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O CONCEITO DE RAÇA

 Nossa espécie é muito variável embora, ge-
neticamente, não tanto quanto os chimpanzés. Este fato 
pode ser facilmente avaliado através de nossa diversida-
de morfológica, mas existe outra, invisível, que ocorre 
em nosso material genético, no DNA (ácido desoxirribo-
nucléico). Os fatores primários responsáveis pela varia-
ção genética são: a) mutação, a fonte da variabilidade; b) 
seleção natural, o agente pelo qual, através de diferenças 
de mortalidade e/ou fertilidade, a variação criada pela 
mutação é mantida ou eliminada; c) estrutura popula-
cional - a probabilidade de manutenção da variabilida-
de depende da estrutura das populações, que podem ser 
grandes ou pequenas, com casamentos direcionados ou 
não, com mobilidade maior ou menor de seus membros. 
Nas populações da espécie humana, além desses fatores, 
os de natureza sócio-culturais também são importantes. 
Uma descoberta tecnológica importante pode gerar a su-
premacia de uma nação ou de um grupo sobre outro, com 
todas as conseqüências daí resultantes.

 Os habitantes de diferentes continentes po-
dem ser usualmente distinguidos morfologicamente. Foi 
este fato que levou o Conde Georges Louis Leclerc de 
Buffon (�707-�788) a aplicar, pela primeira, vez o ter-
mo raça às diferentes variedades do Homo sapiens. O 
problema é que raça também é um conceito social. A 
unidade cultural, no entanto, é geralmente denominada 
grupo étnico. Este último pode ser uma nação ou grupos 
definidos por sua linguagem, costumes sociais ou reli-
gião. Pessoas biologicamente diferentes podem também 
ter culturas e níveis sócio-econômicos distintos, e esta 
é a origem de todo o racismo. Grupos dominantes ten-
dem a relacionar a sua posição social com a sua consti-
tuição biológica, podendo atribuir qualidades inferiores 
aos grupos dominados e biologicamente diversos. Não 
há nenhuma justificativa biológica para tal atitude. Nin-
guém provou, cientificamente, que grupos como os asiá-

ticos seriam superiores de maneira absoluta aos europeus 
ou africanos, por exemplo. O que há é toda uma gama de 
variação dentro desses grupos continentais.

PROBLEMAS DE CLASSIFICAÇÃO

 Em certas sociedades, as pessoas autoclas-
sificam-se ou classificam as outras tomando como base 
apenas as características morfológicas. Esta é geralmen-
te a posição adotada no Brasil. Em outras, no entanto 
(por exemplo, nos Estados Unidos da América), o que 
prevalece é a regra da descendência. Se uma pessoa tem 
um ancestral, não importa quão remoto, proveniente de 
um determinado continente, ele então será automatica-
mente classificado como derivado daquele continente. 
Porém, em comunidades em que os casamentos interét-
nicos são freqüentes (como ocorre, em geral, na América 
Latina) é muito difícil classificar uma pessoa de acordo 
com seu grupo étnico. O norte-americano Charles Lamb 
foi enfático: “A espécie humana, de acordo com a melhor 
teoria que eu posso estabelecer, é formada por duas raças 
distintas, as pessoas que emprestam dinheiro e as que 
pedem emprestado!”

 Isto não significa que o conceito de raça 
seja apenas uma construção social. Na verdade, com o 
desenvolvimento espetacular da genética e da biologia 
molecular ficou fácil estabelecer conexões mesmo remo-
tas com ancestrais dos diferentes continentes desde que 
se teste o número apropriado de marcadores genéticos. E 
esta possibilidade já proporciona boa fonte de renda para 
empresas internacionais que se propõem a estabelecer a 
ancestralidade remota de qualquer pessoa obcecada pela 
sua genealogia. Devido a histórias evolucionárias distin-
tas, a própria estrutura genética dos grupos continentais 
é diferente; assim, há muito mais trocas de partes entre o 
material genético de africanos do que no de europeus ou 
asiáticos. A explicação para isto é simples: toda a huma-
nidade teve seu berço  na África, para horror dos racistas. 
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Portanto, no continente africano, houve mais tempo para 
a ocorrência de trocas genéticas.

RELAÇÕES INTERÉTNICAS

 Roberto Cardoso de Oliveira, conhecido 
antropólogo brasileiro, formulou o que ele denominou de 
sistema interétnico. Tal sistema seria formado por duas 
populações dialeticamente reunidas por interesses dia-
metralmente opostos, embora interdependentes. As rela-
ções de dominância-submissão geram objetivos opostos 
para os dois grupos, embora economicamente um possa 
depender de maneira estrita do outro. O racismo é um 
aspecto deste sistema.

 O Brasil foi por muito tempo considerado 
um “paraíso racial”, mas, recentemente, este conceito 
tem sido questionado. A simples existência de uma lei, 
promulgada em �95�, para punir atos discriminatórios, 
indica que tais atos são praticados. Atualmente, os infra-
tores dessa lei não são protegidos por fiança.

 Apesar desta política oficial de igualdade 
racial, é inegável que existem no país desigualdades só-
cio-econômicas que estão associadas à identidade étnica. 
Por exemplo, o nível de analfabetismo funcional é muito 
maior entre afro-derivados (40%) do que entre euro-de-
rivados (��%).

“AÇÕES POSITIVAS” E COTAS

 Em uma tentativa de inverter o quadro aci-
ma indicado, e seguindo o exemplo dos EUA, está sendo 
implementada no Brasil uma política agressiva de “ações 
positivas”, isto é, a implementação de medidas contra as 
desigualdades estruturais dos grupos mais vulneráveis à 
discriminação. A decisão ocorreu após a Terceira Confe-
rência Mundial Contra o Racismo, a Xenofobia e a In-
tolerância Relacionada, realizada em Durban, África do 
Sul, em �00�.

 Algumas das medidas adotadas foram as se-
guintes: �. O Ministério da Justiça reservou �0% dos car-
gos executivos e de chefia a afro-descendentes; 2. Foram 
criadas bolsas pelo Ministério das Relações Exteriores 
especialmente para esta categoria étnica; 3. Estabeleceu-
se uma cota de �0% para pessoas descendentes de afri-
canos no serviço público; 4. A Suprema Corte Federal 
determinou uma cota de �0% para este grupo étnico às 
companhias que lhes fornecem serviços; e 5. Várias ins-
tituições de ensino superior estão reservando cotas para 
afro-descendentes e ameríndios em seus vestibulares 
(Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Universidade 
de Brasília, Universidade Federal da Bahia, Universida-
de Estadual de Mato Grosso do Sul, Universidade Fede-
ral do Paraná).

 Foi só recentemente que os vários docu-
mentos sobre direitos humanos, a nível nacional e in-
ternacional, estenderam o conceito de direito individual 

ao direito de grupos, o que cria uma série de problemas, 
especialmente no que se refere a quem tem direitos legí-
timos de representar a esses últimos. A minha opinião é 
de que o sistema de cotas é claramente inconstitucional, 
pois a Constituição Brasileira de �988, em seu artigo 5o. 
afirma que “Todos são iguais perante a lei, sem distinção 
de qualquer natureza”, e no seu parágrafo XLII estabele-
ce que “a prática do racismo constitui crime inafiançável 
e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos 
da lei”. E o que está ocorrendo, justamente, é um racismo 
às avessas, inclusive com a instituição (vergonhosa) do 
apartheid: há vestibular para brancos e vestibular para 
negros e índios separados, incomunicáveis.

 Além disso, que nível de ancestralidade 
africana, européia ou ameríndia deve ser considerado 
como significante para o direito ao benefício? Como está 
amplamente demonstrado que a África foi o berço de 
toda a humanidade, é óbvio que todos os brasileiros têm 
potencialmente direito ao mesmo.

 Uma política de combate generalizado à po-
breza seria muito mais lógica, e como os afro-derivados 
e ameríndios estão desproporcionalmente representados 
nessas camadas menos favorecidas, eles automaticamen-
te seriam mais beneficiados do que os euro-derivados, 
não havendo necessidade da instituição de nenhum es-
quema discriminatório.

 O direito à igualdade de oportunidades, 
assegurado pela Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos, deve ser estritamente respeitado. A desigualdade 
biológica não tem nada a ver com o princípio ético de 
que a posição de qualquer pessoa em uma determinada 
sociedade deva ser um reflexo acurado de sua capacidade 
individual.

 
PARA SABER MAIS

 Examine o artigo de M.C. Maio & R.V. 
Santos “Política de cotas raciais, os “olhos da socieda-
de” e os usos da antropologia: o caso do vestibular da 
Universidade de Brasília (UNB)”, bem como �8 comen-
tários ao mesmo e a réplica dos autores em Horizontes 
Antropológicos, Porto Alegre, ano ��, no. �3, pp. �79-
308, 2005. Este material, com algumas modificações, foi 
republicado em Steil, C.A. �006. “Cotas raciais na uni-
versidade. Um debate”. Editora da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, �66p.
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Resumo 
Apresentamos sugestões para o emprego didático 

de modelos tridimensionais da molécula de DNA feitos 
pela técnica do origami. O grande potencial didático desses 
modelos reside no fato de apresentar uma atividade desa-
fiadora e envolvente, requerendo materiais muito baratos. 
Por meio do modelo os alunos podem visualizar e discutir 
as principais características da estrutura secundária da 
molécula de DNA como, por exemplo, a dupla hélice, o 
anti-paralelismo das fitas, o emparelhamento das bases, a 
cadeia açúcar-fosfato hidrofílica localizada na fase externa 
da molécula, a posição interna das bases, entre outras.    

Introdução
A dupla hélice do DNA é provavelmente a estrutura 

molecular mais representada na atualidade, tem sido utili-
zada como apelo para vendas em rótulos e em comerciais 
de vários produtos, tem sido apresentada como ícone de 
ciência, desenvolvimento e modernidade nos mais diver-
sos eventos (na abertura dos jogos olímpicos, em alegorias 
de desfiles de carnaval).

 Assim como o emprego de modelos tridi-
mensionais foi fundamental no processo de descoberta 
da estrutura da molécula do DNA (Watson, 1987), a 
apresentação dessa estrutura sob forma de modelo nos 
diferentes níveis de ensino é um agente facilitador para a 
compreensão de vários fenômenos relacionados ao fun-
cionamento do DNA.

Algumas características da molécula de DNA são 
facilmente representadas em figuras e outras exigem 
esquemas mais elaborados e maior esforço de abstração. 
Espera-se que a apresentação de modelos tridimensionais 
facilite não só a compreensão da estrutura como também a 
posterior interpretação de figuras, permitindo que o aluno 
reconheça com maior facilidade as situações relacionadas 
ao funcionamento celular que envolvem complementarie-

dade e antiparalelismo da fitas do DNA, a existência dos 
sulcos e as possibilidades de mudanças nos parâmetros 
relacionados com a torção da molécula.

 Os benefícios didáticos da apresentação de 
modelos são amplamente reconhecidos. Existem, para 
comercialização, excelentes modelos da molécula de DNA 
construídos com diferentes materiais e com diferentes 
possibilidades de aplicação em salas de aula. Porém, 
os modelos comercializados, na maioria das vezes, são 
muito caros. Como alternativa, existem propostas para 
a construção de modelos didáticos da molécula de DNA 
empregando diversos materiais acessíveis (p. ex.: ver 
Loreto e Sepel  2003). Esses modelos, contudo, envolvem 
tempo para preparação e exigem do executor habilidades 
especiais, o que também limita a aplicação. 

Em 1995, Yen, T. propôs um modelo de DNA 
usando a milenar arte japonesa do Origami e o site 
www.dnai.org  apresenta instruções simplificadas a partir 
dessa idéia. Com a intenção de divulgar este material, com 
fantástico potencial didático para professores de Biologia, 
traduzimos e adaptamos as informações que estão no site. 
As instruções de como fazer o origami foram detalhadas e 
uma série de fotos apresentando o processo passo a passo 
foi produzida (para ver, clique aqui- arquivo: origami de 
DNA.pdf). Para tornar o modelo mais didático ainda, in-
troduzimos algumas modificações no material original: a 
identificação das bases nitrogenadas foi transferida para 
“dentro” da dupla hélice e o esqueleto fosfodiéster, com 
a orientação antiparalela, foi colocado nas laterais.

No presente trabalho, propomos atividades didáti-
cas que podem facilitar o ensino da estrutura da molécula 
de DNA empregando o modelo de DNA em origami. 
Acreditamos que esse material é extremamente promissor 
em sala de aula tendo como principais vantagens: i) ser um 
método ativo de aprendizagem, capaz de envolver todos os 
participantes simultaneamente na mesma tarefa; ii) ser ex-
tremamente barato, e de execução rápida, permitindo que 
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cada aluno possa fazer o seu próprio modelo; iii) permitir 
a visualização e discussão das principais características 
da molécula de DNA e também explorar alguns aspectos 
de funcionamento. 

Utilização do Modelo em Sala de Aula 
As principais características da molécula de DNA 

que podem ser exploradas com esse modelo são:
1- polímero formado por duas cadeias em dupla  

hélice com enrolamento para a direita;
2- Esqueleto hidrofílico composto por desoxirribose 

e fosfato no exterior da molécula (esqueleto açúcar-fos-
fato);

3- Bases nitrogenadas (hidrofóbicas) para o interior 
da molécula;

4- Emparelhamentos específicos das bases em 
função do número de pontes de hidrogênio entre as bases: 
Adenina sempre emparelha  com Timina, formando duas 
pontes de hidrogênio e Citosina sempre emparelha  com 
Guanina com três pontes de hidrogênio.

5- As fi tas são anti-paralelas. Enquanto uma fi ta está 
em sentido 5’ – �’ a outra está no sentido �’- 5’. 

Sugerimos que o modelo em origami seja utilizado 
após a apresentação dessas características e que o aluno 
seja estimulado a reconhecer no modelo a organização 
polimérica, identifi cando quais são os monômeros e re-
visando os diferentes açúcares e bases que podem fazer 
parte dos nucleotídeos. 

Para que o modelo possa ser bem explorado, o ideal 
é que o aluno tenha bem claro o signifi cado das representa-
ções (composição do nucleotídeo e formação do esqueleto 
fosfodiéster) para conseguir identifi car, no modelo (Figura 
1), como e onde estarão representadas.

A     B  
Figura 1 – A) representação esquemática de um nucleotídeo com o grupo fosfato, o 
açúcar e a base nitrogenada; B) representação esquemática de uma fi ta do DNA formada 
pela união de vários nucleotídeos.

Primeira atividade:  Apresentação do modelo e revisão 
da estrutura de dupla-hélice e pareamento das bases.

Nessa fase inicial é importante destacar que, dife-
rentes das representações bidimensionais, em que as fi tas 
complementares do DNA são representadas com as bases 
emparelhadas de modo direto (A em uma linha corres-
ponde a T na outra linha), no modelo para dobradura os 
emparelhamentos  aparecem em linhas diagonais (a ade-
nina de uma fi ta tem seu par na outra fi ta em uma posição 
imediatamente acima ou abaixo, em linha diagonal).

i) Distribua aos alunos uma folha de papel impresso 
com o modelo descrito na fi gura (para modelo clique aqui 
arquivo: modP&B.pdf) e auxilie os alunos a identifi car 
como a dupla fi ta está representada: uma fi ta corresponde 
à coluna do modelo marcada pela seta vermelha e a outra 
fi ta corresponde à indicada pela seta azul (Figura 2).

ii) É necessário explicar que, para o modelo em 
origami (e só em função das dobras que serão executadas), 
a dupla fi ta é representada duas vezes (a coluna sinalizada 
pela seta verde é uma “imagem real invertida”). 

iii) Para que o conceito de complementariedade 
das bases (A-T; C-G) fi que evidente e seja associado ao 
número de pontes de hidrogênio que se estabelece entre as 
moléculas (três entre G e C) e (duas entre A e T), o aluno 
deve reconhecer que, no modelo, as pontes de hidrogênio 
são representadas através das linhas diagonais que unem 
as bases complementares.

iv) Apenas algumas bases estão representadas pelas 
letras correspondentes no modelo. A sugestão é que o alu-
no complete os pares, usando as regras do emparelhamento 
e marcando também a presença das pontes de hidrogênio 
com linhas ligando as bases (ver Figura 2- B). Nessa 
etapa é possível revisar os conceitos relacionados com 
a complementariedade das fi tas e destacar a importância 
dessa característica para os processos de transmissão de 
informação na replicação e na transcrição.

Figura 2              A                                                                         B

Figura 2 – Preenchimento das fi tas complementares no modelo de DNA.

Segunda atividade: o dobramento do origami e 
a discussão da estrutura secundária da molécula e suas 
propriedade físico-químicas

 Após o dobramento do origami,  o modelo 
fi cará como o apresentado na Figura 3.
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O dobramento em hélice da molécula torna-se evi-
dente e também fica fácil observar a posição ocupada pelo 
esqueleto açúcar-fosfato na parte externa da dupla hélice 
e a presença das bases nitrogenadas no interior.

Figura 3 – Origami da molécula de DNA em que as principais características desta 
molécula podem ser identificadas. 

 Neste momento, o professor pode trabalhar 
os aspectos físico-químicos decorrentes da composição 
molécula do DNA, por exemplo: as características hidrofí-
licas do esqueleto fosfodiéster pela presença das pentoses 
e o caráter ácido conferido pelo grupo fosfato. 

A discussão sobre as conseqüências das posições 
do esqueleto fosfodiéster e das bases na molécula também 
pode ser interessante. A solubilidade do DNA associada à 
“parte externa” da molécula em contato com a água (es-
queleto fosfodiéster) e a neutralização das regiões eletri-
camente carregadas através de pareamentos entre as bases 
(A-T e C-G) permitindo que a região hidrofóbica (sem 
cargas elétricas livres) fique no interior da molécula.  

Terceira atividade: a orientação anti-paralelas das 
fitas, as formas DNA-A e DNA-B

 O esqueleto açúcar -fosfato representado na 
lateral do modelo tem por objetivo destacar o antiparale-
lismo das fitas, permitindo visualizar os sentidos 5’→3’ e 
3’→5’. A observação dessa representação pode servir para 
discutir quais os elementos responsáveis pela orientação 
da fita, o que é uma dúvida relativamente comum entre 
os alunos.

Outros elementos que podem ser explorados são o 
enrolamento para direita, característico da forma DNA-B 
e as diferentes estruturas secundárias do DNA (formas A e 
Z). Com uma segunda dobradura é possível produzir um 
modelo com enrolamento para a esquerda:

i) Em uma nova folha-modelo, faça as dobras do 
modo anteriormente descrito até o passo 5. ii) No passo 6, 
ao invés de fazer as dobras em montanha no lado indicado 
pelo sinal +, faça as dobras do outro lado (não marcado). 
iii) No passo 7, no lado do papel marcado pelo sinal +, 
dobre em vale, nas linhas transversais e depois siga os 
mesmos passos indicados.

Com essas trocas no dobramento, o modelo ficará 
com o enrolamento para a esquerda. A comparação dos 
modelos com enrolamento para a direita e a esquerda 
(Figura 4) fica mais fácil se os modelos forem coloridos 
(Para obter os modelos coloridos, clique aqui arquivo: 
origamiDNA.pdf).

Figura 4 – Modelo de origami com enrolamento para a direita e a esquerda, respecti-
vamente.

No Ensino Superior, pelo simples fato das infor-
mações básicas sobre a estrutura do DNA terem sido 
apresentadas no Ensino Médio, há um grau maior de 
dificuldade em despertar a curiosidade e para prender a 
atenção em relação a esses temas. Por ser uma aula em 
que os alunos são desafiados a interpretar e executar uma 
“receita” (fazer as dobraduras do origami), a quantidade 
e qualidade de questionamentos aumentam. As idéias pré-
vias que o aluno traz nem sempre se ajustam ao modelo 
e o surgimento de dúvidas é espontâneo. A adequação do 
modelo à estrutura apresentada nos livros, detectando os 
“defeitos” do modelo, os pontos onde ele não representa 
de modo “fiel” a estrutura do DNA e as sugestões de como 
melhorá-lo, é um tema rico para discussão pois estimula 
os alunos a refletir e pesquisar sobre um dos temas mais 
corriqueiros dos programas de Genética. A construção do 
modelo de DNA também pode criar a oportunidade para 
o aluno de graduação desenvolver simulações e outros 
modelos inovadores relacionados aos processos de fluxo 
de informação genética.

O mesmo conjunto de atividades pode ser desen-
volvido com o modelo de DNA em origami para turmas 
de Ensino Médio, com as mesmas vantagens. Neste caso, 
a ênfase recai sobre os conceitos básicos relativos à com-
plementariedade, e a atividade pode servir como reforço 
para os conteúdos apresentados em livros didáticos.

BIBLIOGRAFIA:
Loreto, E.L.S e Sepel, L.M.N. Atividades Experimentais 
e Didáticas de Biologia Molecular e Celular. São Paulo, 
SBG, 200�. 2ed. 

Watson, J.D., A dupla hélice. Lisboa, Gradiva, 1987. 

Yen, T. Make your own DNA. Trends in Biochemical 
Sciences.20:94. 1995.



�

O BARALHO COMO FERRAMENTA NO ENSINO DE GENÉTICA

Salim, DC; Akimoto, AK; Ribeiro, GBL; Pedrosa, MAF; Klautau-Gumarães, MN e Oliveira, SF.
Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Biológicas, Departamento de Genética e Morfologia,  
Brasília, DF, Brasil
Endereço para correspondência: 
Maria de Nazaré Klautau-Guimarães. Mail: nklautau@unb.br 
Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Biológicas, Departamento de Genética e Morfologia, ICC 
Sul - Sala AT98, Campus Universitário, Asa Norte, 70910-900, Brasília, DF, Brasil. 

Introdução
Verifica-se, na maior parte das escolas de Ensino 

Fundamental e Médio no Brasil, falta de interconexão 
entre conteúdos que deveriam se complementar. Um 
exemplo disso é a prática, em diversos estados do país, 
de apresentar a divisão celular – mitose e meiose – no 
primeiro ano do ensino médio e a genética no terceiro 
ano. Os estudantes não são orientados para estabelecer as 
devidas relações entre esses assuntos e chegam ao ensino 
superior com erros conceituais e sem conseguirem fazer 
as correlações entre esses conteúdos. Como conseqüência 
dessa situação, a maioria não consegue fazer a correlação 
direta entre divisão celular, perpetuação da vida e trans-
missão de características. Além disso, apresentam falta de 
entendimento dos conceitos de locus gênico e alelos.

Diversos estudos têm mostrado também as dificul-
dades no aprendizado da genética, sendo isso atribuído 
ao fato do vocabulário na área da genética ser amplo, 
complexo, muito específico e, somando-se a este fato, a 
dificuldade para a compreensão e diferenciação dos con-
ceitos envolvidos. Diante desse contexto, , nosso grupo 
vem buscando soluções para modificar essa situação e 
tem desenvolvido materiais didáticos de caráter lúdico, 
de baixo custo e fácil reprodutibilidade. Para esse assunto 
desenvolvemos uma aula prática que possibilita e que 
proporciona  a visualização e a manipulação dos eventos 
mais importantes que acontecem com o material genético 
durante os processos de divisão celular, além de estabe-
lecer a intercorrelação entre esses eventos e que auxilia 
no estabelecimento dos conceitos fundamentais como 
cromossomos, locus gênico e alelo.

Material: 
 Dois jogos de cartas (baralho).

Metodologia: 
 Separam-se os baralhos de modo a compor 

um jogo com duas seqüências de naipes vermelhos (ouro-
ouro e copas-copas) e dois pretos (paus-paus e espada-
espada). Sugere-se que as cartas de naipes vermelhos 
representem a linhagem materna e os pretos, a linhagem 
paterna. Cada naipe representa um cromossomo com 
uma seqüência de loci de A a K (ás até rei). O coringa é 
utilizado como centrômero. 

 Para representar uma célula 2n=2 (ou 2n=4) 
deve-se considerar que a seqüência de cartas com naipe 
vermelho representa um cromossomo homólogo à seqüên-
cia de cartas com naipe preto. A sugestão é que se formem 
grupos de alunos da seguinte maneira:

Grupo 1: o naipe ouro (materno) é homólogo ao 
naipe paus (paterno);

Grupo 2: o naipe copas (materno) é homólogo ao 
naipe espadas (paterno).

 Cada grupo deverá trabalhar com o com-
portamento dos cromossomos durante o ciclo celular, 
iniciando pela fase G1. Quando o processo de divisão 
for a Mitose, o grupo deverá representar a estrutura dos 
cromossomos (Figura 1), representá-los após a fase S 
(Figura 2), trabalhar a migração para o pólo-equatorial, a 
separação das cromátides irmãs e a formação das novas 
células. Durante a prática devem ser discutidos três as-
pectos principais: a variação da estrutura do cromossomo 
(unifilamentar e bifilamentar), a modificação do material 
genético (com ou sem alteração) e a quantidade do material 
genético da célula ao longo do processo.

 Quando o processo de divisão for a Meiose 
sugere-se representar uma Meiose sem e uma com crossing 
over e recombinação. As seqüências da atividade prática 
são as seguintes:

02.01, 6-9 (2007)
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1 - O grupo deverá representar a estrutura dos cro-
mossomos em G1 (Figura 1);

Figura 1: Representação dos cromossomos materno e paterno, início do ciclo (G1). 

2 – Representar a fase S (Figura 2), com pareamento 
dos cromossomos homólogos;

Figura 2: Representação da estrutura dos cromossomos após a fase S.

3 - Representar o crossing-over (Figura 3);

Figura 3: Representação do crossing-over .

4 - Os cromossomos homólogos após o crossing-
over (Figura 4);

Figura 4: Representação dos cromossomos após o crossing-over (recombinação).
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5 - A separação dos cromossomos homólogos após 
recombinação (Figura 5) e sem recombinação (Figura �);

Figura 5: Separação dos cromossomos homólogos após recombinação.

Figura 6: Representação da separação dos cromossomos homólogos sem recombinação

� - O resultado após a meiose I, a separação das 
cromátides irmãs (Figuras 7 e 8) e o resultado após a 
meiose II. Nesse caso, os três aspectos principais citados 
anteriormente, também, deverão ser discutidos.

Figura 7: Separação das cromátides irmãs (par I).

Figura 8: Separação das cromátides irmãs (par II).

Durante o processo de Meiose os alunos deverão 
trabalhar os conceitos de locus gênico e alelos, supondo 
que o organismo em questão seja heterozigoto para todos 
os loci considerados.

Sugestões: para melhor aproveitamento e manuseio 
do material, pode-se utilizar seqüências menores como: 
A – � e 7 – K, como cromossomos diferentes. Aproveite 
esse material para apresentar a classificação das formas 
dos cromossomos metacêntrico, submetacêntrico e acro-
cêntrico com a ajuda do coringa como centrômero.

Considerações Finais
 A utilização desse material em sala de 

aula (Curso de Graduação em Ciências Biológicas da 
Universidade de Brasília e Ensino Médio em escola da 
Fundação Educacional de Brasília) revelou a deficiência 
na compreensão dos conceitos em questão por parte do 
alunado. Ao final da aula foi observado, tanto por parte 
dos professores e monitores como por parte dos próprios 
alunos, um ganho substancial em conhecimento concei-
tual, assim como uma diminuição de equívocos. É uma 
aula de fácil aplicação, baixíssimo custo e que pode ser 
utilizada em sala de aula, inclusive em salas com poucos 
recursos estruturais. Se não houver mesas, por exemplo, 
pode ser utilizado o chão da sala.

Sugestões de questões:
1- Quais as principais diferenças e semelhanças 

entre a mitose e a meiose em termos da: variação na es-
trutura do cromossomo, quantidade do material genético 
e modificação (alteração) do material genético ao longo 
do processo?

2- Por que a fase I da meiose é conhecida por re-
ducional e, a fase II, por equacional?

3- Analise os produtos de meioses sem crossing-
over e meioses com crossing-over. Há vantagens na 
ocorrência do crossing-over? Justifique.
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4- O que é locus e alelo? Abordar os conceitos de 
locus e alelo e sinalizá-los nos baralhos. 

5- Pesquise exemplos de organismos que passam 
por um desses processos como modo de reprodução.

6- Identifique, no ciclo de vida do ser humano, onde 
a transferência do material genético é realizada por mitose 
e onde é realizada por meiose.

Bibliografias para consulta:
LEWIS, J., LEACH, J. e WOOD-ROBINSON, C. 
(2000).What’s a cell? – young people’s understanding 
of the genetic relationship between cells, within an 
individual. Journal of Biological Education,Vol. 34(3), 
pp. 129-132.

WOOD-ROBINSON, C., LEWIS, J. e LEACH, J. 
(2000).Young people’s understanding of the nature of 
genetic information in the cells of an organism. Journal 
of Biological Education,Vol. 35(1), pp. 29-3�.

CID, MARÍLIA e NETO, ANTÓNIO J. (2005) Dificul-
dades de Aprendizagem e Conhecimento Pedagógico do 
Conteúdo: o Caso da Genética Enseñanza de las Ciencias, 
2005. NÚMERO EXTRA. VII CONGRESO

Griffiths,AJF; Wessler, SR; Lewontin, RC; Gelbart, WM; 
Suzuki, DT & Miller, JH (200�). Introdução à Genética 
8a Ed. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro.
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Resumo
Esta atividade tem como objetivo trabalhar o con-

ceito de interação gênica de forma lúdica. São apresenta-
das proporções fenotípicas encontradas na primeira e na 
segunda geração de cruzamentos controlados entre plan-
tas. Com base nessas evidências experimentais, o aluno 
deve propor hipóteses sobre os genótipos dos indivíduos 
envolvidos nos cruzamentos e nas gerações filiais e sobre 
as vias metabólicas que possam explicar a interação dos 
genes que controlam o caráter em questão.

Objetivos
Pretende-se que o aluno perceba: (1) que os resul-

tados de um experimento são inalteráveis, a não ser que 
novos experimentos sejam feitos; (2) que as hipóteses 
propostas têm que explicar todas as evidências encontra-
das; (3) que uma boa hipótese é aquela que permite fazer 
previsões, que possam ser testadas para validá-las. O aluno 
deve, também, compreender que há casos em que, a partir 
de cruzamentos entre parentais homozigóticos para dois 
genes, a proporção fenotípica obtida em F2 não é aquela 
esperada pela segunda lei de Mendel, ou seja, 9:3:3:1, e 
que tal fato pode ser explicado como resultado da interação 
entre dois genes, com segregação independente, que con-
trolam um único caráter, por exemplo, cor das flores.

Justificativa
Quando se estuda um caráter cuja herança depende 

da interação entre dois ou mais genes (ou locos), os alunos 
tendem a associar o conceito de epistasia positiva ou nega-
tiva com determinadas proporções fenotípicas observadas 
na geração F2. A despeito desta associação, esta atividade 
pretende levar o aluno a entender que ele pode formular 
uma hipótese sobre uma via metabólica para explicar o 
controle genético daquele caráter em questão. 

Função pedagógica
Estimular o aluno a propor hipóteses para explicar 

um conjunto de evidências experimentais. Este exercício 
deve ser explorado de modo que o aluno faça hipóteses, 
ou seja, faça previsões e proponha testes para validar 
essas hipóteses. O exercício pretende introduzir um novo 
conceito, o de interação gênica e complementação.

Materiais para cada grupo de trabalho (cinco a 
seis alunos)

•  Fazer uma cópia da prancha (ilustração1), de 
preferência plastificá-la, de modo que não venha a ser 
danificada ao receber etiquetas auto-adesivas, podendo 
ser usada novamente.

•  Fazer uma cópia de cada uma das quatro hipóte-
ses (ilustrações 2, 3, 4 e 5), e de preferência plastificá-las 
como cartelas independentes.

•  Fazer uma folha com etiquetas auto-adesivas com 
os vários genótipos, semelhantes às da ilustração 6.

 
Ilustração 1: Evidências.

ISSN 1980-3540
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Ilustração 2: Esquema da hipótese 1.

Ilustração 3: Esquema da hipótese 2.

Ilustração 4: Esquema da hipótese 3.

Ilustração 5: Esquema da hipótese 4

AA A- Aa aa BB B- Bb bb
AA A- Aa aa BB B- Bb bb
AA A- Aa aa BB B- Bb bb
AA A- Aa aa BB B- Bb bb
AA A- Aa aa BB B- Bb bb
AA A- Aa aa BB B- Bb bb
AA A- Aa aa BB B- Bb bb
AA A- Aa aa BB B- Bb bb
AA A- Aa aa BB B- Bb bb
AA A- Aa aa BB B- Bb bb
Ilustração 6: Etiquetas adesivas com os possíveis genótipos do 

gene A e do gene B. As etiquetas correspondentes ao gene  
A são independentes das etiquetas do gene B, de modo que  

o aluno poderá destacá-las e fazer as combinações que  
achar pertinentes para explicar a sua hipótese. 

Aplicando a atividade
Essa atividade deve ser aplicada após a apresenta-

ção e discussão das leis de Mendel. Ao estudar um caráter 
cujas proporções fenotípicas em F2 desviam das espera-
das, ou seja, ao não deparar com a proporção fenotípica de 
9:3:3:1 em F2, os alunos deverão ser conduzidos a explicar 
os dados, admitindo a existência de uma interação entre 
dois genes atuando no controle da característica. Outros 
exemplos de interação gênica podem ser usados, por 
exemplo: cor dos olhos de drosófilas (mutante “scarlet” 
e “vermillion”), cor da pelagem de cães labrador (preto, 
marrom e bege), entre outros.

1. Podem ser formados grupos de, aproximadamente, 
cinco alunos.

2. Cada turma deve receber um conjunto contendo 
a prancha com os resultados experimentais (evidências), 
as etiquetas com os genótipos e os quatro esquemas com 
as vias metabólicas. 

Procedimento para o aluno
1. As evidências: Plantas homozigóticas para o fe-

nótipo “flores brancas” (linhagem I) foram cruzadas com 
plantas homozigóticas de mesmo fenótipo (linhagem II). 
Em F1, foram observados 100% de plantas com flores 
azuis. A geração F2 foi obtida pela autofecundação das 
plantas F1, e observaram-se plantas com flores azuis e 
plantas com flores brancas na proporção de 9:7, respec-
tivamente. 

2. Analisar atentamente a prancha mostrando os 
cruzamentos realizados.

3. Analisar as proporções fenotípicas observadas 
em F1 e F2.

4. Estabelecer as proposições para os possíveis ge-
nótipos dos parentais, e das gerações F1 e F2, utilizando 
as etiquetas com as letras.
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5. Com base nos resultados experimentais e nos 
genótipos que compõem cada geração, propor uma via 
metabólica na qual o(s) gene(s) atua(m). Escolher, entre 
as várias hipóteses apresentadas na atividade, aquela que 
melhor explica os resultados.

Entendendo a atividade
1. As plantas com flores brancas da linhagem I são 

geneticamente iguais às plantas com flores brancas da 
linhagem II? Justifique a resposta.

2. A característica cor azul da flor é dominante 
sobre a cor branca? Por quê?

3. A proporção de 9:7 (flores azuis: flores brancas) 
observada na geração F2 é a proporção esperada quando 
há somente um gene envolvido na herança de um caráter? 
Explique a resposta.

Anexo I: Respostas para as Questões de “Pro-
cedimento para O Aluno”

1. Respostas para o item 4:
- genótipos da linhagem I = AAbb; 
- genótipos da linhagem II = aaBB;
- genótipos da geração F1 = AaBb;
- genótipos da geração F2 = 9 A _B_ , 3 A _ bb,  

             3 aaB_, 1 aabb.
2. Resposta para o item 5: a hipótese que melhor 

explica os resultados do cruzamento é a hipótese 4.

Anexo II: Respostas para as Questões de “En-
tendendo a Atividade”

1. Considerando-se que os cruzamentos entre 
plantas homozigóticas brancas da linhagem I com plantas 
homozigóticas da linhagem II originaram plantas com 
flores azuis, a hipótese mais provável é que a linhagens 
I e II possuem mutações em locos (genes) diferentes. 
Segundo esta hipótese, na herança em questão ocorre 
complementação gênica, ou seja, alelos de locos distintos 
se complementam.

2. A característica azul deve ser dominante em 
relação à branca. Caso isso seja verdadeiro, o cruza-
mento entre plantas homozigóticas de flores brancas, da 
linhagem I ou da linhagem II, com plantas homozigóticas 
de flores azuis originará descendentes F1 duplo-hetero-
zigóticos de flores azuis. Em F2, portanto, esperam-se 
plantas de flores azuis e plantas de flores brancas na 
proporção de 3:1. 

3. A proporção esperada, nesse caso, seria de 3:1, 
ou 9:3, e não 9:7.

Anexo III: Notas para o Professor
Os genes não agem isoladamente, os RNAs e 

as proteínas que eles codificam contribuem em vias 
celulares específicas, que também são controladas por 
produtos de vários outros genes. Muitos locos (genes) 
podem controlar um único caráter (fenótipo) de um 

organismo. Em drosófila estima-se que há 100 ou mais 
genes que contribuem para a pigmentação do olho, cada 
um codificando um ou mais produtos gênicos envolvidos 
em vias metabólicas complexas com numerosos passos 
enzimáticos.

Quando a expressão de dois alelos mutantes 
recessivos é combinada em uma célula e o fenótipo é 
mutante, as mutações devem ter ocorrido em um mes-
mo loco (gene). Por outro lado, quando a expressão 
de alelos mutantes ocorre em uma célula e o fenótipo 
é selvagem, as mutações devem ter ocorrido em locos 
(genes) diferentes.

Um teste simples, teste de complementação, pode 
ser feito para determinar a identidade alélica de uma 
nova mutação. Em organismos diplóides, o teste de 
complementação é feito pelo cruzamento de mutantes 
homozigóticos recessivos. Caso as mutações recessivas 
sejam formas alélicas de um mesmo loco gênico, não 
haverá complementação porque ambos representam 
“perda de função” em um mesmo loco (ou gene), dando 
origem a descendente com fenótipo mutante. Entretanto, 
mutações recessivas em locos diferentes resultarão em 
descendentes selvagens. A explicação molecular para 
esses resultados está, freqüentemente, nas vias bioquí-
micas da célula e resulta da interação entre os alelos de 
diferentes genes na produção de um fenótipo.

Análises genéticas podem identificar genes que 
interagem na determinação de um fenótipo. O diagnósti-
co-chave é que a interação de dois genes produz, a partir 
de cruzamentos entre duas linhagens homozigóticas, uma 
descendência F2 com proporções fenotípicas diferentes 
daquelas previstas por Mendel, ou seja, há alterações 
na proporção fenotípica 9:3:3:1. Um exemplo pode ser 
visto na herança da cor da flor de ervilha doce, descoberta 
por William Bateson e Reginald Punnet. Ao cruzarem 
duas linhagens homozigóticas com flores brancas, esses 
pesquisadores obtiveram, em F1, 100% das plantas com 
flores púrpuras e, em F2, uma proporção de 9 plantas com 
flores púrpuras para 7 com flores brancas. A hipótese 
genotípica proposta foi a seguinte:
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Uma via metabólica que pode explicar esses resul-
tados está esquematizada a seguir: 

Segundo a hipótese esquematizada anteriormente, para 
que haja a formação de pigmento púrpura é necessário 
que haja, pelo menos, um alelo dominante do loco A e 
um do loco B, para que ocorram as duas etapas da sín-
tese do pigmento. Essa hipótese metabólica satisfaz a 
hipótese genotípica proposta, assim como os resultados 
apresentados.
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RESUMO 
Neste texto procuramos refletir sobre o ensino de 

alguns tópicos de Genética Humana presentes no currí-
culo de Biologia para o ensino médio, destacando algu-
mas possíveis abordagens com a intenção de fornecer 
subsídios para o trabalho do professor em sala de aula. 
Discutimos alguns dos problemas mais comuns enfren-
tados pelo professor quando o assunto é Genética Hu-
mana, assim como sugerimos maneiras de contorná-los. 
Propomos ainda a inserção de novos tópicos a serem 
abordados nesta etapa da escolaridade. Acreditamos que 
as idéias apresentadas possam contribuir para o conhe-
cimento científico de alguns conceitos de Genética, ge-
ralmente abordados na escola como conteúdos “apenas 
para decorar” e, além disso, tornar o ensino de Genética 
mais interessante, contextualizado, mais próximo do alu-
no, colaborando assim para uma visão menos positivista 
da Ciência.

INTRODUÇÃO
É comum ouvirmos relatos de professores sobre 

experiências bem sucedidas ao se trabalhar com Genéti-
ca Humana em sala de aula. O aluno torna-se mais inte-
ressado, pois é mais fácil contextualizar o que se ensina. 
Além disso, como preconizado pelos PCNEM (Parâme-
tros Curriculares Nacionais), a Genética Humana permi-
te que se trabalhe com temas transversais, aparentemente 
distantes da Biologia, como as questões que envolvem a 
ética, a política e a sociedade (BRASIL, 2000). 

  No entanto, e a despeito dessas vantagens, o 
ensino de Genética Humana no ensino médio requer aten-
ção especial. Como veremos a seguir, conceitos equivo-
cados podem estar sendo transmitidos, assim como pode 
estar sendo reforçada uma visão positivista e ingênua da 
ciência. Na tentativa de minimizar esses problemas, ofe-
recemos algumas propostas a partir de alguns conceitos 
comumente ensinados na escola. 

 

1)- A fenilcetonúria e a siclemia como 
exemplos de doenças genéticas humanas
A fenilcetonúria permite explorar bioquimicamen-

te a causa de uma doença e desmistificar a idéia de que 
para doenças genéticas não há solução, uma vez que o 
indivíduo portador da anomalia pode ser diagnosticado 
precocemente e levar uma vida normal, desde que man-
tenha uma dieta pobre em fenilalanina. No entanto, as 
dificuldades para o professor surgem quando, ao abordar 
este tópico, ele precisa estabelecer os conceitos de “enzi-
ma”, “metabolismo” e também precisa apresentar a idéia 
de que “um gene codifica uma proteína, que pode ser 
uma enzima”. Tais conceitos e idéias podem ser muito 
complexos para o aluno e precisam de um enfoque escla-
recedor e bem conduzido.

A anemia falciforme ou siclemia permite abordar 
a mutação de uma forma muito clara, mas é preciso cau-
tela, uma vez que o aluno pode ser levado a achar que 
toda mutação resulta na substituição de um aminoácido 
por outro, o que não é correto, como no caso das mu-
tações silenciosas, nas quais um códon pode se alterar, 
mas não o aminoácido que ele codifica. Normalmente, 
o estudo da mutação aparece, nos planejamentos escola-
res, somente no último ano. A abordagem deste assunto 
poderia ser antecipada, embora possa parecer prematura, 
pois poderia ser útil para a compreensão de outros con-
ceitos complexos que viriam a seguir, tais como os do 
código genético e sua propriedade de ser degenerado. 

2)- A dominância e a recessividade 
O lobo da orelha (livre ou aderente) e a projeção 

do couro cabeludo no meio da testa (presente ou ausente) 
em seres humanos são assuntos que permitem introduzir 
os conceitos de dominância e recessividade. No entanto, 
a idéia que o aluno tem a respeito da relação entre estes 
conceitos pode estar distante da explicação científica. 
Sendo assim, é importante que o professor investigue as 
idéias cotidianas do aluno para que, a partir delas, apre-
sente o conceito científico e promova uma mudança con-
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ceitual sobre o assunto. Antes de introduzi-lo, algumas 
questões poderiam nortear o trabalho: o aluno compre-
ende o que é um alelo? E, se o alelo for recessivo, o que 
significa? Estará ele ausente? Estará ele camuflado pelo 
dominante?

O conceito científico a respeito de dominância e 
recessividade deve ser bem estabelecido pois, como en-
fatiza HEIM (1991), as relações de dominância e recessi-
vidade são fenotípicas e não genotípicas e dependem da 
análise realizada. Uma característica pode estar presente 
ou ausente, dependendo da profundidade e da metodolo-
gia com que o fenótipo é analisado. 

3)- A herança da cor dos olhos e da pele 
Em geral, a cor dos olhos e da pele são abordados 

na escola como se fossem exemplos de herança do tipo 
monogênica e reforçam a idéia do determinismo genético 
(HORGAN, 1993; ALLEN, 1997).  Entre pessoas leigas 
e, até mesmo entre professores, podem ser encontradas 
afirmações equivocadas, como: “Pessoas de olhos claros 
sempre terão filhos de olhos claros e pessoas de olhos 
escuros jamais poderão ter filhos de olhos claros” (como 
verificado nos cursos que oferecemos).

 A cor dos olhos e da pele, assim como a altura, 
são exemplos de traços quantitativos. Tais características 
apresentam, portanto, uma distribuição bem diferente 
daquela apresentada por uma herança do tipo monogêni-
ca. A distribuição de traços quantitativos aproxima-se de 
uma curva normal, isto é, não apresenta apenas três fe-
nótipos.  No entanto, isso é pouco claro para o professor 
e também para os seus alunos.

 Ao tratar as características quantitativas de 
forma superficial, corre-se o risco de que os alunos inter-
pretem idiossincraticamente as informações a elas rela-
cionadas. Pais de olhos castanhos e mulato-claros podem 
ter filhos brancos e de olhos claros, desde que em seu ge-
nótipo existam alelos que, em combinação com outros, 
resultem neste determinado fenótipo. 

4) -Os cromossomos sexuais e a determi-
nação do sexo
A ênfase dada à determinação cromossômica do 

sexo pode levar o aluno a pensar que os cromossomos 
sexuais X e Y existem apenas nos gametas.  SILVEIRA 
(2003) observou que alguns alunos do ensino médio (da 
cidade de São Paulo) associam cromossomos somente a 
células humanas, com destaque especial para os game-
tas. Cerca de 25%, por exemplo, respondem que árvore 
e semente não possuem cromossomos. No Reino Unido, 
LEWIS et al. (2000) também verificaram que 25% dos 
alunos pesquisados indicam que os genes localizam-se 
apenas em certas células específicas, tais como nos ga-
metas. 

A fim de ser minimizado este equívoco conceitual, 

deve-se fazer, inicialmente, um levantamento das idéias 
dos estudantes sobre este assunto para que se possa in-
vestigar o que sabem sobre a presença e a localização 
dos cromossomos sexuais X e Y em células humanas. 
Por outro lado, é interessante apresentar também outros 
casos nos quais o ambiente, e não os cromossomos, de-
termina o sexo, como acontece, por exemplo, com os ja-
carés e as tartarugas.

5)- A resolução de problemas em Gené-
tica
TRIVELATO (1987) observou que, embora os 

alunos trabalhem relativamente bem com o diagrama 
de Punnett para a determinação dos descendentes de um 
cruzamento, falta conexão do diagrama com outros con-
ceitos fundamentais, que deveriam preceder a utilização 
deste quadro, entre eles, os conceitos de genótipo e fenó-
tipo e o papel dos gametas na transmissão dos caracteres 
hereditários, além da definição de alelos e locos. BANET 
E AYUSO (2000) também observaram, entre alunos da 
Espanha, que cerca de 70% daqueles que concluem o 
ensino médio consideram que plantas não apresentam 
reprodução sexuada. Quando questionados sobre o que 
acontece quando realizam um cruzamento entre plantas, 
num clássico problema de genética mendeliana, os alu-
nos não sabem explicar. 

Para SMITH, (1991), se a ênfase fosse dada ao 
processo, no caso,a meiose, e não ao resultado esperado, 
tipo de gametas ou percentuais esperados, a resolução 
dos problemas de genética poderia contribuir efetiva-
mente para melhorar a compreensão de conceitos impor-
tantes nessa área do conhecimento. 

6)- Os conceitos mitose e meiose
 Tanto a mitose quanto a meiose precisam ser 

tratadas dentro do contexto da Genética. Vários estudos 
mostram que uma das principais dificuldades referentes 
à compreensão desta ciência reside na ausência de rela-
ções adequadas entre esses dois tipos de divisão celular 
e aspectos celulares importantes como a transmissão da 
informação hereditária e a variabilidade genética (KIN-
DFIELD, 1994). 

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
Vimos que uma melhor compreensão dos concei-

tos de Genética Humana pode ser conduzida por meio de 
uma atenção especial na abordagem de tópicos específi-
cos, entre eles:

 1) Heranças genéticas humanas e determinismo  
– A herança monogênica do tipo dominante ou re-
cessiva, tais como a siclemia e a fenilcetonúria, é 
exceção à regra e não é representativa dos vários 
tipos de heranças genéticas humanas, tais como 
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a cor do cabelo e da pele. Além disso, é preciso 
reforçar, durante as aulas que todas as doenças 
humanas apresentam um componente genético 
e um ambiental. A fibrose cística é uma doença 
com forte componente genético, mas que também 
apresenta um componente ambiental. A AIDS e a 
tuberculose apresentam um elevado componen-
te ambiental, mas possuem, em menor grau, um 
componente genético relacionado à predisposição 
do indivíduo em apresentar ou não os sintomas 
da doença (CUTTER et al., 1997).  Estas infor-
mações precisam ser discutidas em aula a fim de 
não reforçar a idéia do determinismo genético.  

 2) A resolução de problemas de Genética – De 
acordo com (SMITH, 1991),  este tópico é tratado, 
muitas vezes, apenas como um processo algorít-
mico, desprovido de significado. Cabe ao profes-
sor refletir sobre o exercício por ele proposto para 
verificar se o mesmo contribui para a compreen-
são dos processos e conceitos envolvidos.
 

 Além dos tópicos abordados que poderiam 
representar problemas para o aluno, outro dificultador, 
inerente à própria disciplina Genética, é a compreensão 
dos fenômenos genéticos que exigem a integração de vá-
rios níveis organizacionais: o molecular (genes), o micro 
(cromossomos),e o macro (características fenotípicas e 
padrões de herança). Sendo assim, para MARBACH-AD 
E STAVY (2000), a construção de modelos feita pelos 
próprios alunos poderia ajudá-los na compreensão de 
alguns níveis organizacionais como, por exemplo, cro-
mossomos, genes e DNA, e indicar ao professor a com-
preensão que eles têm sobre os conceitos trabalhados. 
As explicações dos alunos sendo do conhecimento do 
professor, além de permitirem contextualizar os assuntos 
abordados em aula, seriam fundamentais para o planeja-
mento de atividades que levassem à necessária mudança 
conceitual e à aprendizagem significativa. 
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Resumo
Neste artigo está sendo apresentada uma técnica 

de criação da mosca-do-chifre, que pode ser facilmente 
utilizada em laboratório para estudar o desenvolvimento 
de um inseto holometábolo, isto é, que passa pelas fases 
de ovo, larva, pupa e adulto. A técnica não só permite 
ao aluno acompanhar as mudanças de forma do inseto 
que ocorrem nas diferentes fases, como também, sob a 
orientação de seus professores, desenvolver projetos de 
pesquisa, por exemplo, para estudar a viabilidade ovo-
larva, larva-adulto, a longevidade dos adultos, o efeito de 
substâncias tóxicas sobre essas características etc.

Introdução
 Na presente publicação, está descrita uma 

técnica simples para observação do desenvolvimento de 
Haematobia irritans, popularmente conhecida como mosca-
do-chifre. Trata-se de um inseto hematófago, isto é, que se 
alimenta de sangue, e que é parasita do gado. Essa mosca 
causa grandes prejuízos à pecuária, em todos os paises em 
que ocorre, e o Brasil está entre eles. A picada dessas moscas 
é muito dolorosa e freqüente (os machos se alimentam cerca 
de 12 vezes por dia e as fêmeas, 48) e como geralmente 
elas infestam o gado em grande número (podemos encon-
trar mais de 2.000 moscas no dorso de um só boi), causam 
nervosismo, perda de apetite, insônia e mesmo ferimentos 
porque o gado se esfrega nas cercas e árvores tentando livrar-
se delas. Como conseqüência, o gado sofre emagrecimento 
e redução na produção do leite. As lesões, além de serem 
portas para infecções secundárias, causam desvalorização 
do couro. Deve-se considerar ainda o problema causado ao 
meio ambiente e ao próprio homem pelo uso intensivo de 
inseticidas para combater essas moscas.

 Pelas razões mencionadas, é importante 
conhecer a Haematobia e realizar observações sobre sua 
biologia. Eventualmente, dessas observações pode surgir 
alguma idéia para controle biológico, isto é, para manter 
a população dessa mosca em níveis baixos, uma vez que 
dificilmente conseguiremos eliminá-la. Nos Estados Uni-
dos, onde a mosca-do-chifre ocorre desde o final do século 
19, ainda hoje, com todo o desenvolvimento daquele País, 
os problemas causados por ela persistem.

Recentemente, o Boletim produzido pela Agência 
de Notícias da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de São Paulo (FAPESP) (www.agência.fapesp.br) divul-
gou resultados de uma pesquisa, na qual 200 alunos, entre 
09 e 17 anos, de uma escola pública brasileira, respon-
deram a questionário sobre insetos, revelando, segundo 
a autora da pesquisa, deficiência de aprendizado. A prin-
cipal dificuldade das crianças era entender o processo da 
metamorfose, isto é, associar as formas intermediárias do 
desenvolvimento com a forma adulta do inseto.

A mosca-do-chifre é um inseto holometábolo, isto 
é, no seu desenvolvimento, passa pelas fases de ovo, larva, 
pupa e adulto (Figura 1). 

Figura 1. Haematobia irritans. A. Larva L3; B. pupa e C. fêmea adulta vista ventral-
mente, mostrando o abdome repleto de ovos. As fotos estão fora de escala para facilitar 
a observação.
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A fêmea adulta só deixa o hospedeiro para ovipo-
sitar e isto é feito em fezes do boi recentemente elimina-
das, ainda quentes. Nas fezes, os ovos se desenvolvem 
passando por todas as fases do desenvolvimento. Quando 
emergem, os adultos voam para o dorso dos bois, recome-
çando o ciclo. Em uma temperatura ambiente de 25 a 28 
graus, o tempo de desenvolvimento do ovo ao adulto é de 
aproximadamente 12 dias, sendo cerca de 12 horas para a 
eclosão da larva, quatro a cinco dias para a larva tornar-se 
pupa e mais seis a sete dias para emergência do adulto. O 
tamanho natural das fases é: larvas, de 2 a 12mm; pupa, 
3 a 4mm e adultos, em média, 5mm. As larvas têm uma 
forma aproximadamente triangular, sendo que, a região 
bucal encontra-se no ápice do triângulo. Os pesquisadores 
costumam diferenciar três subfases da fase larval, às quais 
denominam L1, L2 e L3. Essas subfases distinguem-se 
pelo tamanho. Em valores aproximados, são considera-
das larvas L1 as que têm 2 a 4mm; L2, as que têm de 4 a 
8mm e L3, as maiores, de 8 a 12mm. Machos e fêmeas 
são diferenciados pela estrutura da genitália localizada 
na parte final do abdome, como mostra a Figura 2, e pelo 
fato de que as fêmeas acumulam maior quantidade de 
gordura no seu corpo.

Figura 2. Haematobia irritans. Fêmea (F) e Macho (M) para comparação da genitália.

Assim, nosso interesse pela divulgação do conheci-
mento sobre este inseto fundamenta-se em alguns fatores: 
é nocivo ao meio ambiente pelo uso de inseticidas no seu 
combate e, conseqüentemente, prejudicial à saúde huma-
na; é nocivo para a economia pelos prejuízos que causa 
à pecuária. Além desses fatores, é importante ressaltar 
que a técnica desenvolvida com a utilização dessa mosca 
permite que o estudante acompanhe o desenvolvimento 
de um inseto holometábolo, conheça sua biologia e re-
alize estudos que possam despertar-lhe o interesse pela 
pesquisa.

Um último fator relevante para se trabalhar com a 
mosca-do-chifre é que ela ocorre até mesmo em criações 
com pequeno número de animais e daí a facilidade em se 
obter o material para os estudos.

Material e Métodos
Esta técnica permite obter um grande número de 

moscas em qualquer fase do desenvolvimento, o que é 
interessante para observação e para pesquisa. O procedi-
mento envolve a coleta de moscas adultas com uma rede 
de nylon comum, que também é chamada de puçá, usada 
para coletar insetos (Figura 3). Pode-se fazê-la em casa. 
Basta obter um aro de metal, costurar a parte de tecido e 
prendê-la ao aro, o que pode ser feito mesmo à mão. É 
no tubo de tecido da extremidade distal da rede que as 
moscas se acumulam quando este é movimentado sobre 
o gado, e é na abertura do tubo, no interior do cone, que 
se coloca a boca do frasco para o qual são transferidas as 
moscas coletadas.

Figura 3. Esquema da rede (puçá). A = aro de metal com cabo (D); B = cone de tecido 
fino, tipo nylon, costurado na lateral e preso ao aro; C = tubo do mesmo tecido do cone, 
forrado para ficar mais firme e costurado à extremidade do cone.

Para coletar as moscas, a rede é movimentada 
mais ou menos rapidamente sobre o dorso do boi ou 
vaca, transferindo-se as moscas coletadas, que ficam no 
fundo do puçá, cuidadosamente, para um ou mais frascos 
vazios e secos. A coleta é mais fácil se o boi estiver preso 
no “brete”, mas para quem tem habilidade (e coragem), 
a coleta pode ser feita sobre os bois, no pasto. Os frascos 
onde são colocadas as moscas devem ser bem fechados 
com um chumaço de algodão e levados para o laboratório 
ou local onde serão mantidas, evitando-se exposição ao 
sol. Juntamente com a coleta das moscas, deve-se reco-
lher fezes frescas dos bois. As fezes devem ser coletadas 
imediatamente após a evacuação, para evitar que rece-
bam ovos de outros insetos. Colocar mais ou menos dois 
centímetros de fezes no fundo de alguns frascos limpos e 
secos, que serão também tampados com rolha de algodão 
e guardados para uso posterior, como iremos descrever. 
As moscas levadas ao laboratório são, então, adormecidas 
com éter etílico embebido no chumaço de algodão que 
fecha o frasco, tomando-se cuidado para não exceder o 
tempo e matá-las. Para evitar que isto ocorra, observar as 
moscas e trocar o chumaço embebido por outro, sem éter, 
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assim que elas se aquietarem. Não eterizar muitas moscas 
ao mesmo tempo porque elas acordam e voam. Após a 
eterização, as fêmeas com o abdome crescido por estarem 
repletas de ovos são separadas e transferidas para outro 
frasco limpo e seco onde põem muitos ovos. A separação 
das moscas pode ser feita com uma lupa de mão, se não 
houver um microscópio estereoscópico disponível. 

Após a oviposição, as fêmeas são retiradas e os 
ovos, com a ajuda de um pincel de ponta fina, cuidado-
samente transferidos para os frascos contendo as fezes 
frescas. Os ovos desenvolvem-se, passando por todas as 
fases do desenvolvimento até chegar ao adulto. Os fras-
cos contendo os ovos podem permanecer nas condições 
normais do ambiente, desde que não fiquem ao sol. 

Essa técnica permite não só que se observem as 
características morfológicas de cada fase, como permite 
fazer, por exemplo: 

- estudos sobre a porcentagem de ovos que se de-
senvolvem até a fase adulta (viabilidade ovo-adulto);

- estudos sobre o efeito de substâncias adicionadas 
às fezes durante a fase de desenvolvimento da mosca;

- estudos sobre a variação das condições ambien-
tais, como temperatura, luminosidade e umidade, além de 
outras idéias possíveis.
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RESUMO
Este trabalho apresenta um recurso didático de modelagem para o ensino dos processos moleculares de trans-

crição e de tradução do DNA no ensino médio, com o intuito de incentivar, facilitar e promover uma maior atenção 
por parte dos alunos com visão normal e também de portadores de necessidade especiais (PNE’s) visuais no ambiente 
escolar. O procedimento da aplicação do material didático é iniciado com manipulação de peças na modelagem do 
DNA, seguindo uma simulação das etapas dos processos moleculares de transcrição e tradução. 

Palavras- chave: 
DNA, transcrição, tradução, educação especial.

ABSTRACT
This work presents a didactic resource of modeling 

for the education of the molecular processes of transcrip-
tion and translation of the DNA in average education, 
with intention to stimulate, to facilitate and to promote 
a bigger attention on the part of the pupils with normal 
vision and also of special carriers of necessity (PNE’ s) 
visual in the pertaining to school environment. The pro-
cedure of the application of the didactic material is ini-
tiated with manipulation of parts in the modeling of the 
DNA, having followed a simulation of the stages of the 
molecular processes of transcription and translation. 

Words key: 
DNA, transcription, translation, special education

INTRODUÇÃO
Os ácidos nucléicos (DNA- Desoxirribonucléico 

Acid e RNA- Ribonucleic Acid)  são formados por ca-
deias de polinucleotídeos , e cada nucleotídeo é consti-
tuído por uma ose ou açúcar (do tipo desoxirribose, no 
DNA e do tipo ribose no RNA), fosfato e uma das  bases 
nitrogenadas (adenina (A), guanina (G), citosina (C) ou 
timina (T) no DNA e adenina (A), guanina (G), citosina 
(C) ou uracila(U) no RNA).

As duas cadeias polinucleotídicas na dupla hélice 

do DNA estão dispostas em paralelo, mas com sentidos 
opostos, possuindo terminações químicas diferentes e 
são mantidas juntas por pontes de hidrogênio entre as 
bases de diferentes fitas.  Enquanto uma fita do polinu-
cleotídeo possui um sentido 5’- 3’, a outra tem o sentido 
3’- 5’, observando, como base, a mesma extremidade.

O pareamento entre as bases nitrogenadas obede-
ce, obrigatoriamente, à ordem de base púrica com base 
pirimídica, seguindo sempre a correspondência Adenina 
(púrica) com Timina (pirimídica), Guanina (púrica) com 
Citosina (pirimídica). 

O Ácido Ribonucléico também é um polinucleotí-
deo, como já foi visto anteriormente: ele é formado por 
várias subunidades de nucleotídeos. Porém, as moléculas 
de RNA são mais curtas que as de DNA e, nos nucleo-
tídeos do RNA, a ose é do tipo ribose, que possui um 
átomo de oxigênio a mais do que a desoxirribose. Além 
disso, no RNA, ao invés de estar presente a base nitro-
genada timina, é encontrada a base uracila, que forma 
pontes de hidrogênio com a adenina.

Os RNAs são formados a partir de processos de 
transcrição do DNA. Os RNAs subdividem-se em três 
classes principais, de acordo com a sua função: rRNA ou 
ribossomal, tRNA ou transportados e mRNA ou mensa-
geiro.

No processo molecular de transcrição, abre-se uma 
pequena porção da dupla hélice do DNA e os ribonucle-
otídeos são aderidos à cadeia de RNA em uma reação 
catalisada por enzimas cujas bases são complementares 
às bases da fita molde do DNA.

As informações contidas no DNA, transcritas no 
mRNA, serão traduzidas em proteínas pela ligação en-
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tre os aminoácidos, envolvendo estruturas como mRNA, 
tRNA e ribossomo, no processo molecular denominado 
Tradução.

OBJETIVO
Este recurso didático de modelagem tem como 

intuito promover maior compreensão e efetiva constru-
ção dos processos moleculares por meio de simulação, 
no ensino médio, tanto pelos alunos de visão normal 
quanto pelos alunos portadores de necessidades espe-
ciais - PNE’S visuais (baixa visão e cegueira total), de 
um modo participativo e dinâmico, a partir do manuseio 
de peças, por entender-se que “as mãos são os olhos das 
pessoas com deficiência visual e o uso das mãos como 
instrumento de percepção deve ser intensamente estimu-
lado, incentivado e aprimorado” (GIL, 2000).

MATERIAL E MÉTODOS
Fosfato - emborrachado de espessura 0,2 cm com 

ondulações, cortados em círculos de 1,8 cm de diâmetro 
(Veja figura 1).

Pentose - emborrachado de espessura 0,4 cm em 
cores diferenciadas para cada tipo, rosa para a ribose e 
laranja para desoxirribose (veja figuras 2 e 5).

Bases nitrogenadas - tiras de emborrachado de es-
pessura 0,2 cm de 3 cm  de comprimento por 1,5 cm de 
largura, modelando como consta na figura 3.

Montagem do nucleotídeo: Colar o fosfato e uma 
das bases nitrogenadas na pentose, como também, pe-
daços de velcro no verso do fosfato e na extremidade da 
pentose (veja figura 4).

A padronização dos diferentes tipos da pentose do DNA 
para a pentose do RNA no jogo ocorre devido ao con-
traste de cores, como também é inserida a letra H, em 
Braille, na pentose do DNA, localizada próxima ao car-
bono 2’, o que caracteriza o 2’ desoxirribose e no RNA 
são inseridas as letras OH que caracterizam o 2’ ribose 
presente no carbono 2’ (veja figura 5).

RNA transportador - emborrachado amarelo de 
espessura 0,2 cm, de acordo com o molde da figura 6. 
Colar, com cola quente, 68 cm de cordão de seda e, em 
uma das extremidades, colar 2 cm de velcro (veja figura 
8).

Ligação peptídica - tiras de emborrachado de es-
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pessura 0,4 cm com 4 cm de comprimento por 1,5 cm de 
largura. Colar pedaços de velcro de 1 cm de comprimen-
to por 1,5 cm de largura nas duas extremidades. Marcar, 
em Braille, a sigla LP (veja figuras 7 e 8).

RNA-polimerase - modelar 6 cm de comprimento 
com 5 cm de altura (veja figura 7). Marcação, em Braille, 
abreviada por ENZ.

Aminoácidos - várias formas geométricas de em-
borrachado colorido e velcro com 2 cm de comprimento 
por 2 cm de largura  colado no verso (veja figuras 7 e 8). 

Ribossomo – Subunidade maior: modelar 32 cm 
de comprimento com 25 cm de largura de emborrachado 
de espessura 0,2 cm na cor azul (veja figura 9). Colar 2 
cm de comprimento com 1,5 cm de largura de velcro e 
fazer marcações, em Braille, no Sítio A e P  (veja figura 
10).

Subunidade menor: modelar 33 cm de compri-
mento por 13 cm de largura de emborrachado de espes-
sura 0,2cm na cor azul (veja  figura 9).

Célula eucariota – Tabuleiro de 80 cm de compri-
mento com 50 cm de largura de papel Paraná. Papel de 
seda gofrado ou cartolina colorida com 30 cm de com-
primento por 50 cm de altura com extremidades arredon-
dadas. Colar pedaços de emborrachado para evidenciar a 
carioteca. Identificar a carioteca, citoplasma, ribossomo 
e núcleo com marcações em Braille (veja figura10).
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O código Braille pode ser datilografado em papel 
e depois recortado e colado nas peças ou marcado com 
cola de alto relevo. Na confecção de um jogo para pes-
soas de visão normal, deve-se apenas escrever as letras 
iniciais correspondentes a cada base nitrogenada.

Após confeccionadas as peças, o jogo terá início 
com a formação de grupos de 4 a 6 pessoas sendo que, 
para o aluno-PNE, a primeira aplicação do jogo deverá 
ocorrer no máximo com 2 participantes, por causa da di-
ficuldade visual. Os passos a serem seguidos estão des-
critos a seguir:

1. Apresentação das peças de pentoses, bases nitro-
genadas e ácido fosfórico direcionando o aluno ao 
entendimento da formação dos nucleotídeos e des-
tacando as diferenças entre um ribonucleotídeo e 
um desoxirribonucleotídeo; apresentar, também, a 
célula eucariota representada pelo tabuleiro, evi-
denciando suas principais partes constituintes (nú-
cleo e citoplasma).

2. Montar uma fita de DNA (o facilitador deverá for-
necer uma ordem de seqüência – que deverá ser 
adotada como fita molde) obedecendo posterior-
mente ao pareamento. 

3. Fazer o pareamento específico entre as bases púri-
cas com pirimidinas (Adenina com Timina e Gua-
nina com Citosina), observando sempre o tipo de 
pentose na formação de um fragmento da molécu-
la de DNA e o sentido 5’-3’ da cadeia em forma-
ção.

4. Com o RNA-polimerase na mão, o aluno deve 
movê-lo paulatinamente, ao longo do DNA, des-
locando a hélice de DNA um pouco adiante para 
expor uma nova região da fita molde para o parea-
mento complementar das bases de ribonucleotíde-
os. O alongamento do mRNA obedece ao sentido 
5’-3’ da molécula em formação (veja figura 11).

5. Após a síntese, o mRNA é liberado e migra para o 
citoplasma através dos poros do núcleo (veja figu-
ra 12).

6. Novamente o DNA volta ao pareamento em sua 
dupla hélice. 

7. Apresenta-se ao aluno, neste instante, o tRNA e o 
ribossomo evidenciando suas estruturas. 

8. Posiciona-se o mRNA sobre a subunidade me-
nor do ribossomo,  juntamente com a subunidade 
maior aderida, sendo iniciada a Tradução.

9. O primeiro códon deve ser posicionado no espa-
ço correspondente ao anticódon do tRNA do sítio 
peptidil-tRNA (sítio P). 

10. O aluno deve buscar um tRNA com anticódon cor-
respondente ao códon do mRNA. 

11. No códon seguinte, encaixa-se um novo tRNA 
com seu anticódon correspondente  no sítio ami-
noacil-tRNA (sítio A).

12. Havendo correspondência (códon-anticódon), será 
estabelecida, entre os aminoácidos, a ligação pep-
tídica.

13. Liberado o tRNA, encontrado no sítio P, o  RNAm 
desliza na  subunidade menor do ribossomo tro-
cando conseqüentemente o RNAt do sítio A para o 
P e um novo códon posiciona-se no sítio A,  dando 
seqüência à  formação da proteína com repetições 
das etapas  anteriores.

14. O processo vai se repetindo até o ribossomo per-
correr toda a fita de mRNA.

15. Como resultado, será formada uma pequena seqü-
ência de aminoácidos  representando a proteína.
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Na verificação do aprendizado podem ser feitos vários 
questionamentos ao aluno sobre o assunto, desde a es-
trutura do DNA, RNA até a seqüência dos processos mo-
leculares de transcrição e tradução, como também criar 
situações-problema de alterações no pareamento dos ri-
bonucleotídeos e sua respectiva correspondência na for-
mação da proteína.
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1. Introdução
 A relação das Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (TIC) com o ensino de ciências é uma tema 
que se reveste de grande importância. No caso específico 
do objeto de nosso trabalho, o ensino de Biologia, um dos 
problemas mais freqüentes é quando o aluno se depara com 
o conteúdo de Genética. Compreender Genética implica 
em possuir um bom conhecimento prévio de divisão ce-
lular, noções de probabilidade e conseguir relacionar de 
forma adequada estes conhecimentos ao que vai sendo 
apresentado (Moreira e Silva, 2001). Sendo assim, o uso 
de softwares em Biologia, que auxiliem na construção de 
conhecimentos a partir da construção de hipóteses pelo 
aluno, pode funcionar como uma ferramenta de trabalho 
de grande interesse para o professor. Nesta perspectiva, 
fundamentamos nosso trabalho na Teoria dos Modelos 
Mentais proposta por Johnson-Laird (1983). Modelos 
Mentais são construções internas do mundo por onde os 
indivíduos procuram entendê-lo. Um modelo mental é 
formado por relações que se adequam a forma como este 
modelo será utilizado, não existindo um único modelo para 
uma determinada coisa (Johnson-Laird, 1983). Em síntese, 
o presente trabalho procurou investigar de que formas o 
uso de uma multimídia pode interferir na construção de 
modelos mentais por alunos do 1º ano do ensino Médio, 
quando são estudadas as Leis de Mendel.

2. Metodologia
 Foram selecionados 20 alunos do 1º ano 

(Ensino Médio) de um grupo inicial de 40. Estes alunos 
foram escolhidos a partir de um pré-teste dissertativo 
onde se procurou analisar seus conhecimentos prévios 
na área de transmissão de características hereditárias. 

Foram escolhidos alunos com conhecimentos incompletos 
a cerca desta transmissão de características porém sem 
erros conceituais nas suas idéias prévias. Os 20 alunos 
foram divididos em dois grupos de 10, com a finalidade 
de estudarem a 1ª Lei de Mendel. O grupo I participou de 
aulas presenciais com formato tradicional, aproveitando os 
recursos comuns, disponíveis: quadro, desenhos elabora-
dos pelo professor e figuras do livro-didático. O grupo II 
utilizou-se de duas multimídias (A e B). A apresentação 
do conteúdo ao grupo II obedeceu aos mesmos critérios 
de tempo e tópicos utilizados para o grupo I. Foram feitos 
questionamentos relativos ao conteúdo com a finalidade 
de investigar o grau de conhecimentos prévios dos alunos; 
a utilização destas informações para uma melhor contex-
tualização do conteúdo; e a navegação pela multimídia, 
onde, primeiramente o aluno ouviu a locução do CD e 
as animações, sem a intervenção do professor. Foram 
utilizados para os alunos do grupo I e II, ao final de cada 
conteúdo, testes intermediários (categorizados conforme 
Moreira (1997)) para os tópicos desenvolvidos em aula, 
com o objetivo de acompanhar a formação dos modelos 
mentais criados pelos alunos. Estes testes foram criados 
a partir de questionamentos dissertativos seguidos por 
entrevistas semi-estruturadas a respeito da relação de dis-
tribuição de genes e meiose, relação fenótipo e genótipo, 
conceitos inclusos na 1ª lei de Mendel, interpretação de 
heredogramas.

3. Resultados e Discussões
 Foi realizado inicialmente um teste disserta-

tivo seguido por uma entrevista semi-estruturada com o 
objetivo de identificar a construção de um modelo mental 
pelos alunos, acerca de como se processa a distribuição dos 
genes em uma célula que passa pelo processo de meiose. 
Os alunos do grupo I tiveram dificuldade em relacionar a 
transmissão de genes ao processo de divisão celular, como 
observado na tabela 1.
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  Estes alunos solucionaram as questões 
utilizando-se de operações de ensaio e erro em uma 
freqüência bem maior que os alunos do grupo II Todos 
estes alunos puderam observar, durante a aula, desenhos 
identificando o processo de divisão celular, porém, estas 

Tabela 1 – Frequência das respostas dos alunos do grupo I e II sobre a formação de gametas
GRUPO I GRUPO II

Categoria 0 Categoria I Categoria II Categoria III Categoria 0 Categoria I Categoria II Categoria III

Quesito 1 7 1 2 0 0 1 0 9

Quesito 2 7 2 1 0 0 1 0 9

Quesito 3 7 1 2 0 0 1 1 8

Quesito 4 7 1 2 0 0 1 1 8
Categoria 0: estudantes que operavam na base de ensaio e erro; Categoria I: alunos que trabalhavam exclusivamente com proposições, porém soltas, memorizadas mecanicamente; 
Categoria II: alunos que usavam basicamente proposições mas com articulação; Categoria III: estudantes que construíram modelos mentais. (seqüência lógica para demosntrar um 
processo)

 O que pode também ser observado é que 
para os alunos do grupo I, classificados na categoria 
0 e I, os desenhos e explicações proporcionados pelo 
professor, não foram suficientes para que se processasse 
uma compreensão por parte do aluno, capaz de auxiliar 
na construção de um modelo mental consistente de como 
se processa a transmissão de genes. Os alunos das duas 
categorias utilizaram-se, quando muito, das informações 
apresentadas no quadro para sua representação gráfica 
no teste, porém sem demonstrar real compreensão do 
problema proposto, o que pôde ser observado pela falta 
de informações complementares nas respostas mesmo 
quando foram solicitados nas entrevistas estruturadas a 
enriquecer os modelos criados. Cabe ressaltar, que todos os 

alunos, tanto do grupo I como do grupo II, foram analisa-
dos individualmente. Os alunos do grupo II representaram 
a relação divisão celular x transmissão genética, através de 
instrumentos pictóricos semelhantes aos apresentados pelo 
software, porém, quando solicitados a tecer informações 
complementares acerca dos desenhos, souberam defender 
cada representação por eles dada, transferindo assim seu 
modelo para proposições verbais. As animações encon-
tradas no software foram utilizadas com freqüência pelos 
alunos para justificar suas conclusões acerca das questões 
dos testes.

 Foi aplicado ainda um teste objetivando 
identificar a formação de modelos mentais utilizando 
exemplos clássicos sobre a 1ª Lei de Mendel. 

Tabela 2 - Frequência das respostas dos alunos do grupo I e II sobre os conceitos de genótipo e fenótipo
GRUPO I GRUPO II

Categoria 0 Categoria I Categoria II Categoria III Categoria 0 Categoria I Categoria II Categoria III

Quesito 1 2 0 2 5 0 0 2 8

Quesito 2 2 0 2 5 0 0 2 8

 Na resolução de questões clássicas sobre a 
primeira lei de Mendel, envolvendo transmissão de genes 
autossômicos e apresentadas em questões de múltipla 
escolha, os alunos do grupo I adotaram os mesmos proce-
dimentos utilizados pelo professor durante a apresentação 
do conteúdo, adaptando-o às circunstâncias exigidas 
na questão. Os alunos do grupo II adotaram diferentes 
estratégias para a obtenção de respostas, sugerindo uma 
construção própria de um modelo em detrimento daquele 
observado no software.

4. Conclusões
 Os alunos do grupo I apresentaram modelos 

de pequena complexidade, suficientes para a resolução 
de problemas básicos sobre a 1ª Lei de Mendel, porém 
inadequados para servirem de alicerce a modelos mais 
complexos. Por outro lado, os alunos do grupo II constru-
íram modelos com um grau de complexidade maior, utili-
zando-se do processo de divisão celular como mecanismo 
subsunçor na construção de seus modelos. Cabe ressaltar, 
que os alunos do grupo II construiram suas representações 
baseadas inicialmente na divisão celular, enquanto que 

imagens parecem não terem contribuído de maneira 
significativa na construção de um modelo mental capaz 
de explicar como a meiose antecede a transmissão de 
características de uma geração à outra.
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os do grupo I iniciam seu modelo a partir da combinação 
entre os genes. Tal fato reflete a ausência de relação para 
os modelos dos alunos do grupo I entre divisão celular e 
transmissão de características hereditárias. A presença de 
imagens e animações dinâmicas nas multimídias parece 
ter exercido grande influência neste aspecto. Em síntese, a 
pesquisa observou ainda a maior facilidade que os alunos 
obtiveram na construção de modelos que explicassem 
como se processa a transmissão de características genéti-
cas, quando foram utilizados os recursos das multimídias. 
Por fim, propomos que a utilização de multimídias edu-
cacionais apresenta-se como uma estratégia interessante 
para o Ensino Médio, pela sua capacidade de particularizar 
a aprendizagem, adaptando o ensino ao ritmo do aluno 
e, assim, facilitando a construção de modelos mentais 
suficientemente complexos, utilizados como subsunçores 
em novas aprendizagens. 
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estudos sobre livro didático e conteúdos 
de Genética

O livro didático exerce função preponderante em vá-
rias etapas da prática docente, seja durante o planeja-
mento das atividades didáticas, para a atualização do 
professor, para a seleção dos conteúdos abordados ou 
para os modelos de avaliação reproduzidos nas sa-
las de aula. Esta importância é atestada por diversas 
pesquisas que têm analisado questões relacionadas à 
ideologia, legibilidade e correção conceitual. Mais 
recentemente, os estudos sobre livros didáticos têm 
passado a problematizar também sua história, suas 
condições sociais de produção e sua linguagem, bem 
como as formas de sua recepção pelo público-alvo e 
os contextos de sua utilização em práticas educativas 
(CASSAB, 2003; MARTINS, 2006; MEGID NETO 
e FRACALANZA, 2003; SELLES e FERREIRA, 
2004). 
Neste artigo apresentamos parte dos resultados de 
uma dissertação de mestrado (NASCIMENTO, 2003; 
NASCIMENTO e MARTINS, 2005) que buscou ca-
racterizar aspectos da linguagem dos textos de quatro 
capítulos sobre Genética e Hereditariedade de livros 
destinados ao Ensino Fundamental. Exploramos as-
pectos relacionados ao processo de produção desses 
textos com base nas imagens que os autores têm de 

seu público-alvo. Para tanto, apresentamos exemplos 
de como as audiências real e implícita são determi-
nantes na organização e composição dos textos de 
Genética do livro didático de Ciências.

O texto como produto do diálogo entre 
interlocutores

Segundo o filósofo da linguagem Mikhail Bakhtin, 
o discurso se organiza em função do outro, ou seja, 
mesmo que não exista um interlocutor real no mo-
mento de sua enunciação, o autor trará sempre o ou-
tro implícito em seu discurso (BAKHTIN, 1992). Isto 
nos auxilia a pensar sobre o modo de organização do 
texto de Genética  para o livro didático de Ciências 
a partir das imagens que os autores têm de sua audi-
ência. Tais imagens influenciam escolhas com rela-
ção aos assuntos que devem ser abordados, às formas 
pelas quais estes serão organizados e seqüenciados 
bem como qual o estilo de escrita a ser utilizado. Essa 
audiência pode ser tanto a que é explicitamente de-
clarada como a que se encontra implícita no texto.

audiência real
Vejamos os exemplos abaixo:

Caro aluno. Você vem estudando Ciências des-
de os primeiros anos escolares. Com este livro 
você vai avançar ainda mais nesse caminho 
(CRUZ, 1999, texto de apresentação do au-
tor).

Ao Professor. Estamos lançando a 2a edição do 
nosso livro, que passou por cuidadoso proces-
so de revisão, atualização e aprofundamento, 
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além da inclusão de novos conteúdos. Os no-
vos exercícios incluem questões que exigem ra-
ciocínio mais elaborado e conhecimentos mais 
consolidados. Esperamos ter atendido aos de-
sejos dos nossos colegas (SILVA e FONTINHA, 
s/d, texto de apresentação dos autores).

 Os trechos acima permitem identificar 
dois atores sociais preferenciais da audiência real aos 
quais os autores dos capítulos analisados se dirigem: 
os estudantes de Ensino Fundamental e os professo-
res. No primeiro, tem-se o autor falando diretamente 
com o leitor, tentando estabelecer diálogo com al-
guém que ainda está em fase de construção do co-
nhecimento científico. No outro, o texto é dirigido 
diretamente aos professores, àqueles que analisam e 
escolhem os livros adotados ao longo do ano letivo, 
evidenciando que o autor também estrutura o livro 
didático de acordo com as expectativas que ele acre-
dita que os professores tenham enquanto audiência.

audiência implícita
 Todo texto possui um leitor virtual ins-
crito nele. O leitor virtual é aquele que o autor imagi-
na para seu texto e para quem ele se dirige. Com base 
nas imagens que os autores têm de suas audiências, 
eles decidem quais informações são fundamentais 
para o leitor, definem pré-requisitos para compreen-
são dos conteúdos e chamam a atenção para impactos 
e repercussões das informações oferecidas na vida 
cotidiana do leitor. 
 Várias são as suposições feitas pelos au-
tores acerca dos interesses e necessidades dos leitores 
por informações sobre Genética. Entre elas encon-
tramos a promoção de discussões interdisciplinares, 
exemplificada por um trecho que discute os efeitos 
da radioatividade sobre o material genético: 

Assim, a radiatividade de explosões atômicas 
e vazamentos de usinas nucleares provocam 
câncer e alterações genéticas, cujos efeitos 
devastadores podem persistir por gerações 
(CRUZ, 1999, p. 193).

 Os textos também se organizam visando 
a promoção de habilidades de leitura desejáveis tais 
como interpretar e compreender imagens (esquemas, 
gráficos ou diagramas) ou, como exemplificado abai-
xo, realizar leituras intertextuais, em notas explicati-

vas ou no estabelecimento de relações com conteú-
dos apresentados em capítulos anteriores:

Conforme você viu no capítulo 15, a insulina é um 
hormônio produzido pelo pâncreas. Controla a taxa 
de açúcar no sangue, e sua falta causa a diabete 
(GEWANDSZNAJDER, 2000, p. 233, texto de nota).

 Os autores também valorizam a aplicação 
dos conhecimentos sobre Genética na vida cotidiana 
do leitor, por exemplo, na explicação de por que o 
filho de um casal com olhos castanhos pode nascer 
com olhos azuis ou dos cuidados necessários quando 
do nascimento de uma criança que possua fator Rh 
diferente do fator de sua mãe. Ou ainda, na discussão 
das possibilidades de descobrir se a criança possui 
alguma doença genética antes de seu nascimento. A 
inclusão de tais informações contribuiria para o exer-
cício da cidadania por meio de críticas éticas e mo-
rais a situações reais presentes no cotidiano.

contribuições da análise para o ensino 
de genética

Olhar para o livro didático como sendo fruto de es-
colhas de seus autores e de influências diversas que 
muitas vezes não estão restritas ao cenário escolar 
permite-nos pensar que este é, na verdade, um pro-
duto cultural e social. A análise da audiência implí-
cita nos mostra que os autores consideram um de-
terminado perfil de estudante e de professor quando 
produzem os textos didáticos de Genética. São essas 
imagens que constituem algumas das condições de 
produção do texto afetando aspectos relacionados a 
sua composição e organização. Assim, perguntamos 
a quem esses textos realmente se destinam e até que 
ponto esse leitor virtual se aproxima ou se afasta dos 
leitores empíricos dos livros didáticos e quais impac-
tos tais aproximações e afastamentos têm na aprendi-
zagem dos estudantes. Com base nessa reflexão pas-
samos a pensar, de uma forma mais ampla, sobre os 
próprios critérios de seleção de livros didáticos pelos 
professores e, mais especificamente, sobre as possi-
bilidades de interações entre o estudante e o texto de 
Genética.
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