas ou RNAs não codifi-
cantes, (como o gene XIST). 

2. Estrutura do cromossomo, posiciona-
mento do centrômero, organização dos 
genes e posicionamento dos lócus e/ou 
alelos nos cromossomos homólogos e nas 
cromátides irmãs;

3. Comportamento do material genético ao 
longo do processo da meiose, representa-

Figura 1.
Cartas estruturais 
representativas do telômero, 
centrômero materno (vermelho) 
e centrômero paterno (azul).

do na forma de um par de cromossomos 
homólogos;

4. Processos envolvidos na variabilidade ge-
nética, como a recombinação e formação 
de gametas variáveis.

APRESENTANDO  
O BARALHO GENÔMICO
O baralho consiste de: 

• 6 cartas estruturais, que representam os 
quatro telômeros e os dois centrômeros 
de um par de cromossomos homólogos 
(Figura 1). Os telômeros representados 
possuem um arranjo com proteínas as-
sociadas, representadas em amarelo e 
verde, indicando a extremidade do cro-
mossomo. A representação do centrô-
mero possui proteínas e fibras do fuso 
mitótico associados. Essas estruturas 
estão representadas nas cores vermelha 
e azul para identificar a origem parental 
do cromossomo, materno e paterno, res-
pectivamente.
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• 48 cartas gênicas, que representam seis 
genes hipotéticos. A carta modelo (Figu-
ra 2) identifica as estruturas utilizadas no 
material. A letra (A) refere-se à molécula 
de DNA. A letra (B) indica a estrutura 
de um gene, incluindo a região de início 
da transcrição em laranja (E), os éxons, 
em amarelo (C), os íntrons, em cinza (D) 
e, a região terminadora, em laranja (F). 
Na letra (G) está representado o produto 
hipotético do gene, que pode ser proteí-
na ou ncRNA. Os diferentes genes estão 
representados pelas cores de seus pro-
dutos (Tabela 1): azul, laranja, branca, 
preta, verde e cinza (ncRNA). Em cada 
gene são apresentadas quatro variações 
alélicas, representadas em um éxon, que 
tem a estrutura ampliada para apresen-
tar a sequência de nove nucleotídeos. 
Por questões didáticas e de organização 
do layout da carta, as variações alélicas 
encontram-se no mesmo éxon. Na tabela 
1, estão apresentadas, de forma compara-

Figura 2.
Carta modelo das cartas 
gênicas, onde são identificados 
a molécula de DNA (A), 
estrutura de um gene (B), os 
éxons (C), os íntrons (D), a 
região de início da transcrição 
(E), a região terminadora (F), o 
produto do gene (G). A grande 
seta indica a deleção de um 
nucleotídeo.

tiva, as sequências dos éxons, as variações 
alélicas e as formas dos produtos gênicos. 
No conjunto de variações alélicas estão 
representadas inserções, substituições 
e deleções. A representação da deleção 
na sequência do éxon é visualizada pela 
estrutura da base nitrogenada em cinza 
claro, como indicado pela seta laranja na 
carta modelo (Figura 2). Notar que o 
gene branco possui uma variação alélica 
que não codifica o produto final, sendo 
esta ausência representada por uma es-
trutura pontilhada. Em anexo, seguem 
as Figuras 3 a 6b, que apresentam todas 
as cartas necessárias para a impressão e 
o recorte de um jogo completo do Bara-
lho Genômico. Neste anexo, as Figuras 
4a, 5a e 6a apresentam os quatro alelos 
de cada gene, enquanto que, as Figuras 
4b, 5b e 6b apresentam os mesmos alelos 
em versão espelhada, que serão utilizadas 
quando for necessário representar a du-
plicação dos cromossomos. 
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Tabela 1.
Informações sobre as variações 
alélicas dos seis genes 
apresentados nas cartas gênicas.
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ORIENTAÇÃO  
PARA AS ATIVIDADES 
O Baralho Genômico poderá ser utilizado 
de diferentes formas, conforme as expectati-
vas e a criatividade do grupo que for aplicá-
-lo. Recomenda-se que as atividades com o 
Baralho Genômico sejam realizadas após a 
revisão teórica sobre as bases citológicas da 
herança e estrutura/funcionamento do ma-
terial genético. As atividades apresentadas 
neste material didático são direcionadas para 
o Ensino Superior. 

As atividades visam o trabalho em grupo e 
o estímulo à autonomia de estudo, com con-
sultas a livros-texto, discussões e trocas de 
ideias. O docente responsável deve estabele-
cer a sequência didática que melhor se adap-
te à realidade de ensino, contudo as ativida-
des sugeridas neste trabalho estão dispostas 
em duas partes (Atividade I e Atividade II), 
relatadas a seguir. 

Orienta-se que, antes de aplicar as atividades 
sugeridas, o docente faça uma breve descri-
ção do Baralho Genômico orientando os es-
tudantes a conhecer e a se familiarizar com o 
material. Para tanto, o docente deve solicitar 
ao grupo a manipulação das cartas no senti-
do de: separar as cartas estruturais das cartas 
gênicas; separar as cartas gênicas de acordo 
com a cor do produto; para cada gene, ob-
servar as variações alélicas nas sequências de 
nucleotídeos e, por fim, observar a relação da 
variação alélica com o produto. Para facilitar 
a realização das atividades propostas, sugere-
-se nomear e identificar as cartas alélicas, se-
guindo o padrão da Tabela 1: a primeira letra 
da cor do gene e numerais em sequência (1, 
2, 3 e 4). 

A Folha de atividades I apresenta uma se-
quência de três exercícios com o objetivo 

de observar a variação gênica, identificar os 
diferentes tipos de mutação dentro de cada 
gene, relacioná-los com os respectivos pro-
dutos e organizar os conceitos trabalhados. 
Para esta atividade deve ser utilizado so-
mente parte do jogo do Baralho Genômico, 
o que significa a impressão das cartas das Fi-
guras 3, 4a, 5a, 6a. 

Na Folha de atividades II, são propostas 
atividades em cinco exercícios que envol-
vem a identificação de todos os genótipos 
possíveis para cada gene, a organização da 
sequência dos genes em forma de um cro-
mossomo, a organização do cromossomo 
homólogo e a replicação deste par de cro-
mossomos homólogos. É importante obser-
var o posicionamento correto das cartas, ou 
seja, das sequências dos alelos de cada gene 
nos cromossomos homólogos e nas cromáti-
des irmãs. Sugere-se que nos exercícios 2A, 
2B, 3A e 3B seja estimulado o registro por 
meio de fotos dos cromossomos montados, 
com auxílio dos aparelhos celulares dos estu-
dantes. O referido material será importante 
na observação e discussão das atividades pelo 
grupo de estudantes.

A simulação da replicação do cromossomo 
deve ser feita com o uso das cartas gênicas 
nas versões espelhadas (um jogo completo). 
Como se pretende trabalhar com o par de 
cromossomos homólogos, será necessária a 
impressão de dois jogos completos do Bara-
lho Genômico, ou seja, a impressão de duas 
cópias das Figuras 3 a 6b. 

 Os gabaritos dos exercícios das Folhas de ati-
vidade I e II seguem em anexo. Nas questões 
subjetivas, que dependem das conclusões dos 
grupos, sugere-se que o docente responsável 
oriente e direcione uma discussão final, após 
a realização das atividades.
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FOLHA DE ATIVIDADES I

Exercício 1

Separar as cartas dos alelos de cada gene e 
completar as tabelas abaixo, com a sequência 
de nucleotídeos de cada alelo. Iniciar com a 

organização e nomeação de cada um dos ale-
los dos diferentes genes. Dentro do conjunto 
de alelos, realizar uma comparação obser-
vando se há variações e destacar a posição 
onde ocorreu a mutação. Completar a tabela 
comparando o alelo 1, em relação aos de-
mais, conforme o exemplo para o gene verde. 

GENE VERDE

Alelo V1 V2 V3 V4 Alelo

D
N

A

TAC TAC TAC TAC

D
N

A

GAA CGA GAA G_A

CCA CCA CCT CCA

Alelo Alelo

D
N

A

D
N

A

Alelo Alelo

D
N

A

D
N

A

Exercício 2

Escolher um gene diferente do exemplo e si-
mular a transcrição e a tradução desse gene. 
Conforme o exercício 1, observar as cartas de 
cada alelo e preencher a tabela abaixo seguin-
do as instruções abaixo:

A. No campo do DNA, identificar e preen-
cher a sequência de nucleotídeos do éxon 
de cada alelo;

B. No campo RNA, anotar a transcrição 
da sequência de nucleotídeos do éxon de 
cada alelo; 

C. No campo PTN, anotar a tradução da se-
quência do RNA produzido por cada alelo;

D. No campo tipo de mutação: identificar 
o tipo de mutação e destacar a posição 
onde a mutação ocorreu em cada alelo, 
sempre comparando em relação ao alelo 1. 
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GENE VERDE  

Alelo V1 V2 V3 V4 Alelo     

D
N

A

TAC TAC TAC TAC

D
N

A

    

GAA CGA GAA G_A     

CCA CCA CCT CCA     

R
N

A

AUG AUG AUG AUG

R
N

A

    

CUU CCU CUU CUG    

GGU GGU GGA GU?     

P
tn

MET MET MET MET

P
tn

    

LEU PRO LEU LEU     

GLI GLI GLI VAL     

T
ip

o 
de

 m
ut

aç
ão

Ø

Su
bs

ti
tu

iç
ão

 A
/G

Su
bs

ti
tu

iç
ão

 T
/A

D
el

eç
ão

 (
A

)

T
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de

 m
ut

aç
ão

Ø    

Exercício 3

Escolher 5 conceitos da tabela abaixo e elaborar um texto apresentando a relação entre eles.

GENE ÉXON PRODUTO GÊNICO DNA

ALELO NUCLEOTÍDEO RNA PROMOTOR

ÍNTRON MUTAÇÃO FENÓTIPO CÓDON
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FOLHA DE ATIVIDADES II

Exercício 1

Levando em consideração a nomeação dos 
alelos presentes na Folha de atividades I, 

preencher a tabela abaixo com todos os pos-
síveis genótipos para cada gene, identifican-
do a origem parental de cada alelo. Após a 
identificação dos genes, classificar quanto à 
homozigose ou heterozigose na coluna apro-
priada da tabela.

GENÓTIPOS

A
L
E
L
O
S

Verde Homozigose
ou

Heterozigose

ncRNA Homozigose
ou

Heterozigose

Branco Homozigose
ou

Heterozigose♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂

A
L
E
L
O
S

Laranja Homozigose
ou

Heterozigose

Preto Homozigose
ou

Heterozigose

Azul Homozigose
ou

Heterozigose♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂
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Exercício 2

Organizar a estrutura de um par de cromos-
somos homólogos hipotéticos, utilizando as 
cartas estruturais e gênicas. Esse par de cro-
mossomos deve ser composto por uma sequ-
ência linear dos 6 genes, na fase G1 do ciclo 
celular. Os genótipos que representarão cada 
gene podem ser escolhidos na tabela cons-
truída no exercício 1. Fazer uma foto.

A. Qual é a classificação do tipo do cromos-
somo, em relação a posição do centrôme-
ro? Qual a origem parental de cada alelo? 
Descrever a sequência alélica (nome dos 
alelos de cada gene) dos cromossomos. 
O centrômero deverá ser indicado com o 
símbolo #. 

B. Duplicar esse par de cromossomos homó-
logos. Como deve ser a sequência alélica 
de cada cromátide irmã, após a duplicação 
do material genético? Fazer uma foto.

Exercício 3

Considerar que o par de cromossomos ho-
mólogos, construído no exercício 2, entrará 
em meiose.

A. Com o movimento das cartas, simular a 
separação dos cromossomos homólogos 
e das cromátides irmãs, para a forma-
ção dos gametas. Neste item, considerar 

a não ocorrência de recombinação por 
crossing over. Quais as sequências alélicas 
dos gametas formados? Preencher a tabe-
la abaixo, nos campos específicos, com as 
sequências alélicas dos gametas. Analisar 
e classificar os gametas como parentais ou 
recombinantes. Fazer uma foto dos game-
tas gerados.

B. Iniciar a atividade a partir dos cromos-
somos replicados do final do exercício 2. 
Agora, considerar a ocorrência de recom-
binação por crossing over. Simular um ou 
mais eventos de recombinação, sempre 
entre as cromátides não irmãs. Em segui-
da, com o movimento das cartas, simular 
a separação dos cromossomos homólogos 
e das cromátides irmãs para a formação 
dos gametas. Quais as sequências alélicas 
dos gametas formados? Preencher a tabe-
la abaixo, nos campos específicos, com as 
sequências alélicas dos gametas. Analisar 
e classificar os gametas como parentais ou 
recombinantes. Fazer uma foto dos genó-
tipos dos gametas gerados.

C. Observar os dados coletados na tabela e as 
fotos. Comparar as sequências alélicas dos 
produtos da meiose nas duas situações: 
presença e ausência de recombinação por 
crossing over. Discutir os dados com o 
grupo e apresentar as conclusões.

Sem crossing over Com crossing over

Gametas 
formados

Sequência dos alelos
Classificação 
dos gametas

Gametas 
formados

Sequência dos alelos
Classificação 
dos gametas

1 1

2 2

3 3

4 4
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Exercício 4

A. Comparar a sequência de fotos realiza-
da e responder. Qual a importância dos 
genótipos de cada gene nesse processo? 
E, se todos os genes apresentassem ge-
nótipos homozigóticos, como seriam as 
sequências alélicas dos gametas gerados? 

Considerar a ocorrência ou a ausência 
de recombinação.

B. Elaborar um texto, com cerca de 10 li-
nhas, que contenha os conceitos a seguir 
e as relações entre eles: gene, cromosso-
mo, alelo, genótipo, homólogos, variação 
genética, meiose e gametas. 
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GABARITO DA FOLHA DE ATIVIDADE I
1. Separe as cartas dos alelos de cada gene e complete as tabelas abaixo com a sequência de nucleotídeos do éxon de 

cada alelo. Compare os alelos observando se há mutações e destaque a posição onde ocorreu a mutação. Comece 
organizando e nomeando cada um dos genes e alelos (com a primeira letra do gene, um asterisco e numerais sequen-
ciais) e sempre compare o alelo 1 em relação aos demais, conforme o exemplo do gene verde. 

GENE VERDE GENE ncRNA

Alelo V1 V2 V3 V4 Alelo NC1 NC2 NC3 NC4

D
N

A TAC TAC TAC TAC

D
N

A TAC TAC TAC TAC
GAA CGA GAA G_A ATA ATT CAT ACA
CCA CCA CCT CCA CCA ACCA ACCA CCA

GENE LARANJA GENE PRETO

Alelo L1 L1 L1 L1 Alelo P1 P1 P1 P1

D
N

A CGC CGC CAG CGC

D
N

A TAA TCA TAA AAA
ATA ATA ATA ATT AGT AGT ATC AGT
GGA GGC GGA GGA TCT TCT GTTCT TCT

GENE BRANCO GENE AZUL

Alelo B1 B1 B1 B1 Alelo A1 A1 A1 A1

D
N

A TAC TGC TAC TAC

D
N

A TGT TGT TGT TAT
TCT TCT TCT _CT GTA GT_ TTA GTA
AAA AAA AAG AAA CTT CTT CTT CTT

GENE VERDE GENE ncRNA

Alelo V1 V2 V3 V4 Alelo NC1 NC2 NC3 NC4

D
N

A

TAC TAC TAC TAC

D
N

A

TAC TAC TAC TAC

GAA CGA GAA G_A ATA ATT CAT ACA

CCA CCA CCT CCA CCA ACCA ACCA CCA

R
N

A

AUG AUG AUG AUG

R
N

A

AUG AUG AUG AUG

CUU CCU CUU CUG UAU        UAA GUA UGU

GGU GGU GGA GU? GGU UGG U UGG U GGU

P
tn

MET MET MET MET

P
tn

    

LEU PRO LEU LEU     

GLI GLI GLI VAL     

T
ip

o 
de

 
m

ut
aç

ão

Ø

Su
bs

ti
tu

iç
ão

 
A

/G

Su
bs

ti
tu

iç
ão

 
T

/A

D
el

eç
ão

 (
A

)

T
ip

o 
de

 
m

ut
aç

ão

Ø

In
se
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ão

 (
T

)

In
se
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ão

 (
T

)

Su
bs

tt
ui

çã
o 

T
/C

2. Escolha um gene diferente do exemplo e simule a transcrição e a tradução desse gene. Conforme o exercício 1, ob-
serve as cartas de cada alelo e preencha a tabela abaixo seguindo as instruções abaixo:

A. No campo do DNA, identifique e preencha a sequência de nucleotídeos do éxon de cada alelo;

B. No campo RNA, realize a transcrição da sequência de nucleotídeos do éxon de cada alelo; 

C. No campo PTN, traduza a sequência do RNA produzido de cada alelo com a ajuda do código genético;

D. No campo tipo de mutação: identifique o tipo de mutação e destaque a posição onde a mutação ocorreu em cada 
alelo, sempre comparando em relação ao alelo 1. 
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GENE PRETO GENE AZUL

Alelo P1 P2 P3 P4 Alelo A1 A2 A3 A4

D
N

A

TAA TCA TAA AAA

D
N

A

TGT TGT TGT TAT

AGT AGT ATC AGT GTA GT_ TTA GTA

TCT TCT GTTCT TCT CTT CTT CTT CTT

R
N

A

AUU AGU AUU UUU

R
N

A

ACA ACA ACA AUA

UCA UCA UAG UCA CAU GAG AAU GAT

AGA AGA CAA GA AGA GAA AA? GAA CTT

P
tn

ILE SER ILE FEN

P
tn

TER TER TER ILE

SER SER STOP SER HIS GLU ASN HIS

ARG ARG ARG GLU ASN/LIS GLU GLU

T
ip

o 
de

 
m

ut
aç

ão

Ø

Su
bs

ti
tu

iç
ão

 
A

/C

Su
bs

ti
tu

iç
ão

 
A

/C

Su
bs

ti
tu

iç
ão

 
T

/A

T
ip

o 
de

 
m

ut
aç

ão

Ø

D
el

eç
ão

 (
A

)

Su
bs

ti
tu

iç
ão

 
G

/T

Su
bs

ti
tu

iç
ão

 
G

/A

GENE BRANCO GENE LARANJA

Alelo B1 B2 B3 B4 Alelo L1 L2 L3 L4

D
N

A

TAC TGC TAC TAC

D
N

A

CGC CGC CAG CGC

TCT TCT TCT _CT ATA ATA ATA ATT

AAA AAA AAG AAA GGA GGC GGA GGA

R
N

A

AUG ACG AUG AUG

R
N

A
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GABARITO DA FOLHA DE ATIVIDADE II
1. Baseado na nomeação dos alelos da Folha de atividades 1, preencher a tabela abaixo com todos os possíveis genóti-

pos para cada gene, identificando a origem parental de cada alelo. Após a identificação dos genes, classifique quanto 
à homozigose ou heterozigose.

A
L
E
L
O
S

Laranja Homozigose
ou

Heterozigose

Preto Homozigose
ou

Heterozigose

Azul Homozigose
ou

Heterozigose♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂
L1 L1 Homozigose P1 P1 Homozigose A1 A1 Homozigose

L1 L2 Heterozigose P1 P2 Heterozigose A1 A2 Heterozigose

L1 L3 Heterozigose P1 P3 Heterozigose A1 A3 Heterozigose

L1 L4 Heterozigose P1 P4 Heterozigose A1 A4 Heterozigose

L2 L1 Heterozigose P2 P1 Heterozigose A2 A1 Heterozigose

L2 L2 Homozigose P2 P2 Homozigose A2 A2 Homozigose

L2 L3 Heterozigose P2 P3 Heterozigose A2 A3 Heterozigose

L2 L4 Heterozigose P2 P4 Heterozigose A2 A4 Heterozigose

L3 L1 Heterozigose P3 P1 Heterozigose A3 A1 Heterozigose

L3 L2 Heterozigose P3 P2 Heterozigose A3 A2 Heterozigose

L3 L3 Homozigose P3 P3 Homozigose A3 A3 Homozigose

L3 L4 Heterozigose P3 P4 Heterozigose A3 A4 Heterozigose

L4 L1 Heterozigose P4 P1 Heterozigose A4 A1 Heterozigose

L4 L2 Heterozigose P4 P2 Heterozigose A4 A2 Heterozigose

L4 L3 Heterozigose P4 P3 Heterozigose A4 A3 Heterozigose

L4 L4 Homozigose P4 P4 Homozigose A4 A4 Homozigose

GENÓTIPOS

A
L
E
L
O
S

Verde Homozigose
ou

Heterozigose

ncRNA Homozigose
ou

Heterozigose

Branco Homozigose
ou

Heterozigose♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂
V1 V1 Homozigose NC1 NC1 Homozigose B1 B1 Homozigose

V1 V2 Heterozigose NC1 NC2 Heterozigose B1 B2 Heterozigose

V1 V3 Heterozigose NC1 NC3 Heterozigose B1 B3 Heterozigose

V1 V4 Heterozigose NC1 NC4 Heterozigose B1 B4 Heterozigose

V2 V1 Heterozigose NC2 NC1 Heterozigose B2 B1 Heterozigose

V2 V2 Homozigose NC2 NC2 Homozigose B2 B2 Homozigose

V2 V3 Heterozigose NC2 NC3 Heterozigose B2 B3 Heterozigose

V2 V4 Heterozigose NC2 NC4 Heterozigose B2 B4 Heterozigose

V3 V1 Heterozigose NC3 NC1 Heterozigose B3 B1 Heterozigose

V3 V2 Heterozigose NC3 NC2 Heterozigose B3 B2 Heterozigose

V3 V3 Homozigose NC3 NC3 Homozigose B3 B3 Homozigose

V3 V4 Heterozigose NC3 NC4 Heterozigose B3 B4 Heterozigose

V4 V1 Heterozigose NC4 NC1 Heterozigose B4 B1 Heterozigose

V4 V2 Heterozigose NC4 NC2 Heterozigose B4 B2 Heterozigose

V4 V3 Heterozigose NC4 NC3 Heterozigose B4 B3 Heterozigose

V4 V4 Homozigose NC4 NC4 Homozigose B4 B4 Homozigose
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A. Qual é a classificação do tipo do cromossomo em relação a posição do centrômero? Qual a origem parental de cada 
alelo? Descreve a sequência alélica de cada cromossomo construído.

 B3 A4 # L2 NC2 P2 V1

 B4 A3 # L2 NC3 P3 V1

MATERIAIS DIDÁTICOS

2. Construir a estrutura de um par de cromossomos homólogos hipotéticos, utilizando as cartas estruturais e gênicas, 
que seja composto por uma sequência linear dos 6 genes, na fase G1 do ciclo celular. Os genótipos que representação 
os cromossomos podem ser escolhidos de acordo com a tabela construída no exercício 1. 

Um exemplo em cromossomo submetacêntrico:

 B4 A3 # L2 NC3 P3 V1 

*É importante o estudante entender a diferenciação entre a sequência alélica de cada cromátide e os genótipos 
de cada gene.
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B. Duplique esse par de cromossomo homólogo. Como deve ser a sequência alélica de cada cromátide irmã após a 
duplicação do material genético?

 B3 A4 # L2 NC2 P2 V1

 B4 A3 # L2 NC3 P3 V1

 B3 A4 # L2 NC2 P2 V1

 B4 A3 # L2 NC3 P3 V1

3. Considere que o par de homólogos construído no exercício 2 entrará em meiose.

A. Simule, movimento as cartas, a separação dos cromossomos homólogos e das cromátides irmãs para a formação 
dos gametas como ocorre na meiose. Não considere a ocorrência de recombinação por crossing over. Quais as 
sequências alélicas dos gametas formados? Preencha a tabela abaixo, nos campos específicos, com as sequências 
alélicas dos gametas e a classificação de gametas com material igual aos parentais ou recombinantes.
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MATERIAIS DIDÁTICOS

2a. etapa

1a. etapa

B. Construa novamente os cromossomos duplicados do final do exercício 2. Agora considere a ocorrência de recombi-
nação por crossing over. É possível simular um ou mais eventos, sempre entre as cromátides não irmãs. Em seguida, 
simule com o movimento as cartas a separação dos cromossomos homólogos e das cromátides irmãs para a forma-
ção dos gametas, como ocorre na meiose. Quais as sequências alélicas dos gametas formados? Preencha a tabela 
abaixo, nos campos específicos, com as sequências alélicas dos gametas e a classificação de gametas com material 
igual aos parentais ou recombinantes.
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Sem crossing over Com crossing over

Gametas 
formados

Sequência dos alelos
Classificação 
dos gametas

Gametas 
formados

Sequência dos alelos
Classificação 
dos gametas

1 B4 A3 # L2 NC3 P3 V1 Parental 1 B4 A3 # L2 NC3 P3 V1 Parental

2 B4 A3 # L2 NC3 P3 V1 Parental 2 B4 A3 # L2 NC2 P2 V1 Recombinante

3 B4 A3 #  L2 NC3 P2 V1 Parental 3 B4 A3 # L2 NC3 P2 V1 Parental

4 B4 A3 # L2 NC3 P2 V1 Parental 4 B1 A3 # L5 NC3 P3 V1 Recombinante

4a. etapa

3a. etapa

 B4 A3 # L2 NC2 P2 V1 Recombinante

 B4 A3 # L2 NC3 P3 V1 Parental

 B3 A4 # L2 NC2 P2 V1 Parental

 B3 A4 # L2 NC2 P2 V1 Recombinante
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RESENHAS

Homo sapiens 1900: 
um documentário  
no Ensino de Genética

O documentário “Homo sapiens 1900” apresenta produção, roteiro e 
direção de Peter Cohen. Suécia, 1998 (Swedish Film Institute).  Ele 

pode ser encontrado em DVDs comerciais e no link https://www.youtube.
com/watch?v=TPSjjElIIZM, legendado em português.

O tema principal deste documentário 
é a Eugenia. No dicionário Aurélio 

(https://dicionáriodoaurelio.com/eugenia) 
a Eugenia é definida como "um conjunto de 
métodos que visam melhorar o patrimônio 
genético de grupos humanos; teoria que pre-
coniza sua aplicação". A Eugenia é aborda-
da como um credo científico desde o início 
do século XX. Entretanto, historicamente, 
aponta também que as ideias eugenistas re-
montam ao século XIX, principalmente na 
sociedade norte-americana. Por meio deste 
filme pode-se observar os principais pensa-
mentos e teorias científicas da época, princi-
palmente a controvérsia entre Mendelistas e 
Lamarkistas.

As bases teóricas da Eugenia como ciên-
cia foram propostas por Francis Galton, no 
início do século XX, e tinha como funda-
mentação a ideia de que a hereditariedade 
(Herança Mendeliana) era responsável pela 
transmissão das características nas famílias 
e nas populações. Essas características pode-
riam ser melhoradas por meio de casamentos 
selecionados (eugenia positiva). A partir daí, 
as ideias sobre raça, eugenia e ciência leva-
ram à Biologia Racial, que incluía propostas 
de melhoria da espécie humana por meio 

da ciência. Para viabilizar esse ideal, foram 
utilizadas estratégias como as propostas por 
Galton, como também a proibição de uniões 
indesejáveis, esterilizações em massa e até 
mesmo, o extermínio de indivíduos doentes 
que apresentassem malformações, conside-
rados pouco inteligentes ou que não se en-
quadrassem nos padrões estéticos clássicos 
da sociedade em questão (eugenia negativa).

O documentário apresenta de forma con-
tundente as ações implementadas pelo mo-
vimento eugenista em diferentes países, en-
fatizando o apoio de médicos, universidades 
e institutos científicos. A riqueza de detalhes 
é enorme, pois são mostrados filmes, repor-
tagens e propagandas reais daquela época 
que incentivavam a prática eugênica como 
também valorizavam as suas consequências. 

Um ponto interessante que é ressaltado no 
documentário é a forma como as controvér-
sias sobre as ideias científicas da época (de 
Mendel e de Lamarck) foram interpretadas 
e implementadas como políticas sociais na 
Alemanha e na União Soviética. Na Alema-
nha, o foco era a Estética Biológica e a Hi-
giene Racial, que priorizavam a raça eugêni-
ca (nórdica), tendo a hereditariedade como 
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guardiã e justificativa principal da melhoria 
da espécie. Entretanto, na União Soviética, 
o principal questionamento era sobre "o que 
molda o ser humano e sua herança biológica", 
com muitas discussões entre os cientistas so-
viéticos, ressaltando-se os aspectos ideológi-
cos do socialismo preconizados por Lênin e, 
posteriormente, por Stalin. Nesse contexto, 
as ideias mendelianas foram consideradas 
contrarrevolucionárias pelo Kremlin, que 
declarou que o homem não é um escravo de 
sua herança genética. Desse modo, o pensa-
mento eugênico na Rússia tinha bases lama-
rkistas no sentido de se desejar obter um ser 
humano novo e mais eficiente para o traba-
lho e para o progresso do país por meio da 
manipulação do ambiente no qual vivia tal 
ser humano. 

Diante de tantas informações tão bem ar-
ticuladas e apresentadas no documentário, 
coloca-se um ponto crítico para a reflexão: o 
que aprendemos com essa história, de tanta 
discriminação e eliminação de indivíduos, 
utilizando-se como argumento as bases bio-

lógicas para justificar ações sociais? Também 
se faz necessário irmos ao nosso contexto 
histórico, procurando identificar na forma-
ção e composição atual da sociedade brasi-
leira eventos, personagens ou movimentos 
de caráter eugenista e indagar: qual foi a 
história da eugenia no Brasil? Outro aspecto 
que pode ser abordado com propriedade ao 
se trabalhar esse filme como ferramenta di-
dática é a percepção de que não se pode dis-
sociar a evolução do conhecimento científico, 
em particular, das ciências biológicas, com a 
história da humanidade.

É importante ressaltar que as ideias e fatos 
apresentados no documentário devem levar 
à reflexão do estudante quanto à atualida-
de do tema, que se encontra na esfera das 
questões sócio-científicas. Atualmente, que 
práticas seletivas temos para a espécie huma-
na? Que ideias estão presentes nas práticas 
de reprodução assistida, terapia gênica e no 
diagnóstico pré-implantação? E na possível 
clonagem de seres humanos? Quais as abor-
dagens ético filosóficas que devem ser usadas 
para a discussão dessas questões sócio cien-
tíficas? Que representações sociais nossos 
estudantes apresentam? Até onde podere-
mos ir na aplicação das técnicas modernas de 
manipulação genética para o bem estar social 
da humanidade, familiar, individual e/ou de 
outros interesses?

O filme deve motivar os professores e estu-
dantes de Genética a refletir a respeito de tais 
questões, pois demonstra claramente que 
todo conhecimento ou tecnologia inovadora 
e de impacto social direto, como as citadas 
acima, podem ser desvirtuadas para atender 
a interesses incompatíveis com os princípios 
de igualdade e de justiça que devem embasar 
a humanidade.

Homo sapiens 1900, quando apresentado 
para estudos na área de Genética Humana, 
é recurso pedagógico bastante válido para 
motivar, principalmente, discussões sobre 
o conhecimento científico e suas aplicações, 
integrando os aspectos históricos e políticos. 
Esse tipo de linguagem encanta, transmite 
a mensagem de maneira dinâmica e, se bem 
trabalhada pelo docente do ensino superior, 
facilita o aprendizado, valorizando os aspec-
tos culturais e humanísticos da ciência, pos-
sibilitando boas reflexões sobre o assunto.
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O gene ALDH2 e  
o metabolismo  
do álcool
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O álcool etílico, quando ingerido, é absorvido e eliminado através de 
uma série de processos metabólicos pelo organismo humano. O gene 

ALDH2 (aldeído desidrogenase 2) apresenta um papel importante no 
metabolismo do álcool, pois atua como catalisador no processo de oxidação 
do acetaldeído (substância tóxica resultante da metabolização do etanol) 
para acetato, diminuindo a concentração e os efeitos tóxicos do acetaldeído. 
O artigo apresenta o gene ALDH2, seu papel no metabolismo do álcool e 
sua importância no caso de dependência alcoólica.
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UM GENE

O álcool ou etanol é uma substância psicoativa com pro-
priedades que podem levar à dependência e que, ao longo 

dos séculos, tem sido amplamente utilizada em diversas cultu-
ras. O efeito da ingestão deste composto em diferentes órgãos 
depende de sua concentração e de sua duração no organismo, 
as quais são afetadas pela absorção pela corrente sanguínea e 
pelo metabolismo do etanol. A principal via de metabolismo 
do etanol envolve a oxidação do acetaldeído, uma reação que 
é mediada por enzimas conhecidas como álcool desidrogena-
ses (ADHs). Em uma segunda reação, catalisada por enzimas 
aldeído desidrogenases (ALDH), o acetaldeído é oxidado ao 
acetato.

O METABOLISMO  
DO ÁLCOOL
O etanol ou álcool etílico (C2H5OH) é uma molécula de bai-
xo peso molecular e componente principal de bebidas alcoó-
licas, podendo ser obtido através do processo de fermentação 
de açúcares (sacarose, maltose, glicose ou frutose). Oitenta 
por cento do álcool ingerido é absorvido no intestino del-
gado superior e vinte por cento é absorvido no estômago. A 
absorção do etanol ocorre no trato gastrointestinal de forma 
rápida por difusão passiva simples e não sofre processos de 
digestão. Cerca de 2-10% do etanol administrado via oral é 
absorvido e excretado de forma inalterada através dos pul-
mões, pele e rins. O etanol restante absorvido entra no fíga-
do através da veia porta para então ser oxidado em acetalde-
ído e deste em acetato que, posteriormente, será convertido 
a acetil-CoA. Várias reações que ocorrem nos hepatócitos 
participam da biotransformação do etanol, principalmente  
reações de oxidação/redução envolvendo várias enzimas 
e resultando em produtos que podem ter toxicidade maior ou 
não em relação ao composto original e que podem interagir 
com moléculas-alvo (DNA, RNA, proteínas). 

A oxidação do álcool nos hepatócitos ocorre através de três 
sistemas enzimáticos distintos que geram produtos es-
pecíficos entre os quais está o acetaldeído, uma substân-
cia tóxica ao organismo humano, altamente reativa e que 
pode contribuir para uma lesão tecidual. As três vias en-
zimáticas de oxidação são: via desidrogenase alcoólica,  
sistema microssomal de oxidação do etanol (MEOS) e 
catalase (Figura 1). O acetaldeído produzido é oxidado para 
acetato predominantemente por ação da enzima aldeído desi-
drogenase-2 (ALDH2) que está localizada principalmente na 
mitocôndria hepática.

Em indivíduos cujo consumo de álcool ocorre em um nível 
moderado e/ou ocasional, grande parte do álcool ingerido é 
quebrado pela enzima álcool desidrogenase (ADH) e con-
vertido em acetaldeído. Durante esta reação, um próton de 
hidrogênio (H+) é removido do álcool e transferido para 
uma molécula chamada nicotinamida adenina dinucleotí-
deo (NAD+) que, por sua vez, é reduzida a NADH (nico-

Oxidado - quando um átomo 
perde um ou mais elétrons.

Acetaldeído - É uma 
substância tóxica, produzida na 
metabolização do etanol pela 
enzima álcool desidrogenase, 
que ocorre principalmente no 
fígado.

Acetil-CoA - pequena 
molécula, hidrossolúvel que 
consiste em um grupo acetila 
ligado à coenzima A (CoA). 
O grupamento acetila é 
transferido para o citrato no 
ciclo do ácido cítrico e utilizado 
como fonte de carbono na 
síntese dos ácidos graxos, 
esteroides e outras moléculas.

Reações de oxidação/
redução - reações que 
envolvem uma alteração na 
configuração eletrônica dos 
reagentes e que envolvem perda 
ou ganho de elétrons.

MEOS (Sistema 
microssomal de oxidação 
do etanol) – Sistema 
enzimático, localizado no 
retículo endoplasmático liso dos 
hepatócitos, que é a principal 
via hepática para a oxidação 
do etanol em alcoólatras, cuja 
atividade é desempenhada pela 
citocromo P450 isoforma 2E1.

Catalase – é uma enzima 
intracelular, encontrada na 
maioria dos organismos, que 
decompõe o peróxido de 
hidrogênio (H2O2) em água e 
oxigênio (2H2O2→2H2O + O2).

Acetato - produto atóxico da 
oxidação do acetaldeído pela 
enzima aldeído desidrogenase 
2 e que não provoca efeitos 
negativos para o organismo.
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Figura 1.
Representação esquemática das 
vias oxidativas do metabolismo 
do etanol. 

tinamida adenina dinucleotídeo reduzida). 
Esta reação fornece um alto valor energético 
proveniente da NADH que também parti-
cipa de outras reações metabólicas passan-
do o H+ para outros compostos. O sistema 
microssomal de oxidação do etanol, do in-
glês Microssomal Ethanol Oxidation System 
(MEOS), assume um papel importante no 
metabolismo do álcool, particularmente 
quando os níveis de consumo são elevados 
e de forma crônica. A principal componen-
te do MEOS é a enzima citocromo P450 
(CYP2E1), que converte o álcool em ace-
taldeído, porém à custa de gasto de energia 
(ATP). 

Na reação mediada pela enzima citocromo 
P450 ocorre a conversão de NADPH, um 
próton e oxigênio em NADP+ e água. Estas 
reações geram como bioprodutos moléculas 
contendo oxigênio, chamadas de radicais li-
vres ou espécies reativas de oxigênio (ROS) 
que contribuem para o estresse oxidativo 

observado após o consumo de álcool. As 
ROS podem interagir com lipídios, prote-
ínas e DNA em um processo chamado de 
peroxidação, que pode ter consequências 
nocivas como a inativação de proteínas e da-
nos no DNA levando à morte celular. 

Outra via de metabolização do etanol é me-
diada pela enzima catalase que, sob condi-
ções fisiológicas, é responsável por menos 
de 2% do metabolismo do etanol ingerido. 
A participação deste sistema na oxidação do 
etanol ocorre com o consumo de peroxido de 
hidrogênio (H2O2), posteriormente trans-
formado em água e assim como no MEOS, 
não há formação de ATP (adenosina trifos-
fato). Na fase final do metabolismo do eta-
nol, o acetato é convertido em acetil coenzi-
ma A (acetil CoA) com o desdobramento de 
ATP para AMP (adenosina monofosfato). 
A acetil CoA poderá entrar no ciclo do ácido 
cítrico (Ciclo de Krebs) transformando-se 
em dióxido de carbono e água.

Sociedade Brasileira de Genética 209

Genética na Escola – ISSN: 1980-3540



UM GENE

O GENE ALDH2  
E A ENZIMA ALDH2 
O gene aldeído desidrogenase 2 (ALDH2), 
responsável pela oxidação do acetaldeído, 
produzido durante o metabolismo do álcool 
pela álcool desidrogenase, está localizado no 

braço longo do cromossomo 12 (12q24.12) 
nos seres humanos (Figura 2). O gene 
ALDH2 estende-se por uma região aproxi-
madamente 43 Kb, contém treze éxons, doze 
íntrons e codifica a enzima (homotetrame-
rica) mitocondrial ALDH2 que possui 517 
peptídeos. 

Polimórfico - Presença de 
dois ou mais alelos em uma 
população, em que o alelo 
menos comum ocorre em uma 
frequência não inferior a 1%.

Isoenzimas – São enzimas 
que catalisam a mesma 
reação e, devido a diferenças 
geneticamente determinadas, 
são expressas em locais 
intracelulares (compartimentos 
subcelulares) diferentes ou em 
tecidos diferentes.

Figura 2.
Representação esquemática 
da posição do gene aldeído 
desidrogenase 2 (ALDH2) no 
braço longo do cromossomo 
12. Adaptado de http://www.
genecards.org/cgi-bin/carddisp.
pl?gene=ALDH2#genomic_
location.

A ALDH2 é expressa em locais como o fí-
gado, pulmões e rins e também é expressa 
em órgãos que requerem uma elevada ca-
pacidade mitocondrial para a produção de 
ATP, tais como o coração e o cérebro. De-
pois de codificada, a enzima é transportada 
para a matriz mitocondrial em um processo 
que depende do peptídeo sinal localizado 
na porção N-terminal. Na matriz mitocon-
drial ocorre a clivagem do peptídeo sinal (17 
peptídeos), permitindo a maturação com-
pleta da enzima, com 500 peptídeos. Cada 
subunidade da enzima é composta por três 
domínios: um domínio catalítico (formado 
por três resíduos de cisteína: Cys 301, 302 
e 303); um domínio de ligação da coenzima 
NAD+; e um domínio de oligomerização 

(complexos proteicos formados a partir da 
ligação de duas ou mais cadeias peptídicas, 
idênticas ou não). 

O gene ALDH2 é polimórfico e suas va-
riações codificam proteínas de diferentes 
atividades enzimáticas. O polimorfismo 
ALDH2 Glu504Lys codifica 2 tipos de  
isoenzimas, o ALDH2*1 com alta ati-
vidade e o ALDH2*2, que está associada 
com baixa atividade específica e, portanto, 
a oxidação do acetaldeído é menos eficien-
te, gerando a acumulação deste metabólito. 
O polimorfismo ALDH2 Glu504Lys é de-
corrente de uma substituição pontual de nu-
cleotídeos guanina para adenina no éxon 12, 
que resulta na substituição de um glutamato 
(Glu) por uma lisina (Lys) na posição 504 da 
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ALDH2. Esta mutação está sendo constan-
temente estudada, pois tem sido considerada 
como um fator de proteção contra o desen-
volvimento do alcoolismo (dependência do 
álcool) e pode explicar hábitos distintos do 
consumo de álcool em diferentes populações. 
O polimorfismo ALDH2*2 é caracterizada 
pela síndrome de intolerância ao consumo de 
álcool pois os portadores da mutação, ao con-
sumirem baixas doses de álcool, apresentam 
rubor facial, palpitações e náuseas. Esses sin-
tomas ocorrem devido ao acúmulo de acetal-
deído devido à perda da atividade enzimática 
ocasionada pelo polimorfismo que promove 
uma alteração na estrutura tridimensional da 
enzima e resulta na desestabilização do sítio 
de ligação do cofator NAD+. Alguns estudos 
retratam o polimorfismo (substituição pon-
tual do glutamato por uma lisina) na região 
487 da enzima ALDH2 por não levar em 
consideração o peptídeo sinal da porção N-
-terminal. Essa mutação afeta cerca de 8% da 
população mundial (aproximadamente 560 
milhões de pessoas) e está presente em 40% 
da população asiática.

DEPENDÊNCIA  
DO ÁLCOOL 
O  alcoolismo  é  uma  doença  comple-
xa,  com  contribuições genéticas significa-
tivas  para  seu desenvolvimento. Com os 
recentes avanços das técnicas em biologia 
molecular, novos métodos vêm sendo in-

corporados ao estudo da etiologia do alcoo-
lismo. A força dos achados de estudos epi-
demiológicos, que comprovam a existência 
da participação genética nos transtornos de 
dependência alcoólica, faz com que pesqui-
sadores invistam nos estudos moleculares 
para identificar a etiologia do uso crônico e 
da dependência ao álcool. Variações genéti-
cas nas enzimas que atuam no metabolismo 
do álcool, como a aldeído desidrogenase 2 
(ALDH2), determinam diferenças interpo-
pulacionais na prevalência do alcoolismo, 
e constituem os únicos genes que possuem 
um papel confirmado na susceptibilidade 
ou resistência ao alcoolismo. Estas variações 
genéticas, denominadas polimorfismos de 
nucleotídeo único (SNPs), estão associados 
a mudanças na atividade das enzimas e, con-
sequentemente, afetam a produção e a remo-
ção do acetaldeído. O acúmulo do acetaldeí-
do após o consumo do álcool causa sintomas 
que incluem rubor, tontura, sudorese, náu-
seas, vômitos, taquicardia, hipotensão, disp-
neia e dor de cabeça, além de influenciar na 
prevalência de dano tecidual induzida pelo 
álcool. As respostas fisiológicas negativas ao 
álcool, decorrentes do aumento dos níveis de 
acetaldeído após o consumo de etanol pela 
deficiência da enzima ALDH2, poderiam le-
var a uma ingestão de álcool em níveis mais 
baixos, protegendo, assim, um indivíduo de 
desenvolver a dependência alcoólica. A iden-
tificação de genes específicos que contribuem 
para a suscetibilidade do desenvolvimento 
da dependência do álcool é importante para 
a criação de estratégias de prevenção e de tra-
tamento para essa doença.
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